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Om vervolgens inzicht in de feitelijke tijdsbesteding (urenbegroting) van de producten te krijgen is 

onderstaande tabel opgenomen. In deze grafiek is zowel het aantal uren per product in een 

bouwkostencategorie opgenomen, alsook de totaaluren per bouwkostencategorie. Hierbinnen is 

weer onderscheid gemaakt tussen de uren Bouwbesluit, en de overige procesuren. 
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lager dan € 5.000  140  20  15,5 15,5 0 0 2170  2170  0

tussen € 5.000 en € 
50.000  380  54,3  20,5 18,5 2 9,7 7790  7030  760

tussen € 50.000 en € 
100.000  60  8,6  50,5 27,5 23,0 45,5 3030  1650  1380

tussen € 100.000 en € 
400.000  60  8,6  74,0 29,5 44,5 60,1 4440  1770  2670

tussen € 400.000 en 
1.000.000  30  4,3  119,0 41,0 78,0 65,5 3570  1230  2340

tussen € 1,000,000 en 
2.000.000  10  1,4  186,0 46,0 140,0 75,3 1860  460  1400

tussen € 2.000.000 en 
5.000.000  15  2,1  186,0 46,0 140,0 75,3 2790  690  2100

meer dan € 5.000.000  5  0,7  400,0 58,0 342,0 85,5 2000  290  1710

 

Om vervolgens inzicht te krijgen in de kosten per product is een algemeen uurtarief aan 

bovenstaande cijfers gekoppeld van € 85,‐ (dit gemiddelde uurtarief is ook gebruikt in de MKBA) 

Hieronder is te zien dat een kleine aanvraag met bouwkosten tussen de € 5.000,‐ en € 50.000,‐ een 

kostprijs heeft van 20,5 x € 85,‐ = € 1.742,50. Een grote aanvraag van meer dan € 5.000.000,‐ heeft 

een kostprijs van 400 uur x € 85,‐ = € 34.000,‐. 
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kosten per 
product totaal 

kosten per 
product 
proces 

kosten per 
product 
Bouwbesluit 

percentage BB 
ten opzichte 
totaal uren 

lager dan € 5.000  140  20  € 1.317,50 € 1.317,50 € 0,00 0 

tussen € 5.000 en € 
50.000  380  54,3  € 1.742,50 € 1.572,50 € 170,00 9,7 

tussen € 50.000 en € 
100.000  60  8,6  € 4.292,50 € 2.337,50 € 1.955,00 45,5 

tussen € 100.000 en € 
400.000  60  8,6  € 6.290,00 € 2.507,50 € 3.782,50 60,1 

tussen € 400.000 en 
1.000.000  30  4,3  € 10.115,00 € 3.485,00 € 6.630,00 65,5 

tussen € 1,000,000 en 
2.000.000  10  1,4  € 15.810,00 € 3.910,00 € 11.900,00 75,3 

tussen € 2.000.000 en 
5.000.000  15  2,1  € 15.810,00 € 3.910,00 € 11.900,00 75,3 

meer dan € 5.000.000  5  0,7  € 34.000,00 € 4.930,00 € 29.070,00 85,5 

 

Bij vermenigvuldiging van de kostprijs per product met het aantal aanvragen in een bouwkosten 

categorie zien we de totaalprijs per kostencategorie. 

 



bouwkostencategorie  Totaal kosten per 
categorie 

Totaal kosten proces 
per categorie 

Totaal kosten 
Bouwbesluit per 
categorie 

lager dan € 5.000 

€ 184.450,0 € 184.450,0 € 0,0 

tussen € 5.000 en € 50.000 

€ 662.150,0 € 597.550,0 € 64.600,0 

tussen € 50.000 en € 100.000 

€ 257.550,0 € 140.250,0 € 117.300,0 

tussen € 100.000 en € 400.000 

€ 377.400,0 € 150.450,0 € 226.950,0 

tussen € 400.000 en 1.000.000 

€ 303.450,0 € 104.550,0 € 198.900,0 

tussen € 1,000,000 en 2.000.000 

€ 158.100,0 € 39.100,0 € 119.000,0 

tussen € 2.000.000 en 5.000.000 

€ 237.150,0 € 58.650,0 € 178.500,0 

meer dan € 5.000.000 

€ 170.000,0 € 24.650,0 € 145.350,0 

Totale kosten product Bouwactiviteit  € 2.350.250,00 € 1.299.650,0 € 1.050.600,0 

 

Uit de bovenstaande berekening komt naar voren dat de totale kostprijs bestaat uit 55% uren proces 

en 45% uren Bouwbesluit. Bij totale invoering Private kwaliteitsborging Dus zowel Gevolgklasse 1, 2 

en 3 zou dit betekenen een maximale legesderving van 45%. 

