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Handreiking bij kostenvergoeding voor besluit over 
instemming bij een meervoudige aanvraag om een 
omgevingsvergunning  

 

Inleiding 

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, erfgoed, milieu, 

natuur en water. De wet vormt de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke 

leefomgeving. De wet gaat uit van de eenloketgedachte: initiatiefnemers kunnen een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor verschillende soorten activiteiten gelijktijdig (elektronisch) indienen. Dan is 

sprake van een meervoudige aanvraag. De aanvrager ontvangt in dat geval ook van één 

bestuursorgaan, het bevoegd gezag, een beslissing op de aanvraag. Als sprake is van een 

meervoudige aanvraag kunnen hierbij achter de schermen meerdere overheden (bestuursorganen) 

betrokken zijn. Als er sprake is van meerdere activiteiten, dan bepaalt de aanvrager of deze gebundeld 

worden aangevraagd (meervoudig) of per activiteit (enkelvoudig).1 In het laatste geval kunnen 

verschillende bestuursorganen per activiteit  bevoegd zijn.2  

De figuur ‘instemming’ 

Een initiatiefnemer kan dus één aanvraag om een omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten 

indienen. Het kan dan voorkomen dat meerdere bestuursorganen bevoegd zouden zijn om te beslissen 

 
1 Zie artikel 5.7, eerste lid, van de Omgevingswet. Uitzondering hierop vormen de wateractiviteiten, jachtgeweeractiviteit en 

valkeniersactiviteit. Op grond van de artikelen 10.21 resp. 10.21a van het Omgevingsbesluit wordt voor deze activiteiten de 
omgevingsvergunning los aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. 
2 Zie paragraaf 5.2.1 van de Omgevingswet en afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit voor de aanwijzing van het bevoegd 

gezag bij enkelvoudige en meervoudige aanvragen.  

Deze handreiking bevat werkafspraken tussen het bevoegd gezag en bestuursorganen die 

een besluit over instemming moeten nemen bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. 

Deze werkafspraken betreffen de kostenvergoeding voor de instemming, die van belang is 

voor het heffen van leges door het bevoegd gezag. In bijlage 1 is – samenvattend – een 

proces- en stroomschema voor de reguliere vergunningprocedure opgenomen. In bijlage 2 

staat relevante wet- en regelgeving. Deze handreiking neemt de voorgenomen toevoeging van 

artikel 13.2a aan de Omgevingswet tot uitgangspunt. Bestuurlijk is afgesproken al 

overeenkomstig te handelen. Voor bestuursorganen van het Rijk geldt vooralsnog artikel 14.2a 

van de Omgevingsregeling.  

Algemeen uitgangspunt is dat partijen via PDF-bestanden in samenwerkingsfunctionaliteiten 

gegevens met elkaar delen. 

Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijk, de VNG, de Unie van 

Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg en heeft tot doel de overheden behulpzaam te 

zijn bij het structureren van het werkproces. De in de handreiking genoemde termijnen die 

tussen […] staan, zijn richtlijnen voor dat proces. Bestuursorganen kunnen onderling andere 

afspraken maken. Andere in de handreiking opgenomen termijnen zijn wettelijke termijnen.  

De handreiking heeft geen officiële status en bindt partijen dus niet.  
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over een activiteit als die enkelvoudig zou zijn aangevraagd. Omdat er één aanvraag voor meerdere 

activiteiten wordt ingediend, is er in dat geval één bestuursorgaan bevoegd gezag. De andere 

bestuursorganen worden dan via ‘instemming’ bij de besluitvorming betrokken. Zie artikel 16.16 van de 

Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit.3 Uit artikel 16.16 van de Omgevingswet blijkt 

dat aan het besluit over instemming een advies van het bestuursorgaan op grond van artikel 16.15 van 

de Omgevingswet voorafgaat. Zie hierover ook ‘Let op!’ onder ‘Kosten bij ‘instemming’’. 

In de meeste gevallen is het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente het 

bevoegd gezag om meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning te behandelen. Het 

dagelijks bestuur van een waterschap is bij meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning 

voor wateractiviteiten meestal het bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten of een bestuursorgaan van 

het Rijk zijn bevoegd gezag voor meervoudige aanvragen als sprake is van een provinciaal of nationaal 

belang (zogenaamde magneetactiviteiten).4 

Voorbeeld: een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een rijksweg (Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat (I&W) bevoegd gezag) wordt gelijktijdig aangevraagd met een bouwactiviteit (college van 

B&W bevoegd gezag). Het college van B&W wordt dan bevoegd gezag en vraagt aan de minister van 

I&W instemming voor de beslissing op de aanvraag om de omgevingsvergunning.  

Kosten bij ‘instemming’ 

Bestuursorganen kunnen van een initiatiefnemer rechten (hierna: leges) heffen als zij bevoegd gezag 

zijn voor een besluit, zoals een omgevingsvergunning.5 Als sprake is van een meervoudige aanvraag 

kan het bestuursorgaan dat moet besluiten over instemming aan het bevoegd gezag, zelf geen leges 

heffen van de initiatiefnemer. Dat instemmende bestuursorgaan maakt echter wel kosten voor het 

beoordelen van de aanvraag en onderzoeksrapporten, voor  het advies voorafgaand aan het besluit 

over instemming en voor het opstellen van het besluit over instemming. Kosten waarvoor zij als 

bevoegd gezag voor diezelfde activiteit van de initiatiefnemer een vergoeding via leges kunnen 

ontvangen, als de omgevingsvergunning voor die activiteit enkelvoudig was aangevraagd. Een 

initiatiefnemer kan echter alleen van het bevoegd gezag een legesbeschikking ontvangen. Om ervoor 

te zorgen dat die kosten alsnog vergoed worden door de initiatiefnemer (de belanghebbende betaalt), 

en niet uit de algemene middelen betaald worden, wordt een nieuwe grondslag aan de Omgevingswet 

toegevoegd (toekomstig artikel 13.2a). Op grond hiervan brengt het instemmende orgaan de kosten 

voor het (aan het besluit over instemming voorafgaande) advies en het in behandeling nemen van de 

aanvraag om instemming via een op te leggen verplichting tot betaling van een geldsom in rekening bij 

het bevoegd gezag.6 Titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden) van de Algemene wet bestuursrecht is 

hierop van toepassing.7 Het bevoegd gezag kan deze kosten via de leges(beschikking) doorberekenen 

aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. 

 
3 In een enkel geval kan ook bij een aanvraag om maatwerkvoorschriften sprake zijn instemming (zie artikel 4.27, derde lid, van 

het Omgevingsbesluit). Het verdient dan aanbeveling deze handreiking zoveel mogelijk overeenkomstig toe te passen. 
4 In afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit staat per bestuursorgaan aangegeven wanneer het bevoegd gezag is. Zie voor het 

bepalen van het bevoegd gezag de schema’s op: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-
handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-aanvraag-omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-
omgevingsvergunning/.  
5 In de artikelen 13.1 en 13.1a van de Omgevingswet staat dat de betrokken minister respectievelijk de decentrale overheden 

rechten kunnen heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een besluit. Voor de decentrale overheden is dat in 
aanvulling op de heffingsbevoegdheid op grond van de organieke wetten (artikel 123, eerste lid, aanhef en onder b, van de 
Provinciewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet en artikel 115, eerste lid, aanhef en onder b en c, 
van de Waterschapswet). 
6 Zolang artikel 13.2a van de Omgevingswet niet in werking is getreden, geldt voor bestuursorganen van het Rijk artikel 14.2a 

van de Omgevingsregeling: zij moeten bij het bevoegd gezag voor het besluit over instemming leges in rekening brengen. 
7 Als artikel 13.2a niet op tijd aan de Omgevingswet wordt toegevoegd, geldt zolang artikel 14.2a van de Omgevingsregeling, en 

heft het rijk voor de instemming rechten van het bevoegd gezag. Voor het systeem van kostenverhaal maakt dit niet uit. Omdat 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-aanvraag-omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-aanvraag-omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-aanvraag-omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/
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Let op!  

Uit het toekomstige artikel 13.2a van de Omgevingswet volgt dat een bestuursorgaan voor het enkel 

uitbrengen van advies geen verplichting tot betaling van een geldsom aan het bevoegd gezag kan 

opleggen. Uitzondering hierop vormen de gevallen bedoeld in artikel 16.16, derde en vierde lid, van de 

Omgevingswet. Het gaat om de situatie waarin dit adviserende bestuursorgaan gevallen heeft 

aangewezen waarin instemming niet is vereist (artikel 16.16, derde lid, van de Omgevingswet) en om 

de situatie waarin dit adviserende bestuursorgaan bij zijn advies heeft bepaald dat voor de betreffende 

aanvraag instemming niet is vereist (artikel 16.16, vierde lid, Omgevingswet). 

