
   

  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Het vaststellen van het belastingbeleid voor het jaar 2009, omvat de voorstellen ten 

behoeve van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en rechten, 

de vaststelling van de diverse belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels.  

Deze voorstellen vloeien voort uit het afgesproken meerjarenbeleid, de kadernota en 

het Haarlems beleidskader, dat in dit voorstel verder is uitgewerkt. Daarnaast is 

overeenkomstig het verzoek van de Rekenkamercommissie inzake de bouwleges 

expliciet ingegaan op de wijze van bekostiging en dekking van de rechten en is er 

eenduidigheid betracht in de begrippen. Een begrippenlijst is als bijlage bijgevoegd.  

 

Voorstel aan de raad 

 

1. Met inachtneming van de hiervoor genoemde uitgangspunten de volgende 

verordeningen, inclusief de daarin vermelde tarieven, en het besluit 

kwijtscheldingsbeleid vast te stellen: 

 

A.   Verordening begraafrechten 2009; 

B.  Verordening havengelden 2009; 

C.   Verordening hondenbelasting 2009; 

D.   Verordening leges 2009; 

E.   Verordening marktgelden 2009; 

F.   Verordening onroerende zaakbelastingen 2009; 

G.   Verordening precariobelasting 2009; 

H.   Verordening reinigingsheffingen 2009; 

I.   Verordening rioolheffing 2009; 

J.  Verordening toeristenbelasting 2009; 

K.   Besluit kwijtscheldingsregels 2009; 

 

2. De Verordening brandweerrechten 2008 in te trekken met ingang van 1-1-2009, 

met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 

die datum hebben voorgedaan. 

 

3. De begroting 2009 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. 
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Beoogd resultaat 

Het heffen en invorderen van belastingen en rechten in 2009 op basis van de door 

de raad vastgestelde verordeningen en tarieven, conform de uitgangspunten van de 

begroting 2009.  

Ter beoordeling van de mate van kostendekkendheid is expliciet ingegaan op de 

baten en lasten van de producten en diensten die worden bekostigd uit de tarieven 

en is inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal belastingobjecten en de 

opbrengsten op basis van de verschillende heffingsmaatstaven daar waar relevant. 

 

 

 

Bestuurssamenvatting Haarlemse belastingvoorstellen 2009 

 

Inzicht in wettelijke ontwikkelingen 

Het voorstel biedt inzicht in de belangrijkste wettelijke ontwikkelingen op het 

gebied van belastingheffing zoals de afschaffing van de precariobelasting na 2009, 

de invoering van de brede rioolheffing, de macronorm voor de OZB en de nieuwe 

tariefstelling van de OZB. Het tarief wordt met ingang van 2009 uitgedrukt in een 

percentage i.p.v. een tarief per € 2.500 waarde. 

 

Hoewel strikt formeel geen wettelijke ontwikkeling dient wel vermeld te worden 

dat jurisprudentie in toenemende mate uitwijst dat kritisch wordt getoetst op 

kruissubsidiëring. Zo kennen we één product afval en reiniging, maar de 

kostendekkendheid van zowel de afvalstoffenheffing als het reinigingsrecht dient 

afzonderlijk te worden bepaald. Ook de tariefstelling versus kosten binnen één 

verordening kan de billijkheid door de rechter worden getoetst. Staan bijvoorbeeld 

de kosten en legesbaten van grote bouwvergunningen wel in verhouding met die 

van kleinere aanvragen? 

In verband hiermee is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden en de 

consequenties van het invoeren van een degressief tarief voor de bouwleges. Wel 

stellen wij al met ingang van 2009 voor om een maximumtarief vast te stellen om te 

voorkomen dat excessieve legestarieven betaald dienen te worden die niet meer in 

verhouding staan tot de kosten die gemaakt worden om de vergunning af te geven. 

 

Algemene uitgangspunten tarievenbeleid 

Het belastingbeleid in Haarlem is gebaseerd op twee uitgangspunten, 

kostendekkendheid en inflatieaanpassing. 

 

Kostendekkendheid heeft uitsluitend betrekking op rechten waaruit de gemeente 

haar dienstverlening bekostigt en is niet van toepassing op belastingen. 

Kostendekkendheid van rechten houdt in dat de tarieven worden vastgesteld op een 

zodanig niveau dat de kosten van de dienstverlening worden gedekt, voor zover het 

wettelijk is toegestaan die kosten via rechten te verhalen. Daarbij mogen de 

geraamde opbrengsten de geraamde kosten niet overtreffen. Indien na afloop van 

het jaar blijkt dat de baten de lasten wel overtreffen heeft dit geen consequenties 

voor de tarieven. De kostendekkendheid op rekeningbasis is dan hoger.Eventuele 

voor-of nadelen komen ten lasten of ten bate van het rekeningresultaat. Voor 

sommige rechten, zoals afvalstoffen- en rioolheffing, is daarom een 

egalisatievoorziening ingesteld om dergelijke exploitatieverschillen te egaliseren.  
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Structurele afwijkingen zullen verdisconteerd worden in de tariefsberekeningen in 

de volgende jaren. 

 

Voor de bepaling van de kostendekkendheid dient rekening te worden gehouden 

met het feit dat er beperkingen gelden voor kosten die verhaald mogen worden via 

rechten. Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten van handhaving en beleid niet worden 

doorberekend in de tarieven. Deze uitgangspunten worden nog verder toegelicht in 

de paragraaf handreiking kostentoerekening. 

 

Conform de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie om de inkomsten uit 

gemeentelijke retributies en bijbehorende uitgaven op een eenduidige 

overzichtelijke manier inzichtelijk te maken, is dit jaar specifiek aandacht besteed 

aan inzichtelijk maken van de kosten van diensten waarvoor tarieven in rekening 

worden gebracht. Daarbij is als uitgangspunt genomen om de werkelijke cijfers 

over 2007 af te zetten tegen de ramingen voor 2008 en 2009. 

In een aantal gevallen is de conclusie getrokken dat het tot nu toe geaccepteerde 

beleid (nog) niet heeft geleid tot volledig kostendekkende tarieven.  

 

Een ander uitgangspunt is dat de belastingen en tarieven, die niet kostendekkend 

hoeven te zijn of nog niet kostendekkend zijn, worden aangepast met het 

inflatiepercentage. Het inflatiepercentage voor 2009 is volgens de recent 

uitgebrachte Macro Economische Verkenningen berekend op 3,25%. 

 

 

Specifieke uitgangspunten tarievenbeleid 

 

OZB 

Bij het opstellen van het coalitieakkoord “Sociaal en solide” is besloten tot een 

extra verhoging van de tarieven OZB met 3% voor de komende vier jaren. 

Daarnaast wordt in 2009 een nieuwe tariefstructuur van kracht waarbij het tarief 

wordt uitgedrukt in een percentage van de waarde. 

Voor het belastingjaar 2009 geldt het prijspeil van 2008. De waardestijging over 

2007 bedraagt 6,1% voor zover het woningen betreft en 1,7% voor niet-woningen. 

De waardestijging heeft wel consequenties voor het tarief voor 2009, maar niet voor 

de begroting en de geraamde opbrengsten, omdat de opbrengst reëel constant is en 

de tarieven daarvan worden afgeleid. 

 

Hondenbelasting 

Vorig jaar is ingestemd met een hernieuwde aanpak van het hondenbeleid. 

Onderdeel daarvan was het intensiveren van de controle op de hondenbelasting. De 

intensivering heeft vanwege het nog niet op peil kunnen brengen van de personele 

bezetting nog niet plaatsgevonden. Inmiddels hebben wij besloten een huis-aan- 

huiscontrole te laten uitvoeren. 

 

Precarioheffing 

Uit de mei-circulaire 2008 blijkt dat het kabinet de precariovrijstelling voor kabels 

en leidingen per 2010 in wetgeving wil omzetten. Dat betekent dat Haarlem dan 

geen precariobelasting meer mag heffen op kabels en leidingen. Daarbij wordt 
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aangegeven dat de derving van inkomsten gevonden kan worden door een 

verhoging van de OZB in de betreffende gemeente. 

Omdat er geen maximumtarieven OZB meer van kracht zijn is dit technisch 

mogelijk. Het kabinet streeft naar wijziging per 1 januari 2010 en aan de gemeenten 

is verzocht om hier al per 2009 rekening mee te houden. Het Haarlemse college 

wijst het verhogen van de OZB ter compensatie van de derving precario-

opbrengsten op ondergrondse kabels en leidingen af. De derving van deze precario-

inkomsten is in de meerjarenraming verwerkt. Als overigens de mogelijkheid zou 

blijven bestaan om precario voor kabels en leidingen te continueren, dan blijven wij 

deze mogelijkheid benutten.  

