
Technische correctie Legesverordening Stichtse Vecht 2012:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking 
van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, 
voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

c. het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 1.20.1.3  van de bij 
deze verordening behorende tarieventabel, indien deze vergunningaanvraag voor en door een 
plaatselijke non-profitinstelling gedaan wordt, welke zich blijkens haar statuten de uitoefening 
ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de 
activiteiten in hoofdzaak door vrijwilligers worden verricht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 
projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het 
tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor 
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, 
vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het 
project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals 
bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de leges worden  
betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving.

c. digitaal (internet) wordt gedaan, op het moment van ontvangst van de digitale 
kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet  is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Crisis-%20en%20herstelwet/article=2.10
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20termijnenwet
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Invorderingswet%201990/article=9
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Crisis-%20en%20herstelwet/article=2.10


Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
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