Als een bestuursorgaan met betrekking tot een aanvraag in de gelegenheid is gesteld advies uit te 

brengen en door het bevoegd gezag ook om instemming wordt gevraagd voordat op de aanvraag wordt 

beslist, kunnen de kosten van advies wel in rekening worden gebracht. Dit gebeurt bij gelegenheid bij 

het opleggen van de verplichting tot betaling van een geldsom voor de instemming. 

Betalingsverplichting bij ‘instemming’; voorwaarden 

Het bestuursorgaan dat  een besluit over instemming moet nemen bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning, kan aan het bevoegd gezag een betalingsverplichting opleggen. De 

bevoegdheid geldt voor centrale en decentrale bestuursorganen. De intentie is dat deze 

bestuursorganen dit wel gaan doen. Bestuursorganen van het rijk gaan de betalingsverplichting voor 

een besluit over instemming in ieder geval wél opleggen.8 Het bevoegd gezag waaraan de 

betalingsverplichting is opgelegd, is verplicht deze te voldoen.  

Het opleggen van een betalingsverplichting is mogelijk als wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

1. Er is een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning. 

2. Het instemmende bestuursorgaan zou voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht 

bevoegd gezag zijn, als sprake zou zijn van een enkelvoudige aanvraag voor die activiteit.  

3. Het instemmende bestuursorgaan zou bij die enkelvoudige aanvraag leges heffen. 

De te betalen geldsom heeft betrekking op de kosten voor het uitbrengen van advies (dat aan het 

verzoek om instemming voorafgaat) en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming.9 De 

geldsom is gelijk aan de leges die het instemmende bestuursorgaan zou heffen als het zelf bevoegd 

gezag zou zijn. Voor de decentrale overheden is dat tarief opgenomen in hun legesverordeningen en 

voor bestuursorganen van het Rijk staat het tarief in de Omgevingsregeling.10  

De laatste voorwaarde betekent dat als het instemmende orgaan bij een enkelvoudige aanvraag zelf 

geen leges zou heffen omdat de legesverordening of de Omgevingsregeling daarin niet voorziet, hij ook 

geen kosten bij het bevoegd gezag in rekening kan brengen.  

 

De geldsom die het bevoegd gezag aan het andere bestuursorgaan verschuldigd is, is een last ter zake 

van de achterliggende aanvraag om de omgevingsvergunning en kan door het bevoegd gezag via de 

 
op die rechtenheffing artikel 14.5 van de Omgevingsregeling niet van toepassing is (artikel 14.2a, tweede lid, van de 
Omgevingsregeling), zijn ook hier de artikelen 4:86 en 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (titel 4.4 Awb). 
De decentrale overheden verrekenen kosten zolang op basis van (bestuurlijke) afspraken. 
8 Zolang artikel 14.2a van de Omgevingsregeling van toepassing is, geldt voor bestuursorganen van het Rijk een verplichting om 

ter zake leges te heffen van het bevoegd gezag. 
9 In de gevallen bedoeld in artikel 16.16, derde en vierde lid, van de Omgevingswet heeft het bestuursorgaan bepaald dat voor 

de aanvraag in kwestie na het uitgebrachte advies geen instemming (meer) nodig is. In die gevallen maakt het aanstaande artikel 
13.2a van de Omgevingswet het mogelijk een betalingsverplichting op te leggen voor alleen de advieskosten. 
10 Voor de minister van Economische Zaken en Klimaat kunnen er ook nog aanvullende tarieven staan in bijlage 15 van de 

Mijnbouwregeling (onderdeel D, tweede lid, in samenhang met onderdeel E). 
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leges worden doorberekend aan de aanvrager of degene voor wie de aanvraag wordt gedaan. Voor de 

decentrale overheden volgt dat uit de heffingsbepalingen in de organieke wetten en de 

legesverordening, voor het rijk staat dat in artikel 14.3, derde lid, van de Omgevingsregeling. 

Werking van het systeem 

Er is een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag heft leges van de 

aanvrager, waarvan de kosten voor het besluit over instemming deel uitmaken. Het instemmende 

bestuursorgaan legt een betalingsverplichting op aan het bevoegd gezag voor het aan het besluit over 

instemming voorafgaande advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming. Het 

bevoegd gezag betaalt de in rekening gebrachte geldsom aan het instemmend bestuursorgaan. In 

onderstaande afbeelding wordt dit systeem schematisch weergegeven. 

 

 

 

Afspraken tussen bevoegd gezag en instemmende bestuursorgaan 

Voor een goede en doelmatige afwikkeling van de legesheffing bij een meervoudige aanvraag waarbij 

meerdere bestuursorganen via instemming betrokken zijn, zijn afspraken tussen de bestuursorganen 

(bevoegd gezag en instemmend(e) bestuursorga(a)n(en) nodig. Er zijn verschillende fasen/momenten 

te onderscheiden. 

1. Omgevingsoverleg (vooroverleg) 

Het omgevingsoverleg is de fase die voorafgaat aan het formeel aanvragen van de 

omgevingsvergunning. De aanvrager krijgt van het bevoegd gezag een indicatie of de voorgenomen 

activiteiten passen in de regelgeving en het overheidsbeleid over de fysieke leefomgeving. Voor het 

bevoegd gezag wordt duidelijk welke andere bestuursorganen of ketenpartners eventueel bij het 

overleg moeten worden betrokken en kan deze laten deelnemen aan het omgevingsoverleg. De 

aanvrager wordt geholpen om een (volledige) aanvraag om een omgevingsvergunning voor de 

voorgenomen activiteiten in te dienen. Decentrale bestuursorganen (provincies, gemeenten en 

waterschappen) kunnen leges heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

omgevingsoverleg.11 Bestuursorganen van het rijk die bevoegd gezag zijn, kunnen dit niet omdat de 

Omgevingswet in samenhang met de Omgevingsregeling hierin niet voorziet. 

 

Afspraken omgevingsoverleg 

1.1 Het bevoegd gezag vraagt aan andere bestuursorganen of hun (advies en) instemming nodig is 

als het omgevingsoverleg leidt tot een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 

 
11 De Model Verordening leges van de VNG bevat hiervoor een tariefbepaling. 
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initiatief (toetsing aan paragraaf 16.2.3 van de Omgevingswet). De andere bestuursorganen 

antwoorden het bevoegd gezag binnen [vijf werkdagen] op dit verzoek. 

1.2 Bestuursorganen brengen voor hun betrokkenheid (informeel advies) bij het omgevingsoverleg 

geen kosten in rekening bij het bevoegd gezag.  

1.3 Het bevoegd gezag, niet zijnde een bestuursorgaan van het rijk, kan leges heffen als de eigen 

legesverordening daarin voorziet. Andere bestuursorganen hebben hiermee geen bemoeienis. 

1.4 Bij afronding van het omgevingsoverleg hebben de andere bestuursorganen een indicatie 

gegeven van de geldsom die zij voor een besluit over instemming bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het initiatief bij het bevoegd gezag in rekening zullen brengen. 

2. Meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning  

Het gaat hier om een meervoudige aanvraag waarbij het bevoegd gezag een besluit over instemming 

van een ander bestuursorgaan nodig heeft. Er gelden wettelijke termijnen.12  

 

Beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning: 

- Bij reguliere voorbereidingsprocedure, als instemming nodig is: twaalf weken, na eenmalige 

verlenging achttien weken na ontvangst van de aanvraag (artikel 16.64 van de Omgevingswet). 

- Bij uitgebreide voorbereidingsprocedure: uiterlijk zes maanden na ontvangst aanvraag (artikel 

3.18, eerste lid, van de Awb) 

 

Bestuursorgaan van decentrale overheid is bevoegd gezag:  

- Leges zijn rechten (retributies) die voor de toepassing van formele bepalingen over heffing en 

invordering door wetsduiding aangemerkt worden als belastingen. Titel 4.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht (bestuursrechtelijke geldschulden) is van toepassing en er staan formele 

bepalingen over de heffing en de invordering van leges in de organieke wetten. Op grond 

daarvan zijn de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), Invorderingswet 1990 en 

Kostenwet invordering rijksbelastingen (zoveel mogelijk) van toepassing op de legesheffing en 

-invordering. 

- Belastingjurisprudentie: belastingplichtige aanvrager moet vooraf de omvang van zijn 

belastingschuld uit de legesverordening kennen. De geldsom die het instemmend 

bestuursorgaan in rekening brengt, moet dus voor het in behandeling nemen van de aanvraag 

bekend zijn. Dit is het geval als een vast bedrag is genoemd in de legesverordening of in de 

Omgevingsregeling.  