 

Wij zijn voornemens u begin 2009 een voorstel aan te bieden om een 

reclamebelasting in de binnenstad in te voeren (zie volgende paragraaf). Dan zal 

tevens worden voorgesteld de precarioverordening te wijzigen om dubbele 

belastingheffing te voorkomen. Er wordt dan geen precario meer geheven van 

gebruikers die, voor het betreffende belastbare feit, een aanslag op grond van de 

reclamebelasting ontvangen. 

 

Reclamebelasting 

Voor 2009 wordt voorgesteld een nieuwe reclamebelasting in te voeren in de 

binnenstad. Deze belasting kan de gemeente heffen van ondernemers voor openbare 

aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het is de bedoeling om 

deze belasting, na aftrek van de door de gemeente te maken kosten voor invoering 

en uitvoering van de belasting, te gebruiken voor de vorming van een 

ondernemersfonds. Omdat de uitwerking van het een en ander (o.a. inventarisatie 

aantal reclame uitingen, tariefsberekening e.d.) veel tijd vergt, zal de verordening in 

januari/februari 2009 aan de raad worden voorgelegd. 

Het invoeren van reclamebelasting is op uitdrukkelijk verzoek van de ondernemers 

in de binnenstad, ondersteund door de Kamer van Koophandel en het MKB. 

 

Rioolrecht 

Met ingang van 2009 wordt u voorgesteld een nieuwe verordening rioolheffing vast 

te stellen, die gebaseerd is op de 1 januari 2008 van kracht geworden Wet 

verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. De heffingsgrondslag is 

dezelfde als die van het rioolrecht. 

In de tariefstelling voor 2009 is nog geen rekening gehouden met de lasten die 

voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (2
e
 GRP) 2007-2011. Deze waren 

geraamd op € 15 per aansluiting excl. Inflatiecorrectie. 

Op basis van een aanvaarde motie bij de begrotingsbehandeling worden de kosten 

van de noodzakelijke rioolvoorzieningen eerst helder en duidelijk inzichtelijk 

gemaakt en voorzien van een onderbouwde “second opinion”. Daarbij wordt tevens 

het systeem van tarifiëring betrokken, gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte 

investeringen en geraamde lasten. 

 

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 

Sinds enige jaren hanteert Haarlem als heffingsgrondslag een tijdstipbelasting. Dat 

wil zeggen dat de woonsituatie per 1 januari van het jaar bepalend is voor het feit of 

er belasting moet worden betaald. Gebleken is dat Haarlem daarmee een 

uitzonderingspositie in Nederland inneemt. Het overgrote deel van de gemeenten 
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hanteert als grondslag het tijdvak. Dat impliceert dat uitsluitend betaald behoeft te 

worden over die periode in het jaar dat feitelijk gebruik wordt gemaakt van een 

perceel. Voorgesteld wordt daarom in 2009 over te gaan tot deze tijdvakbelasting. 

Deze heffingsgrondslag past ook in de harmonisatie van de belastingverordeningen 

van Haarlem en Haarlemmermeer. Beide gemeenten hebben de uitvoering van de 

belastingen ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

Harmonisatie van de belastingen en heffingen draagt bij aan een efficiëntere 

bedrijfsvoering van Cocensus. 
 

Met betrekking tot het reinigingsrecht is ons beleid er op gericht deze heffing zo 

spoedig mogelijk te beëindigen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de 

inzameling van hun bedrijfsafval, waarvoor ze een contract kunnen afsluiten met 

een afvalinzamelaar. 

Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende ondergrondse containers in de binnenstad 

zijn aangelegd om een grote belasting van de binnenstad met inzamelaars op 

verschillende dagen en tijdstippen te voorkomen. De implementatie hiervan is dan 

ook mede afhankelijk is van de voortgang van het plaatsen van de ondergrondse 

containers. 

 

Bouwleges 

Met betrekking tot de tariefstelling is in de begroting 2009 vermeld dat wij 

voornemens zijn om een degressief tarief voor te stellen in combinatie met een 

maximumbedrag. Overweging daarbij is dat de te verrichten gemeentelijke 

werkzaamheden niet evenredig toenemen met de bouwkosten. Gegevens voor een 

onderbouwde tariefstelling zijn op dit moment nog niet voor handen. Daarom 

volstaan wij in dit voorstel met het aanbrengen van een maximumtarief van  

€ 850.000 aan leges totdat een nieuwe tariefstructuur wordt voorgesteld.  

Voor 2008 betaalde leges boven deze € 850.000 zal het meerdere hierboven aan 

betreffende aanvrager worden gerestitueerd. 

  

Onder verwijzing naar onze reactie op de aanbevelingen van het 

Rekenkamerrapport ter zake zijn wij een onderzoek gestart naar de doelmatigheid 

van de vergunningverlening en wij zullen u over de uitkomsten daarvan informeren. 

Tevens zullen wij op basis van het cijfermateriaal dat de komende maanden nog 

wordt aangeleverd een voorstel voorbereiden voor het eventueel invoeren van 

degressieve tarieven. 

 

Roerende Ruimte Belasting 

Huiseigenaren betalen onroerende zaakbelasting. Woonbooteigenaren niet, omdat 

woonboten geen onroerende zaken zijn. Om de gelijkheid met huiseigenaren te 

bewerkstelligen, is het wenselijk om de eigenaren van woonschepen ook een 

dergelijke belasting op te leggen. Zij profiteren immers ook van de collectieve 

voorzieningen die de gemeente biedt. De mogelijkheid hiervoor is geschapen door 

de wettelijke mogelijkheid de roerende ruimte belasting (RBB) in te voeren. Een 

aantal gemeenten is inmiddels tot invoering overgegaan. Het voornemen bestaat om 

deze belasting ook in de nabije toekomst in Haarlem in te voeren. In 2009 zal een 

nota worden uitgebracht met het voorstel tot (her)invoering van de roerende ruimte 

belasting in 2010. 
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Brandweerrechten 

Vanwege de regionalisering van de brandweer met ingang van 2009 worden er geen 

brandweerrechten meer door de gemeente geheven voor verleende diensten of het 

gebruik van bezittingen.  

Voorgesteld wordt de verordening in te trekken per 1-1-2009. 

 

 

Overzicht opbrengsten uit belastingen en rechten 

 

Bedragen x € 1.000 

Werkelijke 

opbrengst 

rekening 

 2007 

Raming 

opbrengst 

begroting 

2008 
1
 

Raming 

opbrengst 

begroting  

2009  

Herberekende 

opbrengst 

o.b.v. tarieven 

2009  

Opbrengst-

mutatie  

2009
2
 

Belastingen      

OZB 22.591 23.739 25.177 25.461 284 

Hondenbelasting 391 534 550 554 4 

Toeristenbelasting 506 439 525 539 14 

Precariobelasting 

Kabels en leidingen 

3.500 3.675 3.859 3.905 46 

Overige precario 734 921 939 956 17 

Parkeerbelasting 7.922 8.120 8.378 8.483 105 

Totaal belastingen 35.644 37.428 39.428 39.898 +470 

      

Rechten/heffingen      

Rioolrecht 7.638 7.928 8.171
3
 8.388 217 

Afvalstoffenheffing 15.499 16.195 16.976
4
 16.610 -366 

Reinigingsrecht 485 386 394 575 181 

Leges 2.828 2.425 2.813 2.883 70 

Bouwleges 7.235 4.785 4.844 4.844 - 

Begraafrechten 866 762 777 787 10 

Havengelden 454 504 380 385 5 

Marktgelden 306 393 452 393 -59 

Totaal rechten 35.311 33.378 34.807 34.865 +58 

 

Alle belastingen en rechten/heffingen zijn met het inflatiepercentage van 3,25% 

verhoogd, m.u.v. de bouwleges (tarief gerelateerd aan de hoogte van de bouwsom) 

en de marktgelden (handhaving tarieven 2008 in afwachting van evaluatie van de 

effecten van de tariefsverhoging in 2008) 

 

 

Argumenten 

                                                      
1
 Primaire begroting, zonder wijzigingen 

2
 De meeropbrengst, zoals aangekondigd in de brief van augustus zal worden aangewend ter 

dekking van extra uitgaven als gevolg van de hogere inflatie. 
3
 Na aframing vanwege aanvaarding motie B9/063 bij de begroting 2009 

4
 Opbrengst 2009 is via 2

e
 bestuursrapportage 2008 met € 135.000 verhoogd in het kader 

van de vernieuwde inzameling binnenstad. 
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1.Uitwerking Haarlems beleidskader belastingen 2009 
 

1. Inleiding 

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2009-2013 is rekening gehouden 

met de opbrengsten uit belastingen en rechten. Deze zijn samengevat weergegeven 

in de paragraaf lokale heffingen. Op basis van dat beleidskader zijn nu concreet de 

tarieven van de belastingen en rechten voor 2009 berekend en opgenomen in de 

nieuwe belastingverordeningen voor 2009. Omdat bij de rechten de 

kostendekkendheid het uitgangspunt is, wordt in dit voorstel de mate van 

kostendekkendheid inzichtelijk gemaakt.  

