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Geachte heer Lenssinck 
 

In onze brief van 14 juni 2012 hebben wij aangegeven dat en waarom wij bezwaar maken tegen 

de aan Heemschut opgelegde legesaanslag met zaaknummer 31102247. Naar aanleiding van dit 

bezwaarschrift hebt u bij brief van 19 juni 2012 gevraagd om een nadere toelichting. In antwoord 

op uw verzoek ontvangt u deze brief. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om onze 

bezwaren tegen de aanslag aan te vullen. De gevraagde machtiging treft u hierbij aan. 
 

Vooraf 
Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van 

cultuurmonumenten. Dit werk doet Heemschut via provinciale commissies. De commissies volgen 

ruimtelijke ontwikkelingen. Ze laten hun stem horen als cultuurhistorische waarden in het geding 

zijn. Dat doen ze het liefst vooraf, door gemeenten en provincies te wijzen op mogelijke 

bedreigingen van de cultuurhistorische waarden van het gebouwde en aangelegde erfgoed. Zo 

moet ook de brief van 4 mei 2012 worden gelezen. Naast de zorg voor het gemeentelijk 

monumentenbeleid in Boskoop in het algemeen, zijn er 19 objecten genoemd waaraan de 

gemeente bijzondere aandacht zou moeten besteden. Tien van deze objecten zijn reeds op een 

gemeentelijke lijst met potentiële objecten geplaatst; de overige negen verdienen, naar de mening 

van Heemschut, eveneens bijzondere aandacht van het college van B&W. 

 

Bezwaar 1 – geen basis in de Monumentenverordening 
 
U baseert uw aanslag op de legesverordening 2012 van de gemeente Boskoop. Naar ons oordeel is 
deze verordening niet aan de orde. Noch de Monumentenverordening Boskoop 2009, noch de 
toelichting maken gewag van de bevoegdheid leges te heffen.  
 
In artikel 3, lid 3, van deze Verordening is alleen aangegeven dat B&W, ten behoeve van de 
aanwijzing van een gemeentelijk monument, kunnen bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt 
verricht. In de toelichting wordt daar uitvoerig nader op ingegaan. Het gaat hier om een 
facultatieve bevoegdheid. Nergens is aangegeven dat bepaalde adviezen en locatiebezoek verplicht 
zijn en dat kosten daarvoor in rekening mogen/moeten worden gebracht.  
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Bezwaar 2 - geen aanvraag, geen dienst 
 

De legesverordening geeft invulling aan artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet 

waarin staat dat rechten kunnen worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege het 

gemeentebestuur verstrekte diensten. In onderhavige zaak is niet aan het wettelijke vereiste van 

dienstverlening voldaan, zodat de aanslag ten onrechte is opgelegd.  

 

In de eerste plaats omdat onze brief van 4 mei 2012 vooral gelezen moet worden als een 

dringend, moreel beroep op het college van B&W om zelf tot actie over te gaan. Daarbij moet 

worden aangetekend dat de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst een zelfstandige 

bevoegdheid van het college van B&W is waartoe het ook kan besluiten zonder een onderliggende 

formele aanvraag. 

 

In de tweede plaats is, als onze brief al als aanvraag is op te vatten, niet voldaan aan het begrip 

"dienst" in artikel 229 Gemeentewet. Uit de rechtspraak volgt, in het bijzonder uit het arrest HR 9 

september 2011, nr. 10/04967, LJN BQ4105 (Leudal),  dat door of vanwege het gemeentebestuur 

verrichte werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als een dienst in de zin van artikel 229, lid 

1, letter b, van de Gemeentewet, indien die werkzaamheden rechtstreeks en in overheersende 

mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.  

 

Aan de Monumentenwet ligt het algemene doel ten grondslag om bijzondere bouwwerken met 

historische waarden te behouden voor het nageslacht. Het is vanuit dit algemene doel dat 

Heemschut opereert en actief aandacht vraagt voor het behoud van erfgoed bij de 

beslissingsbevoegde bestuurders. Zo er al een individualiseerbaar belang aan de toekenning van 

de gemeentelijke monumentenstatus is te onderscheiden, berust dat belang bij het eigendom of 

het gebruik van het monument. Anders gezegd: alleen een eigenaar of een gebruiker van een 

monument kan rechtstreeks belang hebben bij de beschermende status van een gemeentelijk 

monument. Nu Heemschut noch haar leden binnen een provinciale commissie eigenaar of 

gebruiker zijn van de 19 genoemde objecten zijn, ontbreekt voor Heemschut een rechtstreeks 

individualiseerbaar belang en is er geen sprake van een verleende dienst. 

 

Gelet op de strekking van de brief, de achtergrond van Heemschut, de zelfstandige 

beslissingsbevoegdheid van het college, en de uitleg van de fiscale rechter van het begrip dienst, 

heeft het belastbaar feit zich in deze niet voorgedaan en is de legesaanslag ten onrechte opgelegd. 