- Begrotingsconstructie: bevoegd gezag geeft via een kostenbegroting aan de aanvrager kennis 

van de verschuldigde leges, dat is dus inclusief de kosten (geldsom) die een bestuursorgaan 

 
12 De Omgevingswet noemt geen termijnen voor de behandeling van verzoeken om maatwerkvoorschriften. Dus geldt een 

redelijke termijn van maximaal acht weken, met de mogelijkheid van verlenging (artikelen 3:13 en 3:14 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Voor de afspraken kunnen de termijnen die gelden voor omgevingsvergunningen worden gevolgd. 

Actie 1: Bestuursorganen maken afspraken met het bevoegd gezag over een andere 

termijn dan vijf werkdagen voor het melden of hun (advies en) instemming nodig is bij een 

eventuele meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor het initiatief. 

Actie 2: Check of het haalbaar is om bij afronding van het omgevingsoverleg duidelijkheid 

te krijgen over de kosten van advies en instemming bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het initiatief. 
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voor het uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming 

in rekening zal brengen bij het bevoegd gezag; de aanvraag wordt op de vijfde werkdag na de 

dag van kennisgeving aan de aanvrager in behandeling genomen, tenzij deze de aanvraag 

voor die vijfde werkdag intrekt. 

- Legesbeschikking versturen binnen drie jaar na het in behandeling nemen van de aanvraag 

(artikel 11 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)). Daarin zijn opgenomen de door het 

achterliggende bestuursorgaan aan het bevoegd gezag in rekening gebrachte kosten voor het 

uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming.13  

- Betaaltermijn afhankelijk van regeling in legesverordening, bijvoorbeeld binnen twee weken na 

dagtekening legesbeschikking. 

 

Bestuursorgaan van het Rijk is bevoegd gezag: 

- Leges zijn rechten (retributies) waarop de belastingwetgeving niet van toepassing is. Naast titel 

4.4 van de Algemene wet bestuursrecht bevatten de artikelen 14.5 en 14.6 van de 

Omgevingsregeling formele bepalingen over de heffing en de invordering. 

- Legesbeschikking binnen drie weken na ontvangst van de aanvraag (artikel 14.5, derde lid, van 

de Omgevingsregeling). Daarin zijn opgenomen de door het achterliggende bestuursorgaan 

aan het bevoegd gezag in rekening gebrachte kosten voor het uitbrengen van advies en het in 

behandeling nemen van het verzoek om instemming. 

- Bij uurtarieven bevat de legesbeschikking een begroting van kosten. Is het werkelijk aantal 

uren lager, dan worden te veel betaalde uurtarieven achteraf terugbetaald of verrekend (artikel 

14.5, tweede lid, en artikel 14.6 van de Omgevingsregeling). Terugbetaling binnen zes weken 

na de beslissing op de aanvraag. 

- Betaaltermijn vijf weken na toezending van de legesbeschikking (artikel 14.5, vierde lid, van de 

Omgevingsregeling; hierdoor is artikel 4:87, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing). 

- Als de minister van Economische Zaken en Klimaat bevoegd gezag is (mijnbouwgerelateerde 

activiteiten; zie artikel 4.10 van het Omgevingsbesluit), zijn de artikelen 14.5 en 14.6 van de 

Omgevingsregeling niet van toepassing. Er geldt geen termijn voor de legesbeschikking. Voor 

de betaaltermijn is artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 

Instemmend bestuursorgaan: 

- Betalingsbeschikking voor geldsom die bevoegd gezag moet betalen voor het uitbrengen van 

advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming (artikel 4:86, eerste lid, 

van de Awb).14 

- Betaaltermijn: binnen zes weken na bekendmaking betalingsbeschikking, tenzij 

betalingsbeschikking andere termijn vermeldt (artikel 4:87, eerste lid, van de Awb)  

- Betaaltermijn moet op betalingsbeschikking staan (artikel 4:86, tweede lid, onder b, van de 

Awb) 

 

 
13 De legesbeschikking voor de aanvraag omgevingsvergunning en de betalingsbeschikking voor advies en instemming zijn twee 

gescheiden trajecten. Het instemmend bestuursorgaan bepaalt zelf binnen welke termijn hij de betalingsbeschikking voor advies 
en instemming aan het bevoegd gezag stuurt. Het bevoegd gezag is al wel bekend met de te betalen geldsom, omdat de omvang 
van de belastingschuld vooraf kenbaar moet zijn. 
14 Zolang artikel 13.2a van de Omgevingswet niet geldt, nemen bestuursorganen van het Rijk een legesbeschikking voor het 

besluit over instemming op grond van artikel 14.2a van de Omgevingsregeling. De artikelen 14.5 en 14.6 van de 
Omgevingsregeling zijn hierop niet van toepassing, zodat ook in dat geval de artikelen 4:86 en 4:87 van de Algemene wet 
bestuursrecht gelden. 
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Afspraken meervoudige aanvraag met instemming 

2.1 Ontvangstbevestiging aan aanvrager 

De ontvangstbevestiging aan de aanvrager (de initiatiefnemer) bevat geen mededeling over de 

hoogte van de voor de aanvraag verschuldigde rechten (leges). Eventueel kan daarin wel 

gewezen worden op de verschuldigdheid van leges.15  

 

2.2 Contact tussen bevoegd gezag en ander bestuursorgaan en vice versa 

2.2.1 Het bevoegd gezag zoekt binnen [twee werkdagen] na ontvangst van de aanvraag 

[telefonisch en via e-mail OF via Samenwerkfunctionaliteit (SWF)] contact met de 

bestuursorganen waarvan instemming nodig is om de hoogte van de leges (die blijken uit 

legesverordeningen resp. Omgevingsregeling) te verifiëren.  

2.2.2 Deze bestuursorganen delen zo mogelijk per omgaande, maar in ieder geval binnen [twee 

werkdagen] [via e-mail OF via Samenwerkfunctionaliteit (SWF)] de hoogte van de te 

betalen geldsom mee. Dit is nog niet de officiële betalingsbeschikking, maar wel definitief als 

de begrotingsconstructie van toepassing is (zie 2.3.1). 

 

2.3 Kostenbegroting en legesbeschikking voor aanvrager 

2.3.1 Decentraal bestuursorgaan is bevoegd gezag; begrotingsconstructie in legesverordening 

Het bevoegd gezag deelt binnen [twee werkdagen] na de verificatie bedoeld in 2.2 een 

begroting van de legeskosten (daarin begrepen de kosten van het andere bestuursorgaan voor 

het uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming) mee 

aan de aanvrager. De aanvraag wordt op de vijfde werkdag na die mededeling (in fiscale zin) 

in behandeling genomen, tenzij de aanvrager zijn aanvraag daarvóór intrekt.16  

- Als de aanvraag vóór de vijfde werkdag wordt ingetrokken (fictie: er is dan nooit een aanvraag 

geweest), deelt het bevoegd gezag dit binnen [één werkdag] via [e-mail OF 

Samenwerkfunctionaliteit (SWF)] mee aan de andere bestuursorganen. De 

aanvraagprocedure is dan beëindigd. Er is geen sprake van legesheffing en er zijn geen kosten 

voor (advies en) instemming. 

- Als de aanvraag wordt gecontinueerd, zendt het bevoegd gezag in ieder geval binnen drie 

jaar, maar het liefst zo spoedig mogelijk na het in behandeling nemen van de aanvraag een 

legesbeschikking (daarin begrepen de kosten van het andere bestuursorgaan voor het 

uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming) aan de 

aanvrager (artikel 11 AWR). Hoe de communicatie tussen bevoegd gezag en 

heffingsambtenaar verloopt en het invorderingsproces, is een interne aangelegenheid. 

2.3.2 Decentraal bestuursorgaan is bevoegd gezag; geen begrotingsconstructie in legesverordening 

Als een decentraal bestuursorgaan bevoegd gezag is en geen begrotingsconstructie in de 

 
15 Een ontvangstbevestiging is geen geschikt middel om de hoogte van de leges te vermelden. Dit heeft ook te maken met wie 

bevoegd is tot legesheffing en met opgewerkt vertrouwen bij een foutieve vermelding in de ontvangstbevestiging. 
16 Er is hier een verschil tussen de regeling in de Omgevingswet (in behandeling nemen na ontvangst van de aanvraag) en de 

fiscale regeling. Het gaat hier om een decentraal bestuursorgaan als bevoegd gezag. In dit stadium zal er nog geen (advies en) 
instemming aan de orde zijn. Als de aanvraag onvolledig blijkt, is sprake van een andere situatie. Dan is de aanvraag al wel in 
behandeling genomen, maar wordt die vooralsnog niet verder in behandeling genomen. Er is onderscheid tussen dit ‘fiscaal in 
behandeling nemen’ en het ‘niet (verder) in behandeling nemen’ in de zin van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Zie 
Hoge Raad 21-12-2007, ECLI:NL:HR:2007:BC0652 en Hoge Raad 23-03-2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1262. 