 

Voorts wordt bij elk afzonderlijke belasting en heffing een specifieke toelichting 

gegeven op omstandigheden of eerdere besluitvorming die in acht genomen dienen 

te worden bij de berekening en vaststelling van de tarieven. Eventuele afwijkende 

opbrengsten t.o.v. de begroting 2009 worden aangegeven. 

 

Tenslotte wordt voorgesteld de desbetreffende verordeningen voor 2009 vast te 

stellen. 

 

2. Inzicht in wettelijke ontwikkelingen 

 

 Afschaffing van precario kabels en leidingen; 

In 2004 heeft de Tweede Kamer de wens uitgesproken de precariobelasting op 

kabels en leidingen af te schaffen. Tot dusverre is aan deze wens nog geen invulling 

gegeven omdat de te derven inkomsten van de gemeenten gecompenseerd dienden 

te worden. 

 

Uit de mei-circulaire 2008 blijkt dat het kabinet de gewenste vrijstelling per 2010 in 

wetgeving wil omzetten. Daarbij wordt aangegeven dat de compensatie van de 

derving van inkomsten gevonden moet worden door een verhoging van de OZB in 

de individuele gemeente. Nu er geen maximumtarieven OZB meer van kracht zijn 

is dit een mogelijkheid. 

Het kabinet streeft naar wijziging per 1 januari 2010 en aan de gemeenten is 

verzocht om hier al per 2009 rekening mee te houden. Het college wijst het 

verhogen van de OZB ter compensatie van de derving van precario-opbrengsten op 

ondergrondse kabels en leidingen af. 

 

 invoering brede rioolheffing; 

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke 

watertaken in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- verankering grondwaterzorg voor gemeenten voor openbaar 

gemeentelijk gebied 

- splitsing van afvalwaterzorgplicht en hemelwaterzorgplicht 

- verbreding van de afvalwaterzorgplicht 

- invoering van de brede rioolheffing ter bekostiging van alle 

gemeentelijke wateropgaven. 
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Als gevolg hiervan kunnen gemeenten de zogenaamde brede rioolheffing al vanaf 

2008 invoeren, maar moeten deze uiterlijk met ingang van 2010 invoeren. 

 

Op 17 januari 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011(2
e
 GRP) door de 

raad vastgesteld. Voor de planperiode is bezien welke investeringen noodzakelijk 

zijn op het gebied van afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer van 

overtollig regen-en grondwater. Hiermee kunnen de doelen worden bereikt voor de 

verbrede rioleringszorg. Het geprognosticeerde benodigde investeringsvolume in 

deze planperiode bedraagt € 57,7 miljoen. Alle financiële en personele aspecten 

rondom de verbrede rioleringszorg (dus incl. het grondwater) zijn in dit 2e GRP 

verwerkt. Daarmee is de basis gelegd voor het invoeren van een rioolheffing met 

ingang van 2009. Hiertoe wordt u een nieuwe verordening, gebaseerd op 

modelverordening van VNG, ter vaststelling aangeboden. 

 

In de tariefstelling voor 2009 is echter nog geen rekening gehouden met de lasten 

die hieruit voortvloeien. Op basis van een aanvaarde motie bij de 

begrotingsbehandeling 2009 is vastgelegd dat de kosten van de noodzakelijke 

rioolvoorzieningen eerst helder en duidelijk inzichtelijk gemaakt en voorzien van 

een onderbouwde “second opinion”. Daarbij wordt tevens het systeem van   

tarifiëring betrokken, gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte investeringen en 

geraamde lasten. Indien de  “second opinion” niet of slechts marginaal tot lagere 

kosten leidt, zal het tarief het volgende jaar extra verhoogd dienen te worden, omdat 

een deel van de dekking is weggevallen.  

 

 Macronorm OZB; 

Bij de afschaffing van de limitering van de OZB-tarieven per 1 januari 2008 heeft 

het kabinet wel een voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB 

landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de 

maximale opbrengststijging, landelijk,  voor een begrotingsjaar aangeeft. Voor 

2009 is die bepaald op 6,11%. Deze norm heeft geen invloed op de autonome 

bevoegdheid van de gemeente om tarieven vast te stellen. Een landelijke 

overschrijding van de norm kan tot een correctie leiden op het gemeentefonds. 

 

 Tarief OZB voortaan in een percentage; 

Bij de berekening van de tarieven voor 2009 dient voorts rekening te worden 

gehouden dat met ingang van 2009 het tarief niet meer wordt berekend naar 

waarde-eenheden van € 2.500, maar als een percentage van de heffingsmaatstaf i.c. 

de waarde. Voor de vergelijkbaarheid hebben we daarom eerst het tarief voor 2009 

berekend per € 2500 waarde-eenheden en deze vervolgens omgezet in een 

percentage van de waarde. 

 

3. Het tarievenbeleid 2009 

Het belastingbeleid in Haarlem is gebaseerd op twee uitgangspunten, te weten 

inflatieaanpassing en kostendekkendheid.  

Kostendekkendheid houdt in dat de tarieven zo  vastgesteld worden dat de 

geraamde opbrengsten de geraamde kosten niet overschrijden. 

De belangrijkste voorbeelden van kostendekkende tarieven zijn de 

afvalstoffenheffing en het rioolrecht.  
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Een ander uitgangspunt is dat de belastingen en tarieven die niet kostendekkend 

hoeven te zijn of nog niet kostendekkend zijn, worden aangepast met het 

inflatiepercentage. Het inflatie percentage voor 2009 is volgens de recent 

uitgebrachte Macro Economische Verkenningen berekend op 3,25%. 

Voorgesteld wordt dit percentage toe te passen als generieke tariefstijging van de 

gemeentelijke belastingen en rechten, tenzij er specifieke andere afspraken zijn 

gemaakt of volledige kostendekkendheid bij rechten reeds is bereikt. 

 

Met betrekking tot de opbrengsten uit belastingen en rechten/heffingen dient voorts 

rekening gehouden te worden dat een gedeelte van de opbrengst niet kan worden 

ingevorderd. In verband hiermede wordt – daar waar relevant - per belastingsoort 

rekening gehouden met derving van opbrengsten van 0,5%. Deze derving wordt 

verdisconteerd in de tarieven. 

 

4. Kwijtscheldingsbeleid 

Het kwijtscheldingsbeleid is niet gewijzigd t.o.v. 2008. De gemeente Haarlem 

hanteert ten aanzien van de normbedragen een kwijtscheldingspercentage van 100% 

voor de afvalstoffenheffing, de leges woonvergunningen, de leges voor 

gehandicaptenparkeren en voor 50% op de hondenbelasting voor zover het de eerste 

hond betreft. Met ingang van 2009 zal gebruik worden gemaakt van de 

mogelijkheid om geautomatiseerde kwijtschelding te gaan verlenen. Met het oog 

daarop zullen degenen die op basis van hun inkomen in 2008 in aanmerking zijn 

gekomen voor volledige kwijtschelding een aanschrijving ontvangen waarin 

verzocht wordt om in te stemmen met een inkomenstoets door het 

Inlichtingenbureau (opgericht door het Ministerie van SZW en de VNG). Valt deze 

toets ‘positief’ uit dan kan geautomatiseerd kwijtschelding worden verleend voor 

2009.  Voordeel van deze aanpak is de klantvriendelijkheid en de besparing die het 

oplevert op de diverse administratieve trajecten.   

Voor kwijtschelding is in de begroting een raming opgenomen van € 960.000, 

gebaseerd op verleende kwijtschelding over voorgaande jaren. 

 

5. Handreiking kostentoerekening  

De handreiking kostentoerekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is in 

juli 2007 uitgebracht als uitvloeisel van het project Vereenvoudiging Vergunningen 

van het kabinet. De handreiking bevat richtlijnen omtrent de vraag welke kosten 

volgens wet en/of jurisprudentie mogen worden doorberekend  in de rechten, die 

maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Aanleiding hiertoe was o.m. de hoogte 

van en verschil in legestarieven en de enorme diversiteit die we in Nederland 

kennen aan vergunningen.   

 

De hoofdlijn inzake kostentoerekening is als volgt. 

Directe kosten die rechtstreeks samenhangen c.q. worden veroorzaakt vanuit de 

gemeente verrichte dienstverlening kunnen worden doorberekend zoals personeels-

en huisvestingslasten, specifieke automatiseringskosten en materiele lasten. 

Ook overheadkosten kunnen worden verhaald, voor zover deze kosten in enig 

verband staan met de specifieke dienstverlening, zoals kosten van ondersteuning en 

management t.b.v. die dienstverlening. 

