Bijlage 1: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019
De raad van de gemeente Haarlem;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van datum;
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:
Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019
Tariefswijziging en tekstuele wijziging
Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een
tariefswijziging en tekstuele wijziging.
A. Wijziging Tarieventabel leges 2019 behorende bij de Legesverordening 2019
Verordening op de heffing en Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen
invordering van leges 2019
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Huidig
KCC
1.2.1.1

KCC

1.2.1.2

KCC

1.2.1.3

tot het verstrekken € 64,76
van een nationaal
paspoort voor een
persoon die op het
moment van de
aanvraag 18 jaar of
ouder is
tot het verstrekken € 64,76
van een nationaal
paspoort voor een
persoon die op het
moment van de
aanvraag 18 jaar of
ouder is, een groter
aantal bladzijden
bevattende dan een
nationaal paspoort
als bedoeld in
1.2.1.1
(zakenpaspoort)
tot het verstrekken € 64,76
van een
reisdocument ten
behoeve van een

Nieuw
KCC 1.2.1.1

tot het verstrekken van een
nationaal paspoort voor een
persoon die op het moment
van de aanvraag 18 jaar of
ouder is

€ 71,37

KCC 1.2.1.2

tot het verstrekken van een
nationaal paspoort voor een
persoon die op het moment
van de aanvraag 18 jaar of
ouder is, een groter aantal
bladzijden bevattende dan
een nationaal paspoort als
bedoeld in 1.2.1.1
(zakenpaspoort)

€ 71,37

KCC 1.2.1.3

tot het verstrekken van een
reisdocument ten behoeve
van een persoon op grond
van de Wet betreffende de

€ 71,37

KCC

1.2.1.4

KCC

1.2.1.5

KCC

1.2.1.6

KCC

1.2.1.7

KCC

1.2.1.8

persoon op grond
van de Wet
betreffende de
positie van
Molukkers van 9
september 1976
(Stb. 468)
faciliteitenpaspoort)
die op het moment
van de aanvraag 18
jaar of ouder is
tot het verstrekken
van een 2e
nationale paspoort
voor een persoon
die op het moment
van de aanvraag 18
jaar of ouder is
tot het verstrekken
van een nationaal
paspoort voor een
persoon die op het
moment van de
aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
tot het verstrekken
van een nationaal
paspoort, een
groter aantal
bladzijden
bevattende dan een
nationaal paspoort
als bedoeld in
1.2.1.5
(zakenpaspoort) die
op het moment van
de aanvraag de
leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft
bereikt
tot het verstrekken
van een
Nederlandse
identiteitskaart
(NIK) voor een
persoon die op het
moment van de
aanvraag 18 jaar of
ouder is
tot het verstrekken

positie van Molukkers van 9
september 1976 (Stb. 468)
faciliteitenpaspoort) die op
het moment van de aanvraag
18 jaar of ouder is

€ 64,76

KCC

tot het verstrekken van een
2e nationale paspoort voor
een persoon die op het
moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is

€ 71,37

€51,46

KCC 1.2.1.5.

tot het verstrekken van een
nationaal paspoort voor een
persoon die op het moment
van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft
bereikt

€53,97

€51,46

KCC 1.2.1.6

tot het verstrekken van een
€53,97
nationaal paspoort, een
groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal
paspoort als bedoeld in
1.2.1.5 (zakenpaspoort) die
op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt

€50,66

KCC 1.2.1.7.

tot het verstrekken van een
€ 56,83
Nederlandse identiteitskaart
(NIK) voor een persoon die op
het moment van de aanvraag
18 jaar of ouder is

€28,63

KCC 1.2.1.8.