Actie 3: Check of deze afspraken haalbaar zijn. Bedenk wel dat de omvang van de 

belastingschuld als decentrale bestuursorganen bevoegd gezag zijn kenbaar moet zijn 

vóór het in behandeling nemen van de aanvraag. 
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legesverordening staat (de hoogte van de leges is vooraf kenbaar uit de wettelijke 

regelingen17), is mededeling van de verschuldigde leges (daarin begrepen de kosten van het 

andere bestuursorgaan voor het uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het 

verzoek om instemming) aan de aanvrager niet nodig, maar kan dit wel wenselijk zijn. Het 

bevoegd gezag zendt in ieder geval binnen drie jaar, maar het liefst zo spoedig mogelijk na 

het in behandeling nemen van de aanvraag een legesbeschikking (daarin begrepen de kosten 

van het andere bestuursorgaan voor het uitbrengen van advies en het in behandeling nemen 

van het verzoek om instemming) aan de aanvrager. Hoe de communicatie tussen bevoegd 

gezag en heffingsambtenaar verloopt en het invorderingsproces, is een interne 

aangelegenheid. 

2.3.3 Bestuursorgaan van het Rijk is bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag zendt binnen drie weken na ontvangst van de aanvraag een 

legesbeschikking (daarin begrepen de kosten van het andere bestuursorgaan voor het 

uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming) aan de 

aanvrager. Als in de Omgevingsregeling een uurtarief geldt, bevat deze legesbeschikking een 

begroting van de kosten (artikel 14.5, tweede en derde lid, van de Omgevingsregeling). Hoe de 

communicatie tussen bevoegd gezag en heffingsadministratie verloopt en het 

invorderingsproces, is een interne aangelegenheid. 

Als de minister van Economische Zaken en Klimaat bevoegd gezag is, geldt een afwijkende 

regeling (zie hiervóór). Artikel 14.5 is dan namelijk niet van toepassing. 

 

2.4 Betalingsbeschikking instemmende bestuursorgaan naar bevoegd gezag 

Het bestuursorgaan dat advies en instemming heeft verleend, zendt binnen [dertig dagen na 

de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning]18 een betalingsbeschikking 

met de te betalen geldsom aan het bevoegd gezag (conform afspraak 2.2.2; zie ook afspraak 

3.6). Op de betalingsbeschikking staat de betaaltermijn (zes weken na bekendmaking van de 

betalingsbeschikking of een andere termijn; artikel 4:87, eerste lid, Awb). De 

betalingsbeschikking wordt per post toegezonden of als het bevoegd gezag kenbaar heeft 

gemaakt zo bereikbaar te zijn elektronisch toegezonden. 

 

2.5 Betaling door bevoegd gezag aan ander bestuursorgaan 

Het bevoegd gezag betaalt de geldsom binnen de betaaltermijn aan het instemmende 

bestuursorgaan. 

3. Bijzondere situaties 

Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen tijdens of na de behandeling van de aanvraag, die ook 

van belang kunnen zijn voor de financiële afhandeling van de meervoudige aanvraag waarbij 

verschillende bestuursorganen betrokken zijn. 

 

 
17 Gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad moet hier niet lichtvaardig over worden gedacht. 
18 Daarmee worden de bestuurlijke lasten zoveel mogelijk beperkt. 

Actie 4: Koppel de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning terug naar het 

instemmende bestuursorgaan. Maak eventueel nadere afspraken als de uitgebreide 

openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, omdat de beslistermijn daarvoor 

(veel) langer is. 
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Modaliteiten 

Er kunnen tarieven voor modaliteiten (verhogingen) van toepassing zijn op de aanvraag. Deze 

modaliteiten kunnen zowel in de decentrale legesverordening als in de Omgevingsregeling zijn 

benoemd. De tarieven voor modaliteiten worden door bestuursorganen die instemming verlenen 

vanzelfsprekend alleen in rekening gebracht als deze modaliteiten daadwerkelijk worden ingezet. 

 

Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 

Afspraak  

3.1 Het bedrag dat de instemmende bestuursorganen zelf zouden heffen bij een enkelvoudige 

aanvraag voor de activiteit waarvoor instemming werd verzocht, ziet in beginsel niet op het 

tarief voor de modaliteit ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’. Het bevoegd gezag brengt een 

legesverhoging in rekening bij de aanvrager als de legesverordening of de Omgevingsregeling 

daarin voorziet, omdat het bevoegd gezag de kosten maakt. Een instemmend bestuursorgaan 

past het tarief voor de modaliteit alleen toe en brengt hiervoor dus alleen extra kosten bij het 

bevoegd gezag in rekening als zij inzet moet plegen die gelijk is aan de behandeling van een 

uitgebreide procedure. (NB. Het kan ook voorkomen dat voor het bevoegd gezag de reguliere 

procedure voldoet, maar dat het instemmende bestuursorgaan verzoekt om toepassing van de 

uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure.)  

 

Beoordeling rapporten of adviezen waarvoor op grond van de legesverordening of 

Omgevingsregeling extra kosten in rekening mogen worden gebracht 

Afspraak  

3.2 Het bevoegd gezag en/of het instemmende bestuursorgaan dat het rapport beoordeelt of het 

advies vraagt, maakt kosten die in de rechten (leges) kunnen worden doorberekend, mits 

opgenomen in de legesverordening (decentrale bestuursorganen) of de Omgevingsregeling 

(bestuursorganen van het rijk). Het kan dus voorkomen dat zowel het bevoegd gezag als een 

instemmend orgaan hiervoor kosten maakt, die (uiteindelijk) in rekening worden gebracht bij de 

aanvrager. Voorbeeld: MER-rapportages. 

 

Publicatiekosten 

Afspraak  

3.3 Publicatiekosten vallen alleen onder de in rekening te brengen kosten voor advies en 

instemming als het instemmende bestuursorgaan deze kosten moet maken en de 

Omgevingsregeling of de decentrale legesverordening daarvoor een (afzonderlijk) tarief kent.  

 

Publicatiekosten zijn bijvoorbeeld opgenomen in diverse artikelen van hoofdstuk 14 van de 

Omgevingsregeling (zie bijvoorbeeld artikel 14.18, tweede lid of artikel 14.30, derde lid). 

 

Reductie-, teruggaaf- of verminderingsregeling 

In artikel 14.4 van de Omgevingsregeling is een reductieregeling opgenomen die bestuursorganen van 

het Rijk als bevoegd gezag moeten toepassen. Er geldt in de benoemde situaties een gereduceerd 

tarief.19  

 
19 Artikel 14.2a, tweede lid, van de Omgevingsregeling geeft aan dat artikel 14.4 (gereduceerd tarief) niet van toepassing is op de 

rechten die worden geheven voor het instemmingsbesluit. Op een aanvraag instemmingsbesluit zelf is dus niet een gereduceerd 
tarief van toepassing. De hoogte van de geldsom voor advies en instemming is echter gelijk aan de rechten die het 
bestuursorgaan zelf zou heffen voor de activiteit als de omgevingsvergunning daarvoor enkelvoudig zou zijn aangevraagd. Dus 
dat is in voorkomend geval wel met toepassing van de reductieregeling. Overigens is de verwachting dat artikel 14.2a van de 
Omgevingsregeling zal vervallen als artikel 13.2a van de Omgevingswet wordt ingevoerd. 
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Decentrale bestuursorganen kennen vaak een teruggaafregeling. Omdat de aanvraag in behandeling is 

genomen, is het volledige legesbedrag verschuldigd, maar als de benoemde situaties zich voordoen 

wordt een teruggaaf verleend. Zo is in paragraaf 2.14 van de tarieventabel van de Model Verordening 

leges van de VNG een teruggaafregeling opgenomen, die weliswaar de situaties anders (fiscaal) 

benadert, maar waarvan de uitkomst gelijkenis vertoont met de reductieregeling in de 

Omgevingsregeling. Decentrale overheden kunnen wel andere teruggaafpercentages hanteren die tot 

een andere uitkomst leiden. 

Decentrale bestuursorganen kunnen een verminderingsregeling in de legesverordening hebben staan. 