Andere indirecte kosten zoals: 

- beleidsvoorbereiding en algemene inspraakprocedures; 
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- handhaving, toezicht en controle (behoudens 1
e
 controle). De 

wetgever is van oordeel dat de 1
e
 controle op het nakomen van de 

vergunningsvoorschriften het karakter heeft van een specifieke 

controle, met name gericht op het nakomen van de opgelegde 

voorwaarden; 

- bezwaar-en beroepschriften; 

dienen uit de algemene middelen te worden bekostigd. 

 

De uitgangspunten als hiervoor genoemd worden onverkort toegepast voor de 

berekening van de tarieven in Haarlem. Dit betekent overigens niet dat nu alles 

eenduidig is. Zo is algemeen toegestaan dat een gedeelte van de kosten van 

straatvegen (als directe kosten)  mogen worden doorberekend in afvalstoffenheffing 

en rioolheffing, omdat straatvegen hogere lasten voorkomt. Nergens ligt echter de 

geaccepteerde hoogte van doorrekening vast. Hiervoor is vaak aanvullende 

jurisprudentie noodzakelijk. In het onderzoek naar de rechtmatigheid van de 

bouwleges is door de Rekenkamer geconcludeerd dat de kosten die in rekening 

worden gebracht voor bouwleges rechtmatig zijn. Haarlem hanteert gangbare 

normen voor de toerekening van kosten. De wijze van toerekening van kosten voor 

bouwleges wordt ook voor de andere heffingen toegepast. Daarbij wordt wel 

aangetekend dat ondanks verschillende publicaties, waaronder de hiervoor 

genoemde handreiking, er geen dwingende harde norm is voor de toerekening van 

kosten. 

    

6. Haarlem vergeleken 

Jaarlijks publiceert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 

Overheden (COELO) een belastingoverzicht grote gemeenten. In dat rapport neemt 

een vergelijking van de woonlasten een belangrijke plaats in. De woonlasten zijn 

berekend als de som van de OZB, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Uit de 

woonlastentabel 2008, waarin de uitkomsten voor de 36 grootste gemeenten op een 

rij zijn gezet, blijkt dat Haarlem een bescheiden plaats inneemt. Zo zijn burgers in 

24 grote gemeenten duurder uit, terwijl men in 11 grote gemeenten goedkoper uit is 

dan de Haarlemse inwoners. 

 

Een vergelijking van Haarlem met gemeenten met een soortgelijk inwonertal of met 

overeenkomsten met de Haarlemse stadsstructuur geeft het volgende beeld. 

 

Woonlasten 2008 

gemeente OZB-

eigenaar 

afvalst. 

heffing 

rioolrecht Nr. woonlasten In % 

Nijmegen 368,12 91,74 230,40 8 690,27 100 

Leiden 373,45 172,85 108,00 7 654,30 95 

Groningen 202,39 331,92 119,05 6 653,36 95 

Haarlemmermeer 246,33 280,68 112,00 5 639,01 93 

Breda 191,50 328,20 112,44 4 625,00 91 

Haarlem 203,40 277,80 104,48 3 585,68 85 

Arnhem 329,14 178,32 40,47 2 547,93 79 

Tilburg 170,71 244,52 77,89 1 493,12 71 
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7. Ontwikkeling lokale lastendruk 

Bij de bepaling van de lokale lastendruk kijken we naar de ontwikkeling van de 

zogenoemde woninggebonden belastingen, te weten OZB, afvalstoffenheffing en 

rioolrecht. In de navolgende tabel geven we inzicht in de opbouw van de lokale 

lastendruk in Haarlem in 2007, 2008 en 2009. Bij de berekening is uitgegaan van 

een gemiddelde waarde van een koopwoning in Haarlem, die wordt bewoond door 

de eigenaar met een meerpersoonshuishouden. 

Omdat de ontwikkeling van de lokale lasten is gebaseerd op een gemiddelde, kan de 

feitelijke lastenontwikkeling voor een individuele burger hiervan afwijken. Dat 

wordt onder andere bepaald door de feitelijke waarde - en de waardeontwikkeling - 

van de woning. 

 

Lokale lastendruk voor een gemiddelde woning in Haarlem 

 2007 2008 2009 

Rioolheffing 102 104 108 

Afvalstoffenheffing 272 278 290 

OZB eigenarendeel 194 203 216 

Totaal 568 585 614 

Totaal in % 100% 103% 108% 

 

8. Uitvoering belastingheffing 

De gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer hebben in 2006 besloten om te gaan 

samenwerken op het gebied van de gemeentelijk belastingen. De samenwerking 

heeft in 2007 zijn beslag gekregen in een gemeenschappelijke regeling genaamd 

“Cocensus”. “Cocensus” voert een aantal via de dienstverleningsovereenkomst 

gespecificeerde taken uit voor beide gemeenten. Daarbij is het efficiënt om daar 

waar mogelijk, zonder aan de beleidsbevoegdheid van de individuele gemeenten te 

tornen, gelijkluidende bepalingen op te nemen, bijvoorbeeld t.a.v. de 

heffingsgrondslag. Daar waar van toepassing zal bij de toelichting op de individuele 

verordeningen worden voorgesteld een bepaling te synchroniseren met die van de 

Haarlemmermeer. Het omgekeerde vindt eveneens plaats. 

Een voorbeeld is de Haarlemse afvalstoffenheffing (omzetting van tijdstip naar 

tijdvak heffing).     
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2. Inzicht in de afzonderlijke belastingen: 
 

 

2.1. Onroerende zaakbelastingen 

 

Toelichting: 

 

Uitgangspunt voor de berekening van de tarieven is een opbrengst die gecorrigeerd 

is met een aanpassing voor inflatie en met de uitkomsten van het coalitie-akkoord 

sociaal en solide.  

De totale tariefsstijging OZB komt daarmee voor 2009 uit op 6,25%, namelijk 

3,25% inflatiecorrectie en 3% verhoging uit het coalitie-akkoord . 

 

In het bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten een waardestijging van het 

onroerend goed als gevolg van herwaardering in principe vertalen in een evenredige 

daling van het tarief. Dit uitgangspunt heeft Haarlem ook in het verleden bij 

herwaarderingen gehanteerd en dat betekent dat de stijging van de WOZ-waarde 

gemiddeld genomen wordt gecompenseerd door een gelijktijdige en even grote 

daling van de tarieven. Voor de berekening van de tarieven is uitgegaan van de 

volgende uitgangspunten: 

 

 

Uitgangspunten:  

Inflatie 3,25% 

Waardestijging woningen
5
 6,1% 

Waardestijging niet-woningen
6
 1,7% 

Gewenste opbrengst stijging OZB 6,25% 

 

Sinds 2007 wordt het onroerend goed jaarlijks gewaardeerd op grond van de Wet 

Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Cocensus voert voor Haarlem deze 

waardering uit. Hiermee volgt de WOZ-waarde jaarlijks de markontwikkeling. 

Voor het belastingjaar 2009 geldt voor de aanslag OZB de naar prijspeil van 1 

januari 2008 vastgestelde waarde van het onroerend goed. De waardestijging over 

2007 bedraagt 6,1% voor zover het woningen betreft en 1,7% voor niet-woningen. 

Deze waardestijging heeft wel consequenties voor het tarief voor 2009, maar niet 

voor de begroting en de geraamde opbrengsten.  

 

De waarde van de woningen in Haarlem is gemiddeld met 6,1% gestegen, de 

waarde van de niet-woningen met gemiddeld 1,7%. Het constant houden van de 

tarieven op die van 2008 zou leiden tot 6,1% meer opbrengst over de woningen en 

1,7% over de niet woningen (excl. Areaaluitbreiding). Om een opbrengststijging 

van 6.25% te realiseren dient het woningtarief met 0,15% verhoogd te worden en de 

niet-woningtarieven met 4,55%. 

                                                      
5
 Gegevens van Cocensus 6 november 2008.  

6
 Gegevens van Cocensus 6 november 2008.  
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Bij de afschaffing van de limitering van de ozb-tarieven per 1 januari 2008 heeft het 

kabinet wel een voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB 

landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de 

maximale opbrengststijging, landelijk,  voor een begrotingsjaar aangeeft. Voor 

2009 is die bepaald op 4,99%. Deze norm heeft geen invloed op de autonome 

bevoegdheid van de gemeente om tarieven vast te stellen. Een landelijke 

overschrijding van de norm kan tot een correctie leiden op het gemeentefonds. 

 

Bij de berekening van de tarieven voor 2009 dient voorts rekening te worden 

gehouden dat met ingang van 2009 het tarief niet meer wordt berekend naar 

waarde-eenheden van € 2.500, maar als een percentage van de heffingsmaatstaf i.c. 

de waarde. 

Voor de vergelijkbaarheid is daarom eerst het tarief voor 2009 berekend per € 2500 

waarde-eenheden en vervolgens omgerekend in een percentage van de waarde. 