 
Bezwaar 3 - te hoge aanslag 
 

Als u de bezwaren 1 en 2 na heroverweging niet deelt, dient u op grond van de verordening de 

aanslag te verminderen. In uw nota brengt u namelijk € 6.669,00 in rekening voor 

monumentenadvies. U baseert dit op artikel 1.20.5.1 van de Tarieventabel. Volgens vaste 

rechtspraak is deze bepaling echter onverbindend. De verschuldigde leges moeten altijd uit de 

verordening of de bijbehorende tarieventabel blijken. Als, zoals hier blijkbaar aan de orde is, de 

kosten zijn gebaseerd op externe tarieven, moet de verordening voorzien in een zogenoemde 

begrotingsconstructie. Deze constructie houdt in dat u vooraf aangeeft welke kosten er voor het 

advies worden gemaakt waarna de belastingplichtige een redelijke bedenktijd krijgt om zijn 

aanvraag eventueel in te trekken. Nu deze constructie ontbreekt, is de bepaling onverbindend. 

Omdat de begrotingsconstructie ook feitelijk niet is toegepast, is de aanslag niet rechtmatig. 
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Ook uw aanslag ad € 332,50 op grond van artikel 1.20.5.2. voor de controle van de kadastrale 

aanduiding is niet terecht. Naar ons oordeel ontbreekt hiervoor de juridische basis in de 

Monumentenverordening. Maar ook los daarvan: Heemschut heeft geen kadastrale gegevens, noch 

eigendomsgegevens verstrekt die door de gemeente Boskoop gecontroleerd zouden moeten 

worden. Dat de gemeente Boskoop zelf de bij haar reeds bekende gegevens wil controleren, is een 

kwestie waar Heemschut buiten staat. 

 
Overigens is het op basis van de tekst van de verordening ook onjuist om te spreken van 19 
aanvragen. Het verzoek om de 19 objecten de gemeentelijke monumentenstatus te geven, is in 
één brief gedaan. Uit niets blijkt dat een dergelijk verzoek per object zou moeten worden 
ingediend. Ook heeft de gemeente niet verzocht om het verzoek te splitsen. Indien u onze brief als 
een aanvraag wilt blijven beschouwen, zou een zorgvuldige toepassing van de verordening er toe 
leiden, dat hooguit 1 x € 134,20 zou kunnen worden geheven. 

 
Schending algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
 

In uw brief van 19 juni jl. vraagt u om een concretisering van de geschonden algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur. Zoals wij in de brief van 14 juni jl. al hebben aangegeven, is het opleggen 

van legesaanslagen voor verzoeken van Heemschut uniek. Hoewel wij vele brieven van gelijke 

strekking aan Nederlandse gemeenten hebben gestuurd, is daarop nog nooit een legesnota 

gevolgd, laat staan een aanslag van € 9.551,30. Mede gelet op de hiervoor aangevoerde grieven, 

kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de zorgvuldige totstandkoming van de legesaanslag. In 

die zin is afdeling 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht geschonden.  

 
In dit verband is ook van belang dat B&W van Boskoop ons voorafgaande aan de aanslag niet 
hebben uitgenodigd voor overleg en ook anderszins niet zijn ingegaan op ons aanbod tot overleg 
over de invulling van het monumentenbeleid van Boskoop. 

 

Gelet op het feit dat bij de uitspraak op bezwaar een zorgvuldige heroverweging van de aanslag 

mag worden verwacht, laten wij de opmerking over de schending van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur vooralsnog rusten.  

 

Hardheidsclausule 
 

In onze brief van 14 juni jl. verzoeken wij om toepassing van de hardheidsclausule. De 

mogelijkheid om deze clausule toe te passen heeft het college van B&W op grond van artikel 63 

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in samenhang met artikel 231, lid 2, onderdeel a, 

Gemeentewet. Deze bepalingen brengen dus met zich dat het college van B&W op ons verzoek zal 

moeten beslissen. Op grond van de wet hebt u als heffingsambtenaar deze bevoegdheid niet. De 

gemeenteraad, die zelf geen enkele bevoegdheid rond de hardheidsclausule heeft, kan daarin geen 

verandering brengen. De legesverordening dient op dit punt dan ook te worden aangepast. 

 
Betaling 
 

Heemschut heeft de door u opgelegde legesaanslag nog niet betaald. Op grond van het 

voorafgaande verzoeken wij u om uitstel van betaling tot de bezwaar- en eventuele 

beroepsprocedure is afgerond.   
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Horen 
 

Wij herhalen nadrukkelijk ons verzoek om in deze te worden gehoord. Ook stellen wij het op prijs 

te worden gehoord voordat het college van B&W beslist over de toepassing van de 

hardheidsclausule. 

 

Een kopie van deze brief hebben wij gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Boskoop. 
 
 
 
 
Namens de Bond Heemschut, 
 
 
 
Ir. R.K. Onel 
Secretaris Provinciale Commissie Zuid-Holland 
P.J. Blokstraat 4 
2313 ET Leiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