Kostendekkendheid 

Om vervolgens het totale product kostendekkend te krijgen is de gemeente vrij om via de 

legesverordening een legesstaffel toe te passen, die gebaseerd op het verwachte aantal aanvragen 

per bouwkostencategorie, leidt tot 100% kostendekkendheid.  

bouwkosten 
aantal verwachte 
aanvragen.  legesstaffel 

Gem. leges 
per plan  totaal inkomsten 

lager dan € 5.000  140 2,40% € 60,00  € 8.400,00

tussen € 5.000 en € 50.000  380 2,40% € 660,00  € 250.800,00

tussen € 50.000 en € 100.000  60 2,20% € 1.650,00  € 99.000,00

tussen € 100.000 en € 400.000  60 2,20% € 5.500,00  € 330.000,00

tussen € 400.000 en 1.000.000  30 2,00% € 14.000,00  € 420.000,00

tussen € 1,000,000 en 2.000.000  10 1,80% € 27.000,00  € 270.000,00

tussen € 2.000.000 en 5.000.000  15 1,40% € 42.000,00  € 630.000,00

meer dan € 5.000.000  5 1,20% € 70.000,00  € 350.000,00

€ 2.358.200,00

 

In de bovenstaande tabel leidt de toegepaste staffel in relatie tot de te verwachten bouwaanvragen 

tot totale legesinkomsten van € 2.358.200,‐ Dit levert een begrootte kostendekkendheid op van 

ongeveer 100%. Duidelijk is ook dat als een aantal grote en zeer grote plannen (bijvoorbeeld door de 

recessie van de afgelopen jaren) uitblijven. De daadwerkelijke kostendekkendheid direct enorm 

afneemt, terwijl de totale uren van het product slechts beperkt afneemt. Dit is dan ook de reden dat 

de afgelopen jaren de leges zijn gestegen. 



Bij invoering Gevolgklasse 1 

Om inzicht te krijgen in de kosten die moeten blijven worden gedekt bij invoering van de Wet 

kwaliteitsborging eerste fase (Gevolgklasse 1) moet worden gekeken hoeveel van de bouwaanvragen 

onder deze categorie vallen. Aangezien het een gemiddelde is van de analyse resultaten is het aantal 

woningbouwprojecten niet specifiek te herleiden. 

bouwkosten 
aantal 
aanvragen 

totaal 
uren 
product

uren 
proces 
totaal 
pp 

uren BB 
totaal pp 

% 
aanvragen 
onder GK1 

uren bij 
GK1met 
reductie uren 
BB 

kostprijs bij GK1 

lager dan € 5.000  140  2170,0 2170 0 100% 2170 
€ 184.450,00

tussen € 5.000 en € 50.000  380  7790,0 7030 760 100% 7030 
€ 597.550,00

tussen € 50.000 en € 100.000  60  3030,0 1650 1380 100% 1650 
€ 140.250,00

tussen € 100.000 en € 400.000  60  4440,0 1770 2670 50% 3105 
€ 263.925,00

tussen € 400.000 en 1.000.000  30  3570,0 1230 2340 50% 2400 
€ 204.000,00

tussen € 1,000,000 en 2.000.000  10  1860,0 460 1400 0% 1860 
€ 158.100,00

tussen € 2.000.000 en 5.000.000  15  2790,0 690 2100 0% 2790 
€ 237.150,00

meer dan € 5.000.000  5  2000,0 290 1710 0% 2000 
€ 170.000,00

     
€ 1.955.425,00

 

Uit dit gemiddelde blijkt bij invoering van Gevolgklasse 1 totaal de kosten van het product 

Omgevingsvergunning Bouw in afnemen van € 2.350.250,‐ naar € 1.955.425,‐ Dit is een percentage 

van 17%. 

Om kostendekkend te kunnen blijven werken is derhalve een afname van uren van 17% en een 

gelijke legesderving van 17% over het totale product aan de orde. Uit de impactanalyse hadden   

hierbij de verschillen tussen de gemeenten overigens een bandbreedte van 10% tot 30%. Belangrijke 

verschillen kunnen hierbij direct ontstaan door het percentage grondgebonden woningen. In 2014 

lag de woningbouw landelijk redelijk op zijn gat, maar als deze weer aantrekt zullen hierdoor meer 

bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om de kostendekkendheid na invoering van Gevolgklasse 1 100% te houden zal dan vervolgens de 

legesstaffel naar beneden dienen te  worden bijgesteld. Ook hierbij zal de mate van kruissubsidiering 

niet afnemen, en is te zien dat de afname van leges beperkt blijft. Ook hier betreft het weer een 

voorbeeld om te laten zien hoe dit voor een gemeente zou kunnen worden toegepast. 

bouwkosten  aantal aanv. 
Legesstaffel 
na inv. GK1  totaal inkomsten 

lager dan € 5.000  140 2,20% € 55,00  € 7.700,00

tussen € 5.000 en € 50.000  380 2,20% € 605,00  € 229.900,00

tussen € 50.000 en € 100.000  60 2,00% € 1.500,00  € 90.000,00

tussen € 100.000 en € 400.000  60 1,90% € 4.750,00  € 285.000,00

tussen € 400.000 en 1.000.000  30 1,60% € 11.200,00  € 336.000,00

tussen € 1,000,000 en 2.000.000  10 1,40% € 21.000,00  € 210.000,00

tussen € 2.000.000 en 5.000.000  15 1,20% € 36.000,00  € 540.000,00

meer dan € 5.000.000  5 1,00% € 50.000,00  € 250.000,00

€ 1.948.600,00

 

Bij invoering Gevolgklasse 1 met verruiming Bouwbesluit vergunningvrije bouw 

Bij een verruiming van Bouwbesluit vergunningvrije bouw, waarbij wordt voorgesteld om onder 

andere alle bijbehorende bouwwerken tot 5 meter hoog voor het onderdeel Bouwbesluit‐toets 

vergunningvrij te maken, is de verwachte impact op uren voor de gemeente slechts zeer beperkt. 

Voor deze bouwactiviteiten blijft namelijk ook nog de vergunning gelden voor de toets aan het 

bestemmingsplan en de toets aan redelijke eisen van welstand. Met andere woorden de uren proces 

zullen niet afnemen en de uren Bouwbesluit zouden al naar de markt worden overgeheveld.  De 

impact van het verruimen van het Bouwbesluit vergunningvrije bouwen heeft uitsluitend invloed op 

de kosten die de markt moet maken voor private kwaliteitsborging. Hier zal pas een impact 

plaatsvinden na invoering van de Omgevingswet. 

Wat bij het verruimen van Bouwbesluit vergunningvrije bouwwerken wel meespeelt is dat deze in 

repressieve zin bij de gemeente blijven. Aangezien er namelijk geen private kwaliteitsborging op 

plaats vindt, zal bij deze categorie vaker door de gemeente handhavend dienen te worden 

opgetreden. Aangezien sanctionele handhaving niet onder de legesdekking valt heeft dit echter geen 

invloed op de kostendekkendheid van de leges. Dat is ook één van de redenen dat er in de praktijk 

slechts beperkt wordt toegezien op vergunningvrije bouw. Het zijn echter wel administratieve lasten 

die op een andere wijze dienen te worden gefinancierd.  
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Disclaimer 

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op een door een beperkt aantal gemeenten 

aangeleverde impactanalyse. Deze is uitgevoerd door de werkgroep private kwaliteitsborging van de 

Vereniging Bouw‐ en Woningtoezicht Nederland. Deze is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2015. 

De analyse is ook uitgevoerd op basis van de toenmalige voorgestelde Gevolgklasse 1. Deze is echter 

nog steeds aan verandering onderhevig. 

Duidelijk willen we ook aangeven dat iedere gemeente afzonderlijk andere gegevens zal opleveren. 

Dit heeft te maken met de grootte van de gemeente, de bouwopgave in de gemeente, en de wijze 

waarop de gemeente uitvoering geeft aan de uitvoering van taken. Daarnaast is het aan iedere 

gemeente vrij om binnen de ruimte van de regelgeving de kostendekkendheid te realiseren met 

andere vormen van legesberekening. 

Vereniging Bouw‐ en Woningtoezicht Nederland 

december 2015 

Wico Ankersmit, directeur. 

 

 