 

Tariefoverzicht 

 2008  
per 

€ 2.500 waarde 

2009 

 per 

€ 2.500 waarde 

Stijgings

percen-

tage 

2009  
Nieuwe 

grondslag
7
 

OZB-eigenaar-

woningen 

€ 2,19 € 2,19 0,15% 0,08773 

OZB-eigenaar-niet-

woningen 

€ 3,82 € 3,99 4,55% 0,15975 

OZB-gebruiker-niet-

woningen 

€ 3,06 € 3,19 4,55% 0,12796 

 

Uitgaande van deze tarieven en rekening houdend met de areaal-uitbreiding van ca. 

€ 150.000.000 (waarde woningen) kan een opbrengst voor 2009 worden geraamd 

van  € 25.461.000, te specificeren als volgt:  

 

Overzicht opbrengsten OZB 

bedragen x 

 € 1.000 

Jaarre-

kening 

2007 

Werkelijk 

2007 

Per 1 juli 

2008 

 

Raming 

2008 

Raming 

begroting 

2009 

Berekening 

conform 

tariefstelling 

2009 

Opbrengst  

totaal   

22.591 22.950 23.739 25.177 25.461 

- Eigenaar 

woning 

13.406 13.650 14.300  15.335
8
 

- Eigenaar 

niet-woning 

5.486 5.524 5.580  5.929
9
 

                                                      
7
 Omrekening gaat volgens formule: (tarief/€ 2.500) x 100% op basis van de niet-afgeronde 

tarieven. Deze bedroegen resp. € 2,19328 voor woningen en resp.  € 3,99381 en € 3,19923 

voor de niet-woningen. 
8
 = 14.300 vermeerderd met 133 areaaluitbreiding en 6,25% tariefstijging 

9
 = 5.580 vermeerderd met 6,25% tariefstijging 
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bedragen x 

 € 1.000 

Jaarre-

kening 

2007 

Werkelijk 

2007 

Per 1 juli 

2008 

 

Raming 

2008 

Raming 

begroting 

2009 

Berekening 

conform 

tariefstelling 

2009 

- gebruiker 

niet-woning 

3.699 4.076 3.950  4.197
10

 

-verminde- 

ringen
11

 

 -300 - 159   

 

 

De tarieven kunnen als volgt worden weergegeven:  

 Tarief 

2007 

Tarief 

2008 

Tarief 

2009 

NieuwTarief 

2009 

(in %van de 

waarde) 

- Eigenaar woning 2,23 2,19 2,19 0,08773 

- Eigenaar niet-woning 3,78 3,82 3,99 0,15975 

- Gebruiker Niet-woning 3,03 3,06 3,19 0,12976 

 

 

Ontwikkeling WOZ-waarden X € 1.000 

 WOZ-

waarden 

2007 

WOZ-

waarden 

2008 

Areaal-

uitbreiding 

2009 

 

Waarde- 

Stijging 

2009 

WOZ-

waarden 

2009 

Totale waarde 19.050.000 20.390.000 150.000 777.000 21.317.000 

Woningen 15.350.000 16.640.000 150.000 665.000 17.455.000 

Niet-woningen   3.700.000 3.750.000 - 112.000 3.862.000 

 

 

 

2.2  Hondenbelasting 

 

Toelichting  
 

In juli 2007 is ingestemd met een hernieuwde aanpak van het hondenbeleid.  

Deze aanpak is gericht op terugdringing van overlast  en het op niveau brengen van 

de tarieven hondenbelasting. Belangrijke peilers daarbij zijn de specifieke 

handhaving op het hondenbeleid en de controle op het hondenbestand. 

 

De uitvoering van dit beleid is o.m. afhankelijk van aanstelling van de handhavers. 

Vanwege te vervullen vacatures heeft intensivering van het specifieke 

                                                      
10

 = 3.950 vermeerderd met 6,25% tariefstijging 
11

 De geraamde opbrengsten dienen gecorrigeerd te worden met verminderingen tengevolge 

van bezwaarschriften of bijstellingen op grond van nieuwe feiten en omstandigheden 
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controlebeleid nog niet plaatsgevonden. De opbrengst hondenbelasting bleef 

hierdoor achter bij de raming. 

Begin 2008 bedroeg het aantal honden iets meer dan 5.000, terwijl rekening was 

gehouden met 6.118 en voor 2009 met 6.571.  

Inmiddels hebben wij besloten een huis-aan- huiscontrole te laten uitvoeren door 

een gespecialiseerd bureau. Wij gaan er van uit dat dit zal leiden tot een 

aanmerkelijk hoger aantal geregistreerde honden. 

Voor 2009 gaan wij vooralsnog uit van een aantal van ca. 6.600. Als de resultaten 

van de huis- aan- huiscontrole bekend zijn zal de opbrengstraming daarop worden 

afgestemd. 

 

Ten aanzien van de tarieven voor 2009 wordt voorgesteld deze  met het 

inflatiepercentage van 3,25% te verhogen, alsmede met  0,5% voor niet 

invorderbare debiteuren en de tarieven af te ronden op hele Euro’s 

 

 

Overzicht opbrengst hondenbelasting 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Opbrengst totaal 391 534 554
12

 

 

 

Data hondenbelasting 

 Tarief 

2007 

Tarief 

2008 

Tarief 

2009 

- Eerste hond 69,25 76 79 

- Tweede hond 113,71 129 134 

- Derde hond 149,69 233 242 

- Kennel 304,57 335 348 

    

 Aantal 

2007 

Aantal 

2008 

Aantal 

2009 

- Eerste hond 4.729 4.658 6.000 

- Tweede hond 337 328 500 

- Derde en volgende 

hond/kennel 

22 23 50 

 

 

2.3  Toeristenbelasting 

 

Toelichting:  

 

De toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf (al dan wel of 

niet met overnachten) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn 

in de gemeente.  

                                                      
12

 incl. inflatiecorrectie van 3,25% 
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Er wordt geen toeristenbelasting geheven op het verblijf in zieken- en 

verzorgingstehuizen. Als belastingplichtige voor de toeristenbelasting is degene 

aangemerkt die gelegenheid tot verblijf biedt: de hotelier, campingexploitant etc. 

De verblijfbieder mag de belasting doorberekenen aan de verblijfhouder. 

 

De tarieven moeten min of meer aansluiten bij het aantal personen en de duur van 

het verblijf. Wezenlijk is dat indien er van een verblijfbieder wordt geheven deze 

voor het verblijf een vergoeding moet ontvangen. Brengt deze voor het verblijf niets 

in rekening dan kan er ook niet van de verblijfshouder worden geheven. 

De heffingsmaatstaf kan een vast bedrag per overnachting zijn, zoals wij nu 

toepassen, maar ook differentiaties naar leeftijd, groepsgrootte of naar een 

percentage van de overnachtingsprijs zijn mogelijk. In 2009 gaan wij de 

onderzoeken of het mogelijk is een tarief in te voeren op basis van een percentage 

van de overnachtingsprijs, zonder dat de administratieve lastendruk daardoor 

toeneemt.  

 

De gemeente Haarlem hanteert vooralsnog een vast tarief afhankelijk van het soort 

overnachting, te weten in een hotel, pension, of camping. De tarieven zouden 

jaarlijks geïndexeerd dienen te worden met het inflatiepercentage. Vanwege de 

afronding van de tarieven op € 0,05 is de indexatie de afgelopen jaren achterwege 

gebleven. Daarom wordt nu voorgesteld het tarief met afgerond op € 0,10 te 

verhogen. 

 

Overzicht opbrengsten toeristenbelasting 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Opbrengst totaal 506 439 539 

 

Vanaf 2007 is het aantal hotelovernachtingen toegenomen i.v.m. uitbreiding van het 

aantal accommodaties (hotel-restaurant Stempels en Grand Hotel Fans Hals). Deze 

uitbreiding was nog niet verwerkt in de opbrengstraming voor 2008. 

 

Data toeristenbelasting 

 Tarief 

2007 

Tarief 

2008 

Tarief 

2009 

- Per hotelovernachting 1,90 1,90 2,00 

- Op een camping 0,80 0,80 0,90 

 

 Aantal 

2007 

Aantal 

2008 
13

 

Aantal 

2009 

- Per hotelovernachting 261.886 248.000 265.000 

- Op een camping 10.520 9.500 10.000 

 

 

 

 

                                                      
13

 conform voorlopige aanslag 2008 
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2.4 Precariobelasting 

 

Toelichting:  
In 2004 heeft de Tweede Kamer de wens uitgesproken de precariobelasting op 

kabels en leidingen af te schaffen. Tot dusverre is aan deze wens nog geen invulling 

gegeven omdat de te derven inkomsten van de gemeenten gecompenseerd diende te 

worden. 

 

Uit de mei-circulaire 2008 blijkt dat het kabinet de gewenste vrijstelling per 2010 in 

wetgeving wil omzetten. Daarbij wordt aangegeven dat de derving van inkomsten 

gecompenseerd kan/moet worden door een verhoging van de OZB in de gemeente. 

Nu er geen maximumtarieven OZB meer van kracht zijn is dit een mogelijkheid, 

maar dan is er geen sprake van een acceptabele vorm van compensatie. Het kabinet 

streeft naar wijziging per 1 januari 2010 en aan de gemeenten is verzocht om hier al 

per 2009 rekening mee te houden.  

 

De precario-opbrengst voor kabels en leidingen wordt met 3% boven inflatie 

verhoogd,  analoog aan de verhoging van de OZB-tarieven, alsmede met 3,25% 

inflatiepercentage, waardoor de totale tariefsstijging 6,25% bedraagt. 

De overige tarieven van de precariobelasting worden in 2009 met 3,25% 

inflatiecorrectie en 0,5% compensatie niet-invorderbare debiteuren ofwel met 

3,75% verhoogd. 

 

Voorts is in de tarieventabel bij de precarioverordening een vereenvoudiging 

aangebracht t.a.v. woonschepen. Het ligplaatsgeld, het tarief voor een steiger boven 

de openbare grond en openbaar water, een paal bij het woonschip en het gebruik 

van de grond als tuin is samengevoegd in één tarief per m2. 

 

Overzicht opbrengsten precariobelasting 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Herberekende 

opbrengst 

o.b.v. tarieven 

2009 

Opbrengst totaal 4.234 4.596 4.798 4.861 

Opbrengst kabels en 

leidingen  

3.500 3.675 3.859 3.905 

Opbrengst overig   734   921   939 956 

 

Data precario 

 Tarief-

stijging 

2007 

Tarief- 

stijging 

2008 

Tarief- 

stijging 

2009 

Kabels en leidingen in % 4% 5% 6,25% 

Overig in % 1% 2% 3,75% 
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2.5 Parkeerbelasting 

 

Toelichting  

 

In Haarlem zijn de parkeerbelastingverordening en de parkeerverordening 

gecombineerd tot een parkeerreguleringsverordening. Deze verordening bevat thans 

de legestarieven voor de verschillende parkeerontheffingen. Vanwege het tijdig 

kunnen afgeven van de parkeervergunningen voor 2009 is de tariefstelling en het 

vaststellen van de verordening parkeerregulering reeds in een eerder stadium in uw 

raad aan de orde geweest. De tarieven zijn met gemiddeld 3,25% verhoogd en de 

verordening is bij raadsbesluit van 18 september 2008 vastgesteld. 

 

Overzicht opbrengsten parkeerbelasting 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Berekening 

conform 

tariefstelling 

2009 

Opbrengst totaal 7.922 8.120 8.378 8.483 

 

De opbrengsten parkeerbelastingen kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

 

Uitsplitsing opbrengsten parkeerbelastingen: 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Berekening 

conform 

tariefstelling 

2009 

straatparkeren 5.461 5.609 5.819 5.892 

vergunningen 1.731 1.766 1.800 1.823 

Leges/overigen 730 745 759 768 

 

 

Overzicht tariefsstijging 

 Tarief-

stijging 

2007 

Tarief- 

stijging 

2008 

Tarief- 

stijging 

2009 

 1% 2% 3,25% 

 

 

Voor 2009 zijn de volgende tarieven van toepassing: 
 

1 De tarieven voor meterparkeren bedragen:   

a. In de binnenstad per 60 minuten  €         2,50  

b. In Schalkwijk   

  eerste 60 minuten  €         0,20  

  tweede 60 minuten  €         0,50  

  Derde en verdere 60 minuten  €         1,00  

c. In de overige gebieden  €         1,70  

d. 

Bij parkeerapparatuur in zone D tot een maximum van 

€ 4 per dag  €         1,70 
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. Kosten naheffingsaanslag  €       49,00  

      

2 De tarieven voor het vergunninghoudersparkeren   

  bedragen:   

a. Geheel Haarlem  €     173,00  

b. Binnenstad en Schalkwijk  €     127,00  

c. Overige gebieden   

  eerste auto  €       70,00  

  tweede auto  €     211,00  

  derde auto  €     281,00  

  vierde auto  €     351,00  

  vijfde en verdere auto  €     421,00  

 Bedrijvenvergunning binnenstad      € 127,00 

 Bedrijvenvergunning belanghebbend gebied       € 70,00 

 Zone A vergunning (tarief 1
e
 auto + binnensrad)     € 197,00 

d. Bezoekersvergunning  €       11,00  

e. Tijdelijke vergunning   

  dag  €       24,00  

  dagdeel  €       12,00  

      

3 De tarieven voor de leges bedragen:   

a. Ontheffing parkeren trottoirs   

  voetgangers- en belanghebbendengebied   

  dag  €       24,00  

  dagdeel  €       12,00  

b. Overige ontheffingen  €       24,00  

 Duplicaat vergunning €        25,00 

 

 

Ter vergelijking zijn de tarieven die de diverse andere gemeenten hanteren voor 

parkeren in de binnenstad en voor vergunningparkeren (eveneens in de binnenstad) 

naast elkaar gezet. Waar mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van de voorgestelde 

tarieven voor 2009 en anders de vastgestelde tarieven voor 2008. 

 

 

Vergelijking parkeertarieven met andere gemeenten   

  

 Tarief openlucht parkeren 

binnenstad per uur  

Amsterdam 2008 4,80 

Haarlem, voorstel 2009 2,50 

Amersfoort 2008 2,20 

’s-Hertogenbosch 2008 2,20 

Tilburg, voorstel 2009 2,10 

Leiden 2008 2,00 

Eindhoven 2008 2,00 

Zaanstad, voorstel 2009 1,75 

Amstelveen 2008 1,71* 

Breda 2008 1,70 

* € 1 per 35 min. 
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 Tarief vergunningparkeren 

binnenstad per jaar  

Eindhoven 2008 240,00* 

’s-Hertogenbosch 2008 186,00 

Amsterdam 2008 165,30 

Leiden 2008 160.00 

Tilburg, voorstel 2009 141,20 

Zaanstad, voorstel 2009 132,00 

Haarlem, voorstel 2009 127,00 

Amersfoort 81,30 

Breda 2008 72,00 

Amstelveen 2008 67,00 

*) Tarief met plaatsgarantie. Zonder plaatsgarantie € 96 

 

 

 
3. Inzicht in opbrengsten en kostendekkendheid van de afzonderlijke 

rechten/heffingen 

 

3.1 Rioolheffing 

 

Toelichting: 

GRP 2007-2011 en  invoering brede rioolheffing 

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke 

watertaken in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- verankering grondwaterzorg voor gemeenten voor openbaar 

gemeentelijk gebied 

- splitsing van afvalwaterzorgplicht en hemelwaterzorgplicht 

- verbreding van de afvalwaterzorgplicht 

- invoering van de brede rioolheffing ter bekostiging van alle 

gemeentelijke wateropgaven. 

 

Als gevolg hiervan kunnen gemeenten de zogenaamde brede rioolheffing al vanaf 

2008 invoeren, maar moeten deze uiterlijk met ingang van 2010 invoeren. 

 

Op 17 januari 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011(2
e
 GRP) door de 

raad vastgesteld. Voor de planperiode is bezien welke investeringen noodzakelijk 

zijn op het gebied van afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer van 

overtollig regen- en grondwater. Hiermee kunnen de doelen worden bereikt voor de 

verbrede rioleringszorg. Het geprognosticeerde benodigde investeringsvolume in de 

planperiode bedraagt  € 57,7 miljoen. 

Alle financiële en personele aspecten rondom de verbrede rioleringszorg (dus incl. 

het grondwater) zijn in dit 2e GRP verwerkt.  
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Daarmee is de basis gelegd voor het invoeren van een rioolheffing met ingang van 

2009. Hiertoe wordt u een nieuwe verordening, gebaseerd op modelverordening van 

VNG, ter vaststelling aangeboden. 

 

Tarieven en kostendekking 

In de tariefstelling voor 2009 is echter nog geen rekening gehouden met de lasten 

die uit het 2
e
 GRP voortvloeien. Op basis van een aanvaarde motie bij de 

begrotingsbehandeling worden de kosten van de noodzakelijke rioolvoorzieningen 

eerst helder en duidelijk inzichtelijk gemaakt en voorzien van een onderbouwde 

“second opinion”. Daarbij wordt tevens het systeem van tarifiëring betrokken, 

gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte investeringen en geraamde lasten. 

Indien de  “second opinion” niet of slechts marginaal tot lagere kosten leidt, zal het 

tarief het volgende jaar extra verhoogd dienen te worden, omdat een deel van de 

dekking is weggevallen. In de tariefberekening voor 2009 is nu uitsluitende 

rekening gehouden met een  inflatiecorrectie van 3,25%.  

