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Samenvatting 
De Europese Dienstenrichtlijn (EDR) moet op 28 december 2009 in de Nederlandse regelgeving 
zijn ingevoerd. De gevolgen voor de legesverordening zijn al eerder in kaart gebracht (Notitie 
Dienstenrichtlijn en kostenverhaal van vergunningen):  

- de kostendekkendheid van vergunningstelsels die onder de EDR vallen, wordt beoordeeld 
op vergunningenniveau in plaats van op verordeningenniveau; 

- kruissubsidiëring tussen vergunningstelsels, die onder de EDR vallen, is niet meer 
mogelijk; 

- regelingen die onder de EDR vallen dienen bij één centraal elektronisch loket beschikbaar 
te zijn. 

Op 28 december 2009 moet uw gemeente aan deze eisen voldoen.Voldoet een gemeente niet 
aan deze eisen dan kan dat gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid van de legesverordening. 
De mogelijkheid om leges te heffen bij vergunningstelsels die onder de EDR vallen kan daarmee 
in gevaar komen. 
 
In deze ledenbrief gaan wij verder in op de gevolgen van de laatste eis. Uw gemeente moet de 
legesverordening en de andere verordeningen en regelingen die onder de EDR vallen elektronisch 
beschikbaar te stellen. De elektronische beschikbaarstelling van verordeningen wordt gedaan via 
het Dienstenloket dat dienstverleners kunnen bereiken via www.antwoordvoorbedrijven.nl.  
 
Wij adviseren u de legesverordening vóór 28 december 2009 beschikbaar te stellen via het 
Dienstenloket.  
 

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/Notitie_Dienstenrichtlijn.pdf
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/Notitie_Dienstenrichtlijn.pdf
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
De Europese Dienstenrichtlijn (EDR) moet op 28 december 2009 in de Nederlandse regelgeving 
zijn ingevoerd. De gevolgen voor de legesverordening zijn al eerder in kaart gebracht (Notitie 
Dienstenrichtlijn en kostenverhaal van vergunningen):  

- de kostendekkendheid van vergunningstelsels die onder de EDR vallen, wordt beoordeeld 
op vergunningenniveau in plaats van op verordeningenniveau; 

- kruissubsidiëring tussen vergunningstelsels, die onder de EDR vallen, is niet meer 
mogelijk; 

- regelingen die onder de EDR vallen dienen bij één centraal elektronisch loket beschikbaar 
te zijn.  

Op 28 december 2009 moet aan deze eisen worden voldaan. Voldoet een gemeente niet aan 
deze eisen dan kan dat gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid van de verordening. De 
mogelijkheid om leges te heffen voor vergunningstelsels die onder de EDR vallen, kan daarmee in 
gevaar komen. 
 
Kostenverhaal 
Om te voldoen aan de eerste twee eisen is de modelverordening leges aangepast. Een aparte titel 
(titel 3) is opgenomen waarin vergunningstelsels die onder de EDR vallen per hoofdstuk zijn 
aangeduid. Een hoofdstuk in titel 3 betreft een individueel vergunningstelsel dan wel een cluster 
van samenhangende vergunningstelsels. Elk hoofdstuk van titel 3 dient de gemeente te 
controleren op kostendekkendheid. Indien uit controle blijkt dat er op het betreffende 
vergunningstelsel of samenhangende vergunningstelsels winst wordt gemaakt, dienen de tarieven 
te worden aangepast tot of onder 100% kostendekkendheid. 
 
 
 

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/Notitie_Dienstenrichtlijn.pdf
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/Notitie_Dienstenrichtlijn.pdf


 
Elektronische beschikbaarheid legesverordening 
Iedere gemeente is verplicht de legesverordening en de andere verordeningen en regelingen die 
onder de EDR vallen, op een centraal punt elektronisch beschikbaar te stellen. De 
legesverordening dient op een centraal punt elektronisch beschikbaar gesteld te worden aan 
dienstverleners die in Nederland en de EU zijn gevestigd en die gebruik willen maken van 
gemeentelijke vergunningen die zich richten op dienstverlening. De elektronische 
beschikbaarstelling van de legesverordening gaat via het Dienstenloket dat is te bereiken via 
www.antwoordvoorbedrijven.nl. Gemeenten zijn al aangesloten op het Dienstenloket, maar dienen 
de verordeningen wel te ontsluiten via het Dienstenloket. Een uitgebreide handreiking is te 
bereiken via de volgende weblink: Handreiking ‘Aansluiten op het Dienstenloket en IMI in het 
kader van de Dienstenrichtlijn.  
 
Gevolgen van het ontbreken van elektronische beschikbaarstelling 
Het gevolg voor het ontbreken van elektronische beschikbaarstelling kan zijn dat de 
legesverordening niet rechtsgeldig is. De mogelijkheid om leges te heffen voor vergunningstelsels 
die onder de EDR vallen, kan daarmee in gevaar komen.  
 
Advies 
Wij adviseren u de legesverordening vóór 28 december 2009 elektronisch beschikbaar te stellen 
via het Dienstenloket.  
 
Links: 
Notitie Dienstenrichtlijn en kostenverhaal van vergunningen 
Handreiking ‘Aansluiten op het Dienstenloket en IMI in het kader van de Dienstenrichtlijn 
Europa Decentraal: Dossier Dienstenrichtlijn, onderdeel Dienstenloket 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans 
Voorzitter directieraad 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.europadecentraal.nl/documents/dossiers/Dienstenrichtlijn/Handreiking%20Dienstenrichtlijn.pdf
http://www.europadecentraal.nl/documents/dossiers/Dienstenrichtlijn/Handreiking%20Dienstenrichtlijn.pdf
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/Notitie_Dienstenrichtlijn.pdf
http://www.europadecentraal.nl/documents/dossiers/Dienstenrichtlijn/Handreiking%20Dienstenrichtlijn.pdf
http://www.europadecentraal.nl/menu/562/Dienstenloket.html
http://www.vng.nl/