Bijvoorbeeld als er meer activiteiten in één aanvraag worden gecombineerd. 

 

Aanvraag leidt tot oordeel dat geen vergunning nodig is voor een activiteit 

Afspraak 

3.4 Als het bestuursorgaan dat eerst om advies is gevraagd tot het oordeel komt dat de aan hem 

voorgelegde activiteit niet vergunningplichtig is, is een verzoek tot instemming niet meer aan de 

orde. Het bestuursorgaan kan dan geen kosten aan het bevoegd gezag in rekening brengen. 

 

Aanvraag blijft onvolledig en wordt niet verder in behandeling genomen 

In dit geval heeft het bevoegd gezag (waarschijnlijk) nog geen advies of instemming aan een ander 

bestuursorgaan gevraagd. Het bevoegd gezag kan de eigen legesregeling toepassen. Als het bevoegd 

gezag al wel advies aan een ander bestuursorgaan heeft gevraagd, kan dit bestuursorgaan geen 

kosten in rekening brengen. Het kostenverhaal voor advies is namelijk gekoppeld aan een verzoek om 

instemming (behalve als artikel 16.16, derde en vierde lid, van de Omgevingswet van toepassing zijn; 

zie voetnoot 7). 

 

Aanvraag wordt ingetrokken tijdens de behandeling, aanvraag wordt afgewezen 

(omgevingsvergunning wordt geweigerd) of omgevingsvergunning wordt niet gebruikt 

Afspraak  

3.5 Als het verzoek om instemming in behandeling is genomen, ziet de reductie of teruggaaf alleen 

op de geldsom die het instemmende bestuursorgaan in rekening mag brengen bij het bevoegd 

gezag als de legesverordening of Omgevingsregeling daarin voorziet. 

 

In artikel 2:60 van de tarieventabel van de Model Verordening leges van de VNG is geregeld dat de 

teruggaaf niet ziet op wat het instemmend bestuursorgaan in rekening heeft gebracht. In artikel 14.4 

van de Omgevingsregeling staat voor het hier genoemde geval van intrekking een gereduceerd tarief.  

Als het bestuursorgaan van het rijk ‘instemmend bestuursorgaan’ is en de intrekking van de aanvraag 

betreft alleen de activiteit waarvoor instemming is verzocht, brengt het bestuursorgaan van het rijk een 

gereduceerd tarief bij het bevoegd gezag in rekening. Dit is namelijk het tarief dat het zelf zou heffen bij 

een enkelvoudige aanvraag voor die activiteit. Als er al kosten en leges in rekening zijn gebracht, vindt 

achteraf correctie plaats richting bevoegd gezag en richting aanvrager van de omgevingsvergunning. 

Als de intrekking van de aanvraag niet ziet op de activiteit waarvoor instemming is verzocht, past het 

instemmend bestuursorgaan geen reductie- of teruggaafregeling toe. Het bevoegd gezag blijft dus de 

geldsom voor instemming verschuldigd, ook als het zelf de leges hiervoor aan de aanvrager teruggeeft.  

Als de aanvraag wordt afgewezen (omgevingsvergunning wordt geweigerd) of de 

omgevingsvergunning niet wordt gebruikt, kan eenzelfde regeling als bij intrekking van de aanvraag van 

toepassing zijn. De Model Verordening leges van de VNG kent daarvoor een teruggaafregeling. In de 

Omgevingsregeling is hiervoor geen gereduceerd tarief opgenomen. 
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Vermindering bij meervoudige aanvraag 

In een decentrale legesverordening kan een regeling zijn getroffen dat een lager tarief geldt of 

vermindering wordt verleend als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor meerdere 

activiteiten wordt gedaan, volgens een bepaalde staffel. (Zie bijvoorbeeld artikel 2.53 van de 

tarieventabel van de Modelverordening leges van de VNG.) 

Afspraak 

3.6 De vermindering geldt niet voor de geldsom die voor instemming in rekening mag worden 

gebracht.  

 

Werkelijke kosten wijken af van begrote kosten 

Afspraak 

3.7 Als het bestuursorgaan dat om (advies en) instemming is gevraagd na ontvangst van de 

aanvraag de kosten heeft meegedeeld aan het bevoegd gezag (zie afspraak 2.2.2), kan het in 

de betalingsbeschikking niet een hogere geldsom in rekening brengen als de kosten hoger 

blijken te zijn of ook nog andere tarieven van toepassing zijn. Als sprake is van minder kosten, 

kan het wel een lagere geldsom bij het bevoegd gezag in rekening brengen. Het bevoegd 

gezag verrekent dit dan (eventueel achteraf) met de legesbeschikking voor de aanvrager. 

 

NB. Als een decentraal bestuursorgaan bevoegd gezag is en de leges zijn via een 

begrotingsconstructie aan de aanvrager meegedeeld, vindt achteraf geen verrekening plaats als de 

werkelijke kosten lager zijn. Vanzelfsprekend kan het een eventueel lager verschuldigde geldsom voor 

instemming dan is begroot wel via een vermindering ambtshalve teruggeven aan de aanvrager van de 

omgevingsvergunning. 

Als een bestuursorgaan van het rijk bevoegd gezag is en in de legesbeschikking is een begroting van 

kosten (in verband met een uurtarief) opgenomen, vindt teruggaaf of verrekening plaats als het 

werkelijk aantal uren achteraf lager is (artikel 14.6 van de Omgevingsregeling). 

 

Geheel of gedeeltelijke vernietiging omgevingsvergunning door bestuursrechter 

Een procedure over de vergunning raakt de leges in beginsel niet. (Hoge Raad 22-07-1982, 

ECLI:NL:HR:1982:AW9097, BNB 1983/20). Dit laat onverlet dat de heffende instantie wel ambtshalve 

de leges kan verminderen. Dit heeft echter geen invloed op de geldsom die het bevoegd gezag aan het 

instemmende bestuursorgaan heeft betaald.  

Afspraak 

3.8 Geheel of gedeeltelijke vernietiging van de omgevingsvergunning heeft geen gevolgen voor de 

legesbeschikking en betalingsbeschikking. Het belastbare feit heeft zich voorgedaan (in 

behandeling nemen van de aanvraag). Dit is conform jurisprudentie. 

 

Geheel of gedeeltelijke vermindering legesbeschikking bij bezwaar of beroep (onherroepelijk) 

Bezwaar en beroep tegen de legesbeschikking kan leiden tot geheel of gedeeltelijke vermindering van 

de leges. Die vermindering kan ook betrekking hebben op de geldsom die voor het uitbrengen van 

advies en het in behandeling nemen van het verzoek om instemming in rekening is gebracht. 

Afspraken 

3.9 Als ook de geldsom die voor het uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het 

besluit om instemming in rekening is gebracht onderwerp is van het legesgeschil, vraagt het 

bevoegd gezag/de heffingsambtenaar het instemmende bestuursorgaan om advies en neemt 

dit bestuursorgaan eventueel als adviseur deel aan de bezwaar- of beroepsprocedure.  

3.10 Het instemmende bestuursorgaan brengt voor het advies geen kosten in rekening.  
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3.11 De vermindering werkt alleen door naar de geldsom die voor het uitbrengen van advies en het 

in behandeling nemen van het verzoek om instemming bij het bevoegd gezag in rekening is 

gebracht voor zover de vermindering op die geldsom betrekking heeft. 

3.12 De administratie van het bevoegd gezag meldt dit binnen [twee weken] via e-mail aan het 

instemmende bestuursorgaan. 

3.13 Het instemmende bestuursorgaan betaalt binnen [vier weken] de te veel betaalde geldsom 

aan het bevoegd gezag terug. 

 

Wijzigen van een omgevingsvergunning 

De in hoofdstuk 14 van de Omgevingsregeling opgenomen tarieven voor aanvragen om een 

omgevingsvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen om wijziging van een 

omgevingsvergunning (zie bijvoorbeeld de artikelen 14.7, derde lid, 14.11, tweede lid, en 14.16, tweede 

lid). Ook in de Model Verordening leges van de VNG is dat zo geregeld (artikel 2:40 van de 

tarieventabel). Als de wijziging van de omgevingsvergunning meerdere activiteiten betreft en het 

bevoegd gezag instemming van een ander bestuursorgaan nodig heeft, kan deze handreiking 

overeenkomstig worden toegepast.  
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BIJLAGE 1 PROCES- EN STROOMSCHEMA 

Inhoud: 

1. Processchema 

2. Stroomschema: kostenbegroting en legesbeschikking meervoudige aanvraag met instemming 

3. Bijzondere situaties 

 

1. Processchema 
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2. Stroomschema: Kostenbegroting en legesbeschikking meervoudige aanvraag met instemming 
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3. Bijzondere situaties 
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BIJLAGE 2: WET- EN REGELGEVING 

 

Onderstaand de regeling zoals die in de Omgevingswet, Omgevingsregeling, Gemeentewet, 

Provinciewet en Waterschapswet staat over de te heffen rechten. Bij de Omgevingswet zijn de nog 

door te voeren wijzigingen van artikel 13.1a en het nieuwe artikel 13.2a ook vermeld. 