  

Voorts is in de herberekening, mede op grond van de hiervoor al genoemde 

handreiking kostentoerekening leges en tarieven, de aan de riolering door te 

belasten kosten herzien en gebaseerd op werkelijke toerekening in plaats van een 

forfaitaire toerekeningen of vast aandelen. Aanvaard uitgangspunt daarbij is (ook 

volgens bestendige jurisprudentie) dat 1/3 gedeelte van de kosten van machinaal 

vegen worden doorberekend in de kosten van riolering en eveneens voor 1/3 

gedeelte in de kosten van afvalverwijdering. Door deze herberekening daalt de 

kostendekkendheid naar 97%. Vanwege de al eerder vastgelegde tariefstijging ter 

bekostiging van het GRP stellen wij u voor de tarieven niet verder te verhogen. 

Exploitatieverschillen zullen via de egalisatievoorziening verrekend worden. 

 

Overzicht lasten en baten riolering 

Bedragen x 

€ 1.000 

Rekening 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009
14

 

Herbere-

kende 

kosten en 

opbrengst 

o.b.v. 

tarieven 

2009 

Opbrengst totaal 7.638 7.968 8.171 8.388
15

 

Lasten totaal 7.638 7.968 8.354 8.854 

Specificatie lasten:     

Kosten product riolering 6.930 7.238  7.393 

Forfaitair aandeel vegen 

Toerekenen 33% van de 

werkelijke kosten van 

machinaal vegen 

170 149   

 

998 

drijfafval 207 205   

Perceptiekosten 396 388  124 

                                                      
14

 Na verwerking motie B9/063,  zoals aanvaard bij de begrotingsbehandeling 2009 
15

 incl. legesontvangsten 
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BTW vast bedrag 

BTW werkelijk 

218 218   

339 

Egalisatievoorziening GRP -283 -230  0 

Kostendekkendheid 100% 100%  95% 

 

Data rioolheffing 

Bedragen x 

€ 1.000 

Rekening 

2007 

Werkelijk 

2007  per 

1 juli 

2008 

Raming 

2008 

Werkelijk 

2008 per 1 

juli 

Raming 

2009 

Herbere-

kende 

opbrengst 

o.b.v. 

tarieven 

2009 

- Tarief 

Eigendom 

102,22  104,48  107,88  

- Tarief 

eigendom 

43,92  44,79  46,25  

- Aantal 

Eigendom 

 74.845  75.210  75.700 

- Aantal klein 

eigendom 

 3.926  3.898  3.900 

- Opbrengst 

eigendom 

 7.650.000  7.858.000  8.167.000 

- Opbrengst 

klein 

eigendom 

   172.000  175.000  180.000 

Tariefstijging 4,5%  2%  3,25%        

 

 

3.2 Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 

 

Toelichting: 

 

Onder de naam reinigingsheffingen worden in Haarlem twee soorten heffingen 

geheven: de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.  

 

a) reinigingsrecht 

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de inzameling van hun afval. Zij kunnen 

voor deze inzameling een contract afsluiten met een afvalinzamelaar (dus ook 

Spaarnelanden). De prijs die voor die (particuliere) dienstverlening in rekening 

wordt gebracht is geen belastingheffing. Indien geen contract is aangegaan met een 

particuliere afvalinzamelaar zijn bedrijven verplicht reinigingsrecht te betalen. Met 

het heffen van reinigingsrecht wordt voorkomen dat de kosten van de 

afvalinzameling van bedrijven ten koste van de afvalstoffenheffing voor 

huishoudens komen.  

 

Ons beleid er op gericht het reinigingsrecht zo spoedig mogelijk te beëindigen. In 

2009 zal een voorstel worden voorbereid om de reinigingsrechten al in 2010 af te 

schaffen. De mogelijkheid hiertoe ontstaat als er voldoende ondergrondse 
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containers in de binnenstad zijn aangelegd. De implementatie hiervan is dan ook 

mede afhankelijk is van de voortgang van het plaatsen van de ondergrondse 

containers. 

 

b) afvalstoffenheffing 

Onder de naam afvalstoffenheffing heffen we een belasting van degene die in de 

gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente op grond 

van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen heeft. Haarlem heft op basis van het type huishouden, eenpersoons- of 

meerpersoonshuishouden 

Bij het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing houden we rekening met 

het feit dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Verder 

is 100% kostendekkendheid uitgangspunt. Eventuele verschillen die gedurende het 

jaar ontstaan worden verrekend met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. 

De opbrengstenraming wordt verhoogd met 3,75%, te weten 3,25% inflatiecorrectie 

en 0,5% wegens oninbaarheid. Daarnaast is via de tweede bestuursrapportage 2008 

nog besloten tot een tariefsverhoging van € 1,90 in het kader van de vernieuwde 

inzameling binnenstad.  

 

Voorts is in de herberekening, mede op grond van de hiervoor al genoemde 

handreiking kostentoerekening leges en tarieven, de aan de afvalstoffenheffing door 

te belasten kosten herzien en gebaseerd op werkelijke toerekening in plaats van een 

forfaitaire toerekeningen of vaste aandelen. Aanvaard uitgangspunt daarbij is (ook 

volgens bestendige jurisprudentie) dat 1/3 gedeelte van de kosten van machinaal 

vegen worden doorberekend in de kosten van riolering en eveneens voor 1/3 

gedeelte in de kosten van afvalverwijdering.  

Ook is gebleken dat op begrotingsbasis is uitgegaan van een te hoog aantal 

meerpersoonshuishoudens dat in de heffing is betrokken. Bij de berekening voor 

2009 zijn wij van een lager aantal uitgegaan. Dit heeft geleid tot een lager 

dekkingspercentage van 95%. Vanwege de al eerder vastgelegde tariefstijging ter 

bekostiging van de vernieuwde inzameling binnenstad stellen wij u voor de tarieven 

niet verder te verhogen. 

Exploitatieverschillen zullen via de egalisatievoorziening verrekend worden. 

 

Heffingsgrondslag 

Sinds enige jaren hanteert Haarlem als heffingsgrondslag een tijdstipbelasting. Dat 

wil zeggen dat de woonsituatie per 1 januari van het jaar bepalend is voor het feit of 

er belasting moet worden bepaald. Gebleken is dat Haarlem daarmee een 

uitzonderingspositie in Nederland inneemt. Het overgrote deel van de gemeenten 

hanteert als grondslag het tijdvak. Dat impliceert dat uitsluitend betaald behoeft te 

worden over die periode in het jaar dat feitelijk gebruik wordt gemaakt van een 

perceel. Voorgesteld wordt daarom in 2009 over te gaan tot deze tijdvakbelasting. 

Deze heffingsgrondslag past ook in de harmonisatie van de belastingverordeningen 

van Haarlem en Haarlemmermeer. Beide gemeenten hebben de uitvoering van de 

belastingen ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

Harmonisatie van de belastingen en heffingen draagt bij aan een efficiënte 

bedrijfsvoering van Cocensus. 
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Overzicht lasten en baten afvalstoffen 

Bedragen x 

€ 1.000 

Rekening 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Herberekende 

kosten en 

opbrengst 

o.b.v. tarieven 

2009 

Opbrengst 

afvalstoffenheffing 

Ov. Opbrengsten 

Opbrengst totaal 

15.499 

 

650 

16.149 

16.195 

 

728 

16.923 

16.976
16

 

 

547 

17.523 

16.610 

 

547 

17.157 

Lasten totaal 16.149 16.923 17.523 18.063 

Specificatie lasten:     

Kosten product afvalstoffen 13.676 13.264 13.458 13.458 

Forfaitair aandeel vegen 

Toerekenen 24,5% van de 

werkelijke kosten van 

machinaal vegen(+8,5% bij 

reiniging) 

1.108 970   

 

914 

Perceptiekosten 344 337  180 

BTW vast bedrag 

BTW werkelijk 

618 618   

       2.551 

egalisatievoorziening 260 610  - 

Kwijtschelding/leegstand 1.024 1.124  960 

Lagere tariefstelling AVI -881    

Kostendekkendheid 100% 100%  95% 

 

 

 

Data afvalstoffenheffing 

 Rekening 

2007 

Begroting 

2008 

2008 werkelijk 

t/m/ juli 2008 

 

2009 

- Tarief per 

huishouding 

€ 272,36 € 277,81  € 290,16
17

 

- Tarief per 

eenpersoonshuis-

houden 

€ 164,07 € 167,35  € 174,84
18

 

- Aantal huishoudens 41.420 43.370 41.135 42.000 

- Aantal 

eenpersoonshuis-

houdens 

26.500 26.225 26.442 26.900 

- Opbrengst 11.309.000 12.048.000 11.540.000 12.188.000 

                                                      
16

 Opbrengst 2009 is via 2
e
 bestuursrapportage 2008 met € 135.000 verhoogd in het kader 

van de vernieuwde inzameling binnenstad. 
17

 € 277,81+ € 1,90 x 103,75%= € 290,20 af te ronden op € 290,16 omdat het tarief deelbaar 

moet zijn door 12 i.v.m. heffingsgrondslag per maand  
18

 € 167,35 x € 290,20/277,81 =  € 174,81 af te ronden op € 174,84 omdat het tarief deelbaar 

moet zijn door 12 i.v.m. heffingsgrondslag per maand 
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 Rekening 

