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Met deze Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019 worden ten aanzien van
een aantal hoofdstukken en artikelen uit de Tarieventabel leges, behorende bij de
Verordening leges 2019, de Verordening Parkeerbelastingen 2019 en de
Verordening Toeristenbelasting 2019 aanpassingen voorgesteld. De verordeningen
worden hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid
en de geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en
wijzigingen in tarieven.
De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het
vaststellen van de wijziging van de Verordening leges 2019.
De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering.
N.v.t.
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

de burgemeester,
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Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. De “Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019” vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
Met deze Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019 worden ten aanzien van een aantal
artikelen uit de Tarieventabel leges, behorende bij de Verordening leges 2019, de Verordening
Parkeerbelastingen 2019 en de Verordening Toeristenbelasting 2019 aanpassingen voorgesteld. De
verordeningen worden hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en
de geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen in tarieven.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:



de “Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019” vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
Met de wijzigingsverordening wordt beoogd een aantal artikelen uit de Tarieventabel leges,
behorende bij de Verordening leges 2019, de Verordening Parkeerbelastingen 2019 en de
Verordening Toeristenbelasting 2019 in overeenstemming te brengen met de uitvoering van het
beleid en de geldende wet- en regelgeving.
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4. Argumenten
1. Wijzigingen artikel uit het Tarieventabel leges 2019, behorende bij de Legesverordening 2019
Toevoegen artikel 1.1.9.1 aan titel 1, Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand en artikel 1.4.2.2 en artikel 1.4.4.2
aan titel 1, Hoofdstuk 4 Verstrekking uit de Basisregistratie personen
Op 16 februari 2019 is de Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten in werking
getreden (Stb. 2018, 162). Deze wet is een uitvoering van een Europese verordening die het vrije
verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten wil
bevorderen (Verordening (EU) nr. 2016/1191). Voorgesteld wordt om in Titel 1, Hoofdstuk 1 en Titel
1, Hoofdstuk 4, drie nieuwe tarieven voor meertalige modelformulieren toe te voegen. De bij de
verordening vastgestelde meertalige modelforumlieren kunnen als vertaalhulp aan de het openbaar
document worden gehecht. De formulieren hebben geen autonome juridische waarde en mogen
alleen worden gebruikt in een andere lidstaat dan waar ze zijn afgegeven.
Voorgesteld wordt artikel 1.1.1.4.3 te verwijderen en artikel 1.1.10.4 en artikel 1.1.10.5 te wijzigen uit
titel 1, Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand (Huwelijksvoltrekking door een bekende )
Er zijn momenteel huwelijk pakketten opgenomen in de Legesverordening. Naast deze pakketten zijn
er extra’s mogelijk, zoals het laten trouwen door een bekende (een familielid bijvoorbeeld). Voor
deze handeling is extra tijd nodig en kost het extra om deze bekende te autoriseren. In de huidige
Legesverordening Haarlem 2019 lijkt het alsof het trouwen door een bekende een apart pakket is.
Dit is echter niet het geval, het betreft enkel additionele kosten. Wij stellen dan ook voor om de
artikelen om te nummeren.
De voorgestelde wijzigingen betreffen redactionele wijzigingen en dienen de leesbaarheid te
bevorderen. De bepaling genoemd in artikel 1.1.1.4.3 wordt tekstueel gewijzigd en verplaatst naar
artikel 1.1.10.4. Hiermee komt artikel 1.1.4.3. te vervallen. De bepaling vermeld in artikel 1.1.10.4.
wordt verplaatst naar artikel 1.1.10.5 (nieuw artikel).
Verhoging tarief artikel 1.2.2, titel 1, Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Het tarief voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.11.
genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen wordt
verhoogd van €47,55 naar €48,60 (spoedtoeslag). Het tarief is vastgesteld door het rijksministerraad.
Verwijderen artikel 1.11.3 uit titel 1, Hoofdstuk 11 Huisvestigingswet
Voorgesteld wordt om artikel 1.11.3 te verwijderen. Deze bepaling wordt in verband met de
Europese Dienstenrichtlijn verplaatst naar Titel 3 van de legestabel (artikel 3.4.1.)
Verwijderen tarief achter artikel 3.2.2. uit titel 3, Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of marken,
foto-en filmopnamen en versterkte muziek.
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Voorgesteld wordt om het bedrag ad €500,00 te verwijderen achter artikel 3.2.2. Het tarief staat al
vermeld achter artikel 3.2.2.2 en staat derhalve dubbel vermeld in het tabel.
Toevoegen artikel 3.4 tot en met artikel 3.4.5 aan titel 4, Hoofdstuk 4 Huisvestingswet
Voorgesteld wordt om artikel 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 en artikel 3.4.5 toe te voegen aan de
legestabel. Deze bepalingen worden toegevoegd op grond van de nieuwe

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017. In verband met de
Europese Dienstenrichtlijn worden deze bepalingen in Titel 3 van de legestabel opgenomen. De
tarieventabel wordt hiermee aangepast aan de modelverordening van de VNG.
Wijziging artikel 3.7.2.1 en artikel 3.7.2.4, uit titel 3, Hoofstuk 7 In deze titel benoemde vergunning,
ontheffing of andere beschikking
Voorgesteld wordt om artikel 3.7.2.1 en artikel 3.7.2.4 tekstueel aan te passen. De Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de Wet
kinderopvang in werking getreden.
Wijzigingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019
Voorgesteld wordt om een lid toe te voegen aan artikel 4 waarin staat vermeld dat een
belastingaanslag lager dan € 10,00 (ondergrens) niet zal worden geheven. Dit heeft te maken met het
zoveel als mogelijk samenvoegen van aanslagen op één aanslagbiljet. Als er dan sprake is van een
(aanvullend) belastingbedrag van € 9 of minder dan is het opstellen/uitreiken van een aanslagbiljet
duurder dan de opbrengst van de heffing met zich brengt.

Wijzigingen Verordening op de heffing en invordering van de Toeristenbelasting 2019
Voorgesteld wordt om artikel 3 lid 1,2 en 3 (belastingplicht) tekstueel aan te passen in verband met
een verschrijving. In deze leden wordt verwezen naar artikel 1 in plaats van artikel 2.
Daarnaast wordt er voorgesteld om artikel 6, lid 1,2 en 3 tekstueel aan te passen ter bevordering van
de leesbaarheid.
5. Risico’s en kanttekeningen
Het financieel effect van de wijzigingen is per saldo nihil en wordt opgevangen binnen de huidige
ramingen.
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6. Uitvoering
De Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019 wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en
treedt in werking de dag na publicatie.
Tevens wordt de Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019 verwerkt in de op Overheid.nl
gepubliceerde Verordening leges 2019, de Verordening Parkeerbelasting 2019 en Verordening
Toeristenbelasting 2019.
7. Bijlage 1: Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019
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