 

Omgevingswet (geconsolideerde versie 01-02-2022) 

 

HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

AFDELING 13.1 LEGES 

 

Artikel 13.1 (heffen van rechten Rijk) 

1. Onze Minister die het aangaat kan ter dekking van de kosten voor het door hem in behandeling 

nemen van een aanvraag om een besluit, voor onderzoeken of verrichtingen die op verzoek van 

betrokkenen plaatsvinden en voor de afgifte van een document, ringen, merken of merktekens voor 

dieren op grond van deze wet rechten heffen van de aanvrager of van degene ten behoeve van wie 

die aanvraag wordt gedaan. 

2. Onze Minister die het aangaat kan ter dekking van de kosten voor de uitvoering van controles of 

verificaties op grond van Europese cites-regelgeving, Europese flegt-regelgeving of Europese 

houtregelgeving, rechten heffen van de eigenaar, vervoerder, verhandelaar, importeur of diens 

gemachtigde. 

3. De tarieven worden zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven 

de geraamde kosten. 

4. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, eerste zin, berust voor omgevingsvergunningen voor 

jachtgeweeractiviteiten bij de korpschef. 

5. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan bij regeling bepalen dat de 

bevoegdheid om rechten te heffen voor de afgifte van ringen, merken of merktekens, bedoeld in het 

eerste lid, berust bij organisaties die zijn aangewezen op grond van artikel 4.36, derde lid. 

6. Bij ministeriële regeling worden: 

a. de besluiten, documenten, ringen, merken of merktekens voor dieren, en onderzoeken of 

verrichtingen aangewezen waarvoor rechten worden geheven, 

b. de tarieven voor te heffen rechten vastgesteld, 

c. regels gesteld over hoe die rechten worden geheven. 

 

Artikel 13.1a (heffen van rechten gemeente en provincie) 

1. Een gemeente of provincie kan van de aanvrager of van degene ten behoeve van wie die aanvraag 

wordt gedaan voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, 

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning of intrekking van een 

omgevingsvergunning rechten heffen als bedoeld in artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet of 

artikel 223, eerste lid, van de Provinciewet. 

2. De artikelen 229a en 229b van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 13.1a wordt nog gewijzigd, consultatietekst: 

Artikel 13.1a (heffen van rechten gemeente, waterschap en provincie) 

1. Een gemeente, waterschap of provincie kan rechten heffen voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning, een wijziging van voorschriften van een 

omgevingsvergunning of intrekking van een omgevingsvergunning.  

2. Als rechten door een bestuursorgaan van de gemeente worden geheven: 

a. is hoofdstuk XV, paragrafen 1 en 4, van de Gemeentewet van toepassing, met dien verstande 

dat de rechten worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen, en 

b. is artikel 229b van die wet van overeenkomstige toepassing. 

3. Als rechten door een bestuursorgaan van het waterschap worden geheven: 

a. zijn de artikelen 110, 111 en 115a en hoofdstuk XVIII van de Waterschapswet van toepassing, 

met dien verstande dat de rechten worden aangemerkt als waterschapsbelastingen, en  

b. is artikel 115, derde lid, van die wet van overeenkomstige toepassing. 

4. Als rechten door een bestuursorgaan van de provincie worden geheven: 

a. is hoofdstuk XV, paragrafen 1 en 3, van de Provinciewet van toepassing, met dien verstande 

dat de rechten worden aangemerkt als provinciale belastingen, en 

b. is artikel 225 van die wet van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 13.2 (berekening en bedragen rechten en doelbelastingen) 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de berekening en de bedragen 

van de op grond van: 

a. de artikelen 228a en 229, eerste lid, onder b. van de Gemeentewet, 

b. artikel 115, eerste lid, onder b en c, van de Waterschapswet, 

c. artikel 223, eerste lid, onder b, van de Provinciewet, of 

d. de artikelen 13.1 en 13.1a, 

te heffen rechten en belastingen inzake de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van deze 

wet. 

 

Artikel 13.2a wordt nog ingevoegd; consultatietekst: 

Artikel 13.2a (betalingsverplichting instemming) (nog in voorbereiding) 

1. Een bestuursorgaan waarvan op grond van artikel 16.16, eerste lid, instemming is vereist voor een 

voorgenomen beslissing op een aanvraag om een besluit, kan het bevoegd gezag verplichten tot 

betaling van een geldsom voor het uitbrengen van advies en het in behandeling nemen van het 

verzoek om instemming als: 

a. het bestuursorgaan bevoegd gezag voor de aanvraag zou zijn als die alleen betrekking had op 

de activiteit waarvoor instemming is vereist, en 

b. het bestuursorgaan in het geval, bedoeld onder a, rechten kan heffen. 

2. Het bestuursorgaan kan de verplichting tot betaling van een geldsom ook opleggen als het verzoek 

om instemming achterwege blijft omdat: 

a. het gaat om een door het bestuursorgaan aangewezen geval als bedoeld in artikel 16.16, 

derde lid, of 

b. het bestuursorgaan bij het uitbrengen van het advies met toepassing van artikel 16.16, vierde 

lid, heeft bepaald dat instemming niet is vereist. 

3. De geldsom is gelijk aan de rechten die het bestuursorgaan in het geval, bedoeld in het eerste lid, 

onder a, als bevoegd gezag zou heffen. 
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Omgevingsregeling (geconsolideerde tekst 03-05-2022) 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

AFDELING 1.1 ALGEMEEN 

(…) 

Artikel 1.1a (grondslag) 

1. Deze regeling berust op de artikelen (…) 13.1, tweede20 lid, (…) van de wet. 

2. (…) 

3. De artikelen 14.1, 14.2, 14.18b, 14.28e en 14.31i berusten op artikel 133, derde lid, van de 

Mijnbouwwet. 

4. (…) 

 

HOOFDSTUK 14 FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

AFDELING 14.1 RIJKSLEGES 

 

§ 14.1.1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 14.1 (toepassingsbereik) 

Deze afdeling is van toepassing op het heffen van rechten bij: 

a. een aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 13.1 van de wet; en 

b. de gevallen, bedoeld in artikel 161a, tweede lid, onder h en j, van het Mijnbouwbesluit. 

 

Artikel 14.2 (besluiten waarvoor rechten worden geheven) 

1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de volgende besluiten waarvoor een minister 

het bevoegd gezag is, heft die minister rechten: 

a. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de wet, met uitzondering van een 

rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument of een 

beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een militaire luchthaven; en 

b. een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de wet, met uitzondering van 

maatwerkvoorschriften die betrekking hebben op een rijksmonumentenactiviteit met betrekking 

tot een archeologisch monument of een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een 

militaire luchthaven. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om wijziging van een besluit als 

bedoeld in dat lid. 

3. Geen rechten worden geheven voor de behandeling van een aanvraag waarvan de kosten op 

grond van afdeling 13.6 van de wet zijn of worden verhaald. 

4. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heft naast de besluiten, bedoeld in het eerste lid, 

rechten voor het op aanvraag verlenen, wijzigen, intrekken of beoordelen van: 

a. een melding als bedoeld in artikel 2.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving; 

b. een toestemming als bedoeld in artikel 2.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en 

c. gegevens en bescheiden als bedoeld in de artikelen 4.1117, 6.47a en 7.69 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. 

 
20 Dit moet zijn: zesde lid. 
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5. Als ter uitvoering van een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van 

artikel 18.16a en 18.16b van de wet genomen besluit een omgevingsvergunning of document 

benodigd is, kan die in afwijking van de artikelen 14.41, 14.41a, 14.41b, 14.41c, 14.41d, 14.41e, 

14.41f, 14.42, 14.43, 14.43a, 14.44, 14.44a, 14.44b en 14.45, eerste lid, van deze regeling bepalen 

dat geen rechten worden geheven. 

 

Artikel 14.2a (besluit over instemming) (dit artikel zal vervallen als artikel 13.2a Omgevingswet in 

werking treedt) 

1. Als de voorgenomen beslissing op een aanvraag instemming behoeft van een minister op grond 

van artikel 16.16 van de wet, heft die minister voor het in behandeling nemen van de aanvraag om 

het besluit over instemming van het bevoegd gezag rechten. 