tot het verstrekken van een

€ 29,95

van een
Nederlandse identiteitskaart
Nederlandse
(NIK) voor een persoon die op
identiteitskaart
het moment van de aanvraag
(NIK) voor een
de leeftijd van 18 jaar nog
persoon die op het
niet heeft bereikt
moment van de
aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
KCC
1.2.1.9
tot het verstrekken €51,46
KCC 1.2.1.9
tot het verstrekken van een
€53,97
van een
reisdocument voor
reisdocument voor
vluchtelingen of een
vluchtelingen of een
reisdocument voor
reisdocument voor
vreemdelingen
vreemdelingen
KCC
1.2.1.10 tot het verstrekken €51,46
KCC 1.2.1.10 tot het verstrekken van een
€53,97
van een
reisdocument ten behoeve
reisdocument ten
van een persoon op grond
behoeve van een
van de Wet betreffende de
persoon op grond
positie van Molukkers van 9
van de Wet
september 1976 (Stb. 468)
betreffende de
faciliteitenpaspoort) die op
positie van
het moment van de aanvraag
Molukkers van 9
de leeftijd van 18 jaar nog
september 1976
niet heeft bereikt
(Stb. 468)
faciliteitenpaspoort)
die op het moment
van de aanvraag de
leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft
bereikt
KCC
1.2.1.11 tot het verstrekken €51,46
KCC 1.2.1.11 tot het verstrekken van een
€53,97
van een 2e
2e nationale paspoort voor
nationale paspoort
een persoon die op het
voor een persoon
moment van de aanvraag de
die op het moment
leeftijd van 18 jaar nog niet
van de aanvraag de
heeft bereikt
leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft
bereikt
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening , Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de
basisregistratie personen
Huidig
KCC
1.4.5.

In afwijking van de € 5,32
voorgaande
onderdelen
bedraagt het tarief
voor het in
behandeling nemen

Nieuw
KCC 1.4.5.

In afwijking van de
voorgaande onderdelen
bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van
een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens als

€ 7,50

van een aanvraag
bedoeld in artikel 17, van het
tot het verstrekken
Besluit basisregistratie
van gegevens als
personen
bedoeld in artikel
17, van het Besluit
basisregistratie
personen
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 8 Bodem-en vastgoedinformatie
Huidig
Nieuw
PMC
1.8.4.2
het digitaal
€ 31,10
Komt te vervallen
verstrekken van
informatie over de
gesteldheid van de
bodem in de vorm
van een
geautomatiseerd
rapport (onder
andere bij
grondtransacties) na
iDeal-betaling
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 20 Diversen
Huidig
DVV

Nieuw
1.18.3

Het tarief voor het € 56,80
in behandeling
nemen van een
aanvraag tot het
verkrijgen van een
vergunning voor het
opbreken van de
weg zoals bedoeld
in artikel 2:11 van
de Algemene
Plaatselijke
Verordening
bedraagt

VTH 1.18.3

Het tarief voor het
€ 56,80
in behandeling nemen van
een aanvraag tot het
verkrijgen van een
vergunning voor het
opbreken van de weg zoals
bedoeld in artikel 2:11 van de
Algemene Plaatselijke
Verordening bedraagt

Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 20 Diversen
Huidig
VTH
1.19.9

ALG

1.20.2.4

voor het verlengen € 67,60
van een
gehandicaptenparke
erplaats op
kenteken per
strekkende meter
een beschikking op
aanvraag, voor
zover daarvoor niet
elders in deze tabel

€ 223,00

Nieuw
VTH 1.19.9

VTH 1.20.2.4

voor het wijzigen van de
afmetingen van een
gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken per wijziging

€ 67,60

een beschikking op aanvraag, € 226,00
voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling

of in een andere
wettelijke regeling
een tarief is
opgenomen
ALG

1.20.8.1

Voor de aanvragen 90%
uit deze titel,
vermeld onder de
hoofdstukken 11,
12, 14, 16 en de
artikelen 1.18.3,
1.18.9, 1.18.10 en
1.19.5 t/m 1.19.16,
1.20.4, 1.20.5 en
1.20.2.4 geldt dat
als de aanvraag niet
ontvankelijk wordt
verklaard, of
wanneer de
aanvraag buiten
behandeling wordt
gesteld, er
aanspraak bestaat
op teruggaaf van:

een tarief is opgenomen

VTH 1.20.8.1

Voor de aanvragen uit deze
90%
titel, vermeld onder de
hoofdstukken 11, 12, 14, 16
en de artikelen 1.18.3, 1.18.9,
1.18.10 en 1.19.5 t/m
1.19.16, 1.20.4, 1.20.5 en
1.20.2.4 geldt dat als de
aanvraag niet ontvankelijk
wordt verklaard, of wanneer
de aanvraag buiten
behandeling wordt gesteld, er
aanspraak bestaat op
teruggaaf van:

ALG

van de op grond van €50,00
VTH
van de op grond van die
die aanvragen
aanvragen verschuldigde
verschuldigde leges,
leges, met dien verstande dat
met dien verstande
ten minste een bedrag
dat ten minste een
verschuldigd blijft van:
bedrag verschuldigd
€51,90
blijft van:
ALG
Voor aanvragen
VTH
Voor aanvragen waarvoor de
waarvoor de leges
leges minder bedragen dan
minder bedragen
het hiervoor genoemde
dan het hiervoor
minimaal verschuldigde
genoemde minimaal
bedrag, bestaat er geen recht
verschuldigde
op teruggaaf.
bedrag, bestaat er
geen recht op
teruggaaf
Tarieventabel leges 2019, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning,
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Huidig

Nieuw
VTH 2.1.4
VTH 2.1.5

Funderingsherstel: Het
herstellen van de fundering.
Bouwblok: een bouwkundige
eenheid die een fundering
deelt.

Tarieventabel leges 2019, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning,
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Huidig

Nieuw
VTH 2.3.5

VTH 2.3.5.1

In gebruik nemen of
gebruiken bouwwerken in
relatie met brandveiligheid
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning
betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder d, van
de Wabo, bedraagt het tarief:

VTH 2.3.5.1.1 Voor een bouwwerk met een
oppervlakte tot 500 m2:
VTH 2.3.5.1.2 Voor een bouwwerk met een
oppervlakte van 501 tot en
met 5000 m2:
VTH 2.3.5.1.3 Voor een bouwwerk met een
oppervlakte van meer dan
5000m2:
VTH 2.3.5.3
Het tarief bedraagt voor het
in behandeling nemen van
een aanvraag tot het wijzigen
van gegevens van een reeds
verstrekte vergunning als
bedoeld in onderdeel 2.3.5.1
VTH 2.3.12

Funderingsherstel
Voor het in behandeling
nemen van de bouwactiviteit
funderingsherstel voor een
bouwblok of een gedeelte
daarvan bedraagt het tarief:

€ 612,-€1.226,-

€3.679,--

€ 180,00

nihil

Tarieventabel leges 2019, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 2
Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en onversterkte muziek
Huidig
VTH
3.2.2.2.

€ 500,00

Nieuw
VTH 3.2.2.2.

Indien het een aanvraag
betreft die niet onder het
tarief als bedoeld in
onderdeel 3.2.2.1 van deze
legestabel valt

€500,00

B. Wijziging Tarieventabel Precario 2019, behorende bij Verordening Precariobelasting 2019
Tarieventabel Precario 2019, hoofdstuk 4
D. Reclamevoorwerpen
Huidig
De navolgende tarieven zijn van toepassing op het
onder, op of boven gemeentegrond hebben van
reclamevoorwerpen, uitgezonderd voor de
gebieden de Verordening Reclamebelasting Cronjé
van toepassing is.

Nieuw
De navolgende tarieven zijn van toepassing op het onder,
op of boven gemeentegrond hebben van
reclamevoorwerpen, uitgezonderd voor het gebied waarop
de Verordening Reclamebelasting Cronjé van toepassing is.

B. Slotbepaling
1. Artikelen A en B van deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019 treden in werking
op de dag na bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde datum.

de griffier,

<..datum..>

de voorzitter,

