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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Eerste wijziging Tarieventabel legesverordening Haarlem 2020  

 

Nummer 2020/8256 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen 

Afdeling JZ 

Auteur Barwari, R. 

Telefoonnummer 023-5115522 

Email rbarwari@haarlem.nl 

Kernboodschap  Met dit collegevoorstel worden ten aanzien van een aantal artikelen uit de 

Tarieventabel Leges, behorende bij de Verordening op de heffing en de 

invordering van leges 2020, aanpassingen voorgesteld. Het college is op grond van 

artikel 10 van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 

bevoegd tot het wijzigen van de betreffende artikelen.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

-Haarlemse belastingvoorstellen 2020 ( nummer: 2019/945260) 

Besluit College  

d.d. 14 januari 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

- tot het vaststellen van de Eerste wijziging van de Tarieventabel 

legesverordening Haarlem 2020. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Het Rijk heeft begin december 2019  de (maximum)tarieven van reisdocumenten 2020 vastgesteld 

(reisdocumenten betreffende alle Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten). Deze tarieven 

waren nog niet bekend bij het indienen van het raadsvoorstel Haarlemse belastingvoorstellen 2020 

(nummer. 2019/945260).  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 
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Besluit:  

-tot het vaststellen van de Eerste wijziging van de Tarieventabel legesverordening Haarlem 2020 . 

 

3. Beoogd resultaat 

De tarieven van reisdocumenten en rijbewijzen worden vastgesteld op de door het Rijk vastgestelde 

maximum tarieven  van 2020.  Aan het collegevoorstel is een bijlage toegevoegd met het 

tarieventabel. Hierop zijn de wijzigingen zichtbaar.  

 

4. Argumenten 

Van een aantal diensten/documenten stelt het Rijk jaarlijks een maximum tarief vast, zoals van 

uittreksels, paspoorten, rijbewijzen en naturalisaties. Deze tarieven zijn niet (allemaal) bekend bij het 

indienen van de raadstukken betreffende de belastingverordeningen en tarieven. Indien het rijk de 

betreffende tarieven later bekend maakt, of nieuwe producten introduceert (met een maximum 

tarief) moeten deze door de raad, via wijzigingsverordening, worden vastgesteld.  

Deze procedure is echter omslachtig, want het betreft tarieven waarbij de gemeente Haarlem de 

door het rijk vastgestelde tarieven overneemt. Om die reden heeft de raad besloten om de 

bevoegdheid om de betreffende tarieven vast te stellen over te dragen aan het college (artikel 10 van 

de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 Haarlem). 

Artikel 1.4.4.2. (het verstrekken van een meertalig modelformulier) staat al vermeld onder artikel  

1.4.2.2 en kan dan ook komen te vervallen. Dit is foutief tweemaal opgenomen in de tarieventabel. 

Het bedrag genoemd onder artikel 1.1.1.3 (het voltrekken van een huwelijk op een ander tijdstip dan 

vermeld onder 1.1.1.2) is abusievelijk foutief opgenomen in de legesverordening. Er is uitgegaan van 

een bedrag van €772,00, terwijl dit een bedrag had moeten zijn van €722,00 (2019). Het tarief wordt 

dan ook aangepast naar €732,00 (wettelijke verhoging 2020).  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De belastingverordeningen en tarieven 2020 zijn een uitwerking van de programmabegroting 2020 

van de gemeente Haarlem. De raad heeft de tarieven eerder altijd vastgesteld  in overeenstemming 

met de door het Rijk vastgestelde maximum tarieven.  

 

6. Uitvoering 

De Eerste wijziging tarieventabel Legesverordening Haarlem 2020 wordt na vaststelling, op de 

wettelijke voorgeschreven wijze, bekendgemaakt.  

 

7. Bijlagen 

1. Tarieventabel met wijzigingen  

 

 

 

 