2. De rechten worden geheven met overeenkomstige toepassing van de bepalingen in dit hoofdstuk 

over het heffen van rechten voor het in behandeling nemen van de aanvraag waarop de 

instemming betrekking heeft, met uitzondering van de artikelen 14.4 tot en met 14.6.  

 

Artikel 14.3 (bepalen tarief) 

1. Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van 

de tarieven behorend bij die activiteiten. 

2. Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om 

toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp 

waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van 

een aanvraag om een omgevingsvergunning. 

3. Als de voorgenomen beslissing op een aanvraag instemming behoeft van een ander 

bestuursorgaan op grond van artikel 16.16 van de wet, wordt het tarief verhoogd met het tarief dat 

dat bestuursorgaan voor het in behandeling nemen van de aanvraag om het besluit over 

instemming in rekening brengt. 

 

Artikel 14.4 (gereduceerd tarief) 

1. Als het bevoegd gezag op grond van een aanvraag om een omgevingsvergunning oordeelt dat 

voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bedraagt het tarief 15% van 

het oorspronkelijke tarief voor het in behandeling nemen van die aanvraag. 

2. Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten 

behandeling wordt gelaten, bedraagt het tarief 15% van het oorspronkelijke tarief voor het in 

behandeling nemen van die aanvraag. 

3. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een aanvraag om een maatwerkvoorschrift op 

de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is 

geheel of gedeeltelijk is ingetrokken, geldt voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is ingetrokken 

het volgende percentage van het oorspronkelijke tarief dat bij die activiteiten behoort: 

a. bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag: 25%; 

b. bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de 

indiening van de aanvraag: 50%; 

c. bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de 

aanvraag: 75%. 

4. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een aanvraag om een maatwerkvoorschrift op 

de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is 

geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, geldt voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is 

ingetrokken het volgende percentage van het oorspronkelijke tarief dat bij die activiteiten behoort: 
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a. bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na indiening van de aanvraag: 25%; 

b. bij gehele of gedeeltelijke intrekking na vier weken en binnen zes weken na indiening van de 

aanvraag: 50%; of 

c. bij gehele of gedeeltelijke intrekking na zes weken na indiening van de aanvraag: 75%. 

 

Artikel 14.5 (heffen bij beschikking) 

1. De rechten worden geheven bij beschikking. 

2. Als voor de beslissing op een aanvraag om een besluit een uurtarief is opgenomen, bevat de 

beschikking een begroting van de kosten. 

3. Het bevoegd gezag zendt de beschikking drie weken na ontvangst van de aanvraag toe aan de 

aanvrager. 

4. De betaling geschiedt binnen vijf weken na toezending van de beschikking. 

5. De beslissing op een aanvraag om een besluit als bedoeld in deze afdeling wordt niet eerder 

genomen dan nadat de aanvrager het verschuldigde recht heeft betaald of nadat zekerheid tot 

betaling is gesteld. 

6. Het tweede tot en met vijfde lid zijn niet van toepassing als de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat het bevoegd gezag is. 

7. Het tweede tot en met het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen om 

documenten, ringen en merktekens voor dieren als bedoeld in artikel 13.1, eerste lid, van de wet. 

 

Artikel 14.6 (terugbetaling of wijziging) 

1. Bij de beslissing op een aanvraag om een besluit waarvoor een uurtarief is opgenomen worden 

teveel betaalde kosten terugbetaald. De terugbetaling wordt berekend door het bedoelde uurtarief 

te vermenigvuldigen met het aantal werkelijk bestede uren, verminderd met het al betaalde tarief, 

bedoeld in artikel 14.5, vijfde lid. Het teveel betaalde wordt binnen zes weken na de beslissing op 

de aanvraag terugbetaald. 

2. Als bij een aanvraag om een besluit een van de gevallen, bedoeld in artikel 14.4, van toepassing is, 

en: 

a. de aanvrager het verschuldigde recht niet heeft betaald, wordt de beschikking tot het heffen 

van het recht ambtshalve daaraan aangepast; of 

b. de aanvrager het verschuldigde recht heeft betaald, wordt ambtshalve een teruggaaf verleend. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat het bevoegd gezag is. 

 

(Tariefbepalingen niet opgenomen) 

 

 

Algemene wet bestuursrecht 

Afdeling 4.1.3. Beslistermijn  

§ 4.1.3.1. Beslistermijn       

Artikel 4:13 

1. Een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij 

het ontbreken van zulk een termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. 

2. De in het eerste lid bedoelde redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer het 

bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft 

gegeven, noch een mededeling als bedoeld in artikel 4:14, derde lid, heeft gedaan. 
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Artikel 4:14 

1. Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden 

gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort 

mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuursorgaan na het verstrijken van de bij wettelijk 

voorschrift bepaalde termijn niet langer bevoegd is. 

3. Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet 

binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de 

aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel 

tegemoet kan worden gezien. 

 

Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden  

Afdeling 4.4.1. Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling      

Artikel 4:85 

1. Deze titel is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit: 

a. een wettelijk voorschrift dat een verplichting tot betaling uitsluitend aan of door een 

bestuursorgaan regelt, of 

b. een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep. 

2. Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling van een geldsom voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag. 

3. Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling die bij uitspraak van de 

bestuursrechter zijn opgelegd. 

 

Artikel 4:86 

1. De verplichting tot betaling van een geldsom wordt bij beschikking vastgesteld. 

2. De beschikking vermeldt in ieder geval: 

a. de te betalen geldsom; 

b. de termijn waarbinnen de betaling moet plaatsvinden. 

 

Artikel 4:87  

1. De betaling geschiedt binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is 

bekendgemaakt, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt. 

2. Bij of krachtens wettelijk voorschrift kan een andere termijn voor de betaling worden vastgesteld. 

 

Artikel 4:88  

1. Bij wettelijk voorschrift kan worden bepaald dat een geldsom moet worden betaald zonder dat dit bij 

beschikking is vastgesteld. 

2. In dat geval wordt tevens bepaald binnen welke termijn de betaling moet plaatsvinden. 

3. Indien de belanghebbende binnen redelijke termijn daarom verzoekt wordt de op het 

bestuursorgaan rustende verplichting tot betaling zo spoedig mogelijk alsnog bij beschikking 

vastgesteld. 
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Gemeentewet 

Artikel 229 

1. Rechten kunnen worden geheven ter zake van: 

a. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij 

de gemeente in beheer of in onderhoud zijn; 

b. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 

c. het geven van vermakelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking 

van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij 

een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het 

gemeentebestuur getroffen wordt. 

2. (…) 

3. Voor de toepassing van deze paragraaf en de eerste en vierde paragraaf van dit hoofdstuk worden 

de in het eerste lid bedoelde rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen. 

 

Artikel 229a  

De rechten, bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, kunnen worden geheven door de gemeente 

die het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen toestaat of de diensten verleent, ongeacht of 

het belastbare feit zich binnen of buiten het grondgebied van de gemeente voordoet. 

 

Artikel 229b  

1. In verordeningen op grond waarvan rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, 

worden geheven, worden de tarieven zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten 

niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. 

2. Onder de in het eerste lid bedoelde lasten worden mede verstaan: 

a. bijdragen aan bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke vervanging van de 

betrokken activa; 

b. de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een 

bijdrage uit het fonds. 

 

 

Provinciewet 

Artikel 223 

1. Rechten kunnen worden geheven ter zake van: 

a. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde provinciale 

bezittingen of van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de 

provincie in beheer of in onderhoud zijn; 

b. het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten. 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden de in het eerste lid bedoelde rechten aangemerkt als 

provinciale belastingen. 

 

Artikel 224  

De rechten, bedoeld in artikel 223, eerste lid, kunnen worden geheven door de provincie die het gebruik 

van de bezittingen, werken of inrichtingen toestaat of de diensten verleent, ongeacht of het belastbare 

feit zich binnen of buiten het grondgebied van de provincie voordoet. 
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Artikel 225  

1. In verordeningen op grond waarvan rechten als bedoeld in artikel 223, eerste lid, worden geheven, 

worden de tarieven zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven 

de geraamde lasten ter zake. 

2. Onder de in het eerste lid bedoelde lasten worden mede verstaan: 

a. bijdragen aan bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke vervanging van de 

betrokken activa; 

b. de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een 

bijdrage uit het fonds. 

 

 

Waterschapswet 

Artikel 115 

1. Het waterschap kan alleen rechten heffen ter zake van: 

a. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen 

van het waterschap of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het 

waterschap in beheer of in onderhoud zijn; 

b. het genot van door of vanwege het bestuur van het waterschap verstrekte diensten; 

c. het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen; 

d. het op verzoek van een glastuinbouwbedrijf uit afvalwater als bedoeld in artikel 3.4 van de 

Waterwet verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 

de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van hoofdstuk XVIII worden de in het eerste lid bedoelde 

rechten aangemerkt als waterschapsbelastingen. 

3. In verordeningen op grond waarvan rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven, worden 

de tarieven zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de 

geraamde lasten ter zake. 

 

 

Mijnbouwwet (zoals gewijzigd bij de Invoeringswet Omgevingswet, Stb. 2020, 172)21 

 

§ 8.4. Retributie 

 

Artikel 133 

1. Een exploitant van een productie-installatie, een eigenaar van een niet-productie-installatie, een 

eigenaar van een pijpleiding en een netbeheerder als bedoeld in artikel 1 van de Gaswet zijn, 

indien van toepassing in afwijking van artikel 2.9a van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, een vergoeding verschuldigd voor: 

a. het door Onze Minister: 

1°. op aanvraag verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning, ontheffing, instemming, 

maatwerkvoorschrift of toestemming; 

 
21 Artikel 133, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef vervalt «, indien van toepassing in afwijking van artikel 2.9a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,». 
2. In onderdeel a wordt «voor een handeling met een mobiele installatie» vervangen door: of verstrekte gegevens en bescheiden 
voor activiteiten met een verplaatsbaar mijnbouwwerk. 
NB. Het bepaalde onder 2 komt niet in artikel 133 voor. 
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2°. adviseren over of instemmen met activiteiten inzake een mijnbouwwerk, het beoordelen van 

een melding of het beoordelen van gegevens en bescheiden die zijn verstrekt voor een 

activiteit inzake een mijnbouwwerk; 

b. de door de inspecteur-generaal uit te voeren taken als bedoeld in artikel 127, eerste lid, 

onderdelen a tot en met g, met dien verstande dat een vergoeding niet in rekening wordt 

gebracht voor: 

1°. advisering en onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een ander doel dan een advies aan of 

het toezicht op een besluit van Onze Minister, respectievelijk de inspecteur generaal der 

mijnen, over handelingen als bedoeld in onderdeel a, onder 1° en 2°; 

2°. het vaststellen van een besluit als bedoeld in artikel 132. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de vergoeding. 

3. De hoogte van de vergoeding wordt bij ministeriële regeling vastgesteld. 

4. Onze Minister kan de verschuldigde bedragen invorderen bij dwangbevel. Titel 4.4, met 

uitzondering van de artikelen 4:85 en 4:95, van de Algemene wet bestuursrecht is, voor zover al 

niet van toepassing, van overeenkomstige toepassing. 

5. Voor zover een door Onze Minister in rekening gebracht bedrag verplicht tot betaling van een 

geldsom, komt deze geldsom toe aan de Staat der Nederlanden. 

 

 

Mijnbouwbesluit (zoals gewijzigd bij het Invoeringsbesluit Omgevingswet, Stb. 2020, 400) 

 

Hoofdstuk 10a. Retributies 

 

Artikel 161a 

1. De bedragen, verschuldigd op grond van artikel 133, eerste lid, van de wet zijn vaste bedragen. 

2. De bedragen, bedoeld in artikel 133, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden in rekening 

gebracht voor het op aanvraag verlenen, wijzigen, of intrekken of beoordelen van: 

a. een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet; 

b. een instemming met een winningsplan, een verwijderingsplan, of een rapport dan wel een 

beoordeling van een melding als bedoeld in de artikelen 34, derde lid, 44, eerste lid, 44a, 

eerste lid, 44c, derde lid, respectievelijk artikel 44, eerste lid, van de wet en een ontheffing als 

bedoeld artikel 44b, eerste lid, van de wet; 

c. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingswet met betrekking tot een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in 

artikel 3.3, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht; een maatwerkvoorschrift als bedoeld 

in artikel 4.5 van de Omgevingswet; 

d. een vergunning en ontheffing als bedoeld in artikel 40, tweede lid, eerste volzin, respectievelijk, 

artikel 43, vierde lid, van de wet; een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van 

de Omgevingswet; 

e. een vergunning als bedoeld in artikel 94, eerste lid; 

f. een instemming als bedoeld in de artikelen 39, tweede lid, en 55, eerste lid; 

g. een ontheffing krachtens dit besluit of een krachtens dit besluit vastgestelde ministeriële 

regeling, die betrekking heeft op een productie-installatie, een niet-productie-installatie, een 

pijpleiding of een gastransportnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de 

Gaswet; 
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h. een instemming als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, van het Besluit algemene regels milieu 

mijnbouw; een melding als bedoeld in artikel 2.7 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving; 

i. een melding als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit algemene regels milieu 

mijnbouw; een toestemming als bedoeld in artikel 2.7 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving; 

j. een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

gegevens en bescheiden als bedoeld in de artikelen 4.1117, 6.47a en 7.69 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. 

3. De bedragen die krachtens artikel 133, eerste lid, onderdeel b, van de wet in rekening worden 

gebracht voor de uitvoering van taken door de inspecteur-generaal der mijnen en de bedragen die 

krachtens het eerste lid in rekening worden gebracht worden onderscheiden: 

a. per exploitant, eigenaar of netbeheerder, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen 

actieve en niet-actieve exploitanten of eigenaren; 

b. per activiteit, en 

c. afhankelijk van de locatie op land of op zee, de eigenschappen en de grootte van de productie- 

installatie, de niet-productie-installatie, de pijpleiding of het gastransportnet, bedoeld in artikel 

1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. 

4. Onze Minister brengt de bedragen in rekening en verzendt een beschikking daartoe aan de 

desbetreffende exploitant, eigenaar of netbeheerder. 

 

 

Mijnbouwregeling (zoals gewijzigd bij de Invoeringsregeling Omgevingswet, Stcrt. 2020, 64380) 

 

Artikel 12.2 

De vergoeding, bedoeld in artikel 133, eerste lid, van de wet bedraagt de vergoeding, bedoeld in bijlage 

15. 

 

Bijlage 15. behorende bij artikel 12.2 

(…) 

D. De vergoeding voor het nemen van een besluit, het adviseren over of instemmen met, het 

beoordelen van een melding, het beoordelen van gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 

133, eerste lid, onderdeel a, van de wet en een rapport inzake grote gevaren, als bedoeld in 

artikel 127, eerste lid, onderdeel f, van de wet 

 

1. De vergoeding voor het nemen van een besluit, het adviseren over of instemmen met of het doen 

van een beoordeling op aanvraag in tabel 2 is gelijk aan het bij de desbetreffende categorie 

genoemde bedrag in tabel 1 te verhogen met de kosten voor het bekendmaken of mededelen van 

ontwerpbesluiten en besluiten in de media. 

 

2. In het geval krachtens de Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid een vergoeding 

verschuldigd is, blijven de artikelen 2.13 en 2.15 van die regeling buiten toepassing, indien in tabel 

2 van deze bijlage in een vergoeding is voorzien. In het geval krachtens artikel 14.2 van de 

Omgevingsregeling een vergoeding verschuldigd is, wordt die vergoeding verhoogd met de 

bijkomende vergoeding van kosten, bedoeld in onderdeel E. 

 

(Tabellen 1 en 2 met tarieven niet opgenomen.) 
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E. Bijkomende vergoeding van kosten 

De vergoeding, bedoeld in de onderdelen B en D, wordt verhoogd met: 

a. de kosten van onderzoek, bedoeld in artikel 127, eerste lid, onderdeel d, van de wet naar: 

1°. de effecten van de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten; 

2°. de effecten van bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming 

van schade door bodembeweging; 

3°. de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan; 

4°. het nemen van monsters die nodig zijn voor het onderzoek; 

5°. het berekenen van risico’s en het uitvoeren analyses op monsters, indien van belang in verband 

met de effecten, bedoeld in subonderdelen 1° en 2° of de risico’s, bedoeld in subonderdeel 3°, en 

b. de kosten, die zijn gemaakt voor het onderzoek, bedoeld in onderdeel a, die betrekking hebben op 

de volgende componenten: 

1°. berekeningen, controleberekeningen, literatuurstudies, analyses, modelstudies en onderzoeken; 

2°. het opstellen van rapportages en adviezen; 

3°. laboratoriumkosten; 

4°. verwerkings- en verzendkosten; 

5°. administratiekosten; 

6°. reis-, vervoers- en verblijfskosten van de bij de werkzaamheden betrokkenen; 

7°. een bedrag per uur per met de werkzaamheden belaste persoon; 

8°. overige kosten die verband houden met deze werkzaamheden. 

 