2007 

Begroting 

2008 

2008 werkelijk 

t/m/ juli 2008 

 

2009 

huishoudens 

- Opbrengst 

eenpersoonshuis-

houdens 

4.295.000 4.389.000 4.445.000 4.702.000 

Vermindering -105.000 -242.000 -280.000 -280.000 

Tariefstijging 2,6% 2%  4,45% 

 

 

Baten en lasten bedrijfsafval 

Bedragen x 

€ 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Verwacht 

realisatie 

2008 

Raming 

2009 

Raming 

op basis 

van tarief 

2009 

Opbrengst totaal 485 386 550 394 575 

Lasten bedrijfsafval    815 815 

Kostendekkendheid     71% 

Tariefstijging 1% 2%      4,45%  

 

 

Tarieven reinigingsrecht 

  

2007 

 

2008 

 

2009 

- Tarief per perceel  

excl. btw 

€ 55,29 

per 40 liter 

€ 167,35 € 174,81 

- grof bedrijfsafval € 42,54 

m3 

€ 42,54 

m3 

€ 44,44 

- grof bedrijfsafval € 44,73 

per uur 

incl. BTW 

€ 44,73 

per uur 

incl. btw 

€ 46,72 

 

 

 

3.3 Leges 

 

Toelichting: 

In de uitwerking van het Haarlems beleidskader belastingen 2009 is een 

afzonderlijke toelichting opgenomen met betrekking tot de handreiking 

kostentoerekening leges en tarieven.  

In verband hiermede wordt hier volstaan met een verwijzing daarnaar. 

 

De tarieven voor 2009 zijn aangepast aan de hand van het inflatiepercentage van 

3,25%, tenzij nader begrensd door wettelijke tariefstellingen. 
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Burgeraangelegenheden/leges 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Herbere-

kende 

opbrengst 

o.b.v. 

tarieven 

2009 

Opbrengst totaal 2.828 2.425 2.813 2.883 

Lasten product (excl. uren 

dienstverlening waarvoor 

geen leges in rekening 

kunnen worden gebracht) 

 

3.688 3.798 4.961 

 

4.961 

Kostendekkendheid 77% 64% 57% 58% 

 

De kostendekkendheid van het product burgeraangelegenheden is afgenomen. In 

2009 zijn de kosten op een juistere wijze toegerekend naar het product. Dit heeft er 

toe geleid dat de kosten van het product hoger zijn dan voorheen werd geraamd.  

 

Door Berenschot wordt een benchmark uitgevoerd waarin dit ook gedeeltelijk aan 

de orde zal komen. Aanvullend stellen wij voor een nader onderzoek te doen naar 

de mogelijkheden om kostendekkendheid van leges te bereiken. 

 

 

3.4 Bouwleges 

 

Toelichting: 

 

Tariefstelling: 

Met betrekking tot de tariefstelling is in de begroting 2009 vermeld dat wij 

voornemens zijn om een degressief tarief voor te stellen in combinatie met een 

maximumbedrag. Overweging daarbij is dat de te verrichten gemeentelijke 

werkzaamheden niet evenredig toenemen met de bouwkosten en dat de 

belastingrechter in toenemende mate de billijkheid van de tariefstelling toetst.  

Gegevens voor een onderbouwde tariefstelling zijn op dit moment echter (nog) niet 

voor handen. Daarom volstaan wij in dit voorstel met het aanbrengen van een 

maximumtarief van € 850.000 aan leges totdat een nieuwe tariefstructuur wordt 

voorgesteld. Op basis van de komende maanden nog aan te leveren cijfermateriaal 

zullen wij een voorstel voorbereiden om voor 2010 eventueel degressieve tarieven 

in te voeren. Omdat de tarieven gekoppeld zijn aan de hoogte van de bouwsommen 

kan indexering van het tarief achterwege blijven, omdat de legesopbrengsten stijgen 

met de kosten van de bouwsommen, die immers eveneens aan kostenstijging 

onderhevig zijn. 

 

Uitvoering Rekenkamerrapport: 

De wijze waarop de bouwleges wordt berekend is uitgebreid onderzocht door de 

Rekenkamercommissie. De conclusies kunnen kortweg worden samengevat in de 

constatering dat de leges in Haarlem rechtmatig worden opgelegd, maar dat er nog 
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niet voldoende sturingsinstrumentarium is om te toetsen of de werkwijze ook 

doelmatig is. Wij hebben de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 

onderschreven. 

In verband hiermede zullen wij opdracht verstrekken de doelmatigheid van de 

vergunningverlening extern te laten toetsen en u over de uitkomsten daarvan te 

informeren.  

 

Bouwleges 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming na 

2
e
 

Bestuurs-

rapportage 

Raming 

2009 

Opbrengst totaal 7.235
19

 4.785 5.985 4.844 

Lasten product 

bouwvergunningen  

5.215 5.306 5.306 5.111 

Kostendekkendheid 138% 90% 113% 95% 

 

Kostendekkendheid 

De te ramen opbrengsten uit bouwleges worden in hoge mate gebaseerd op de 

werkstroom van voorgaande jaren. De uitgaven fluctueren altijd wat minder snel 

mee, waardoor de kostendekkendheid op begrotings-en rekeningbasis nog wel eens 

afwijkt. In verband hiermede is in de tweede Bestuursrapportage 2008 voorgesteld 

de raming met € 1.200.000 te verhogen vanwege o.m. aanvragen voor grote 

bouwprojecten. Daarbij is rekening gehouden met het restitueren van leges van 

bouwaanvragen van meer dan € 850.000. Voor 2009 worden minder grote 

aanvragen voorzien. De eerste tekenen van afname van in te dienen aanvragen zijn 

gesignaleerd. 

Voor wat betreft de rechtmatigheid van de legestarieven is overigens de berekening 

van het tarief op begrotingsbasis bepalend. Afwijkingen in baten of lasten op 

rekeningbasis hebben hierop geen invloed. Indien afwijkingen structureel van aard 

zijn, zullen de ramingen in een volgende begroting hierop uiteraard dienen te 

worden aangepast.  

 

3.5 Begraafrechten 

 

Toelichting: 

Op basis van de verordening begraafrechten worden rechten geheven voor het 

gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het 

door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het 

crematorium. Voor 2009 wordt voorgesteld de tarieven met het inflatiepercentage te 

verhogen. 

 

In de loop van 2009 zullen mogelijkheden worden overwogen om de 

kostendekkendheid van de begraafplaatsen te verhogen. 

 

 

                                                      
19

 De hogere opbrengst is veroorzaakt door enkele incidentele grote projecten 
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Baten en lasten product lijkbezorging 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Berekening 

conform 

tariefstelling 

2009 

Opbrengst totaal
20

 866 762 777 787 

Lasten product  1.126 1.365 1.532 1.532 

Kostendekkendheid 77% 56% 51% 51% 

 

 

3.6 Havengelden 

 

Toelichting: 

Onder de naam havengelden worden rechten geheven ter zake van het gebruik 

overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentewateren of andere openbare wateren die in beheer of onderhoud bij de 

gemeente zijn.  

 

De inkomsten uit havengelden voor 2009 zijn éénmalig vanwege derving van 

sluisgelden i.v.m. de renovatie van de sluis Spaardam, zoals ook gemeld in de 

kadernota 2008. 

 

Voorgesteld wordt voor 2009 de havengelden met het inflatiepercentage te 

verhogen. 

 

Met inachtneming hiervan kunnen de baten als volgt worden weergegeven: 

 

Baten en lasten product Haven 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Berekening 

conform 

tariefstelling 

2009 

Opbrengst havengelden 

Overige opbrengsten 

Totale baten 

454 

12 

462 

504 

29 

533 

380
21

 

30 

410 

385 

30 

415 

Lasten haven 1.499 2.030
22

 1.659 1.659 

Kostendekkendheid 31% 26% 25% 25% 

 

       

                                                      
20

 De opbrengst was in 2007 incidenteel hoger dan de raming vanwege meer begrafenissen. 

Voor 2008 wordt een marginaal hogere opbrengst verwacht, maar niet zodanig dat het 

aanleiding geeft de opbrengstramingen voor 2009 e.v. te verhogen. 
21

 Lagere opbrengst vanwege sluiting sluis Spaardam 
22

 In 2008 eenmalig hogere lasten vanwege de herijking van de normbudgetten  
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3.7 Marktgelden 

 

Toelichting: 

 

Marktgelden worden geheven voor het gebruik maken van als markt aangewezen 

openbare grond. De raad heeft de marktverordening 2008 vastgesteld met daarin 

opgenomen een stijging van de marktgelden in 2008 van € 8,05 naar € 9,40 per 

kraam per dag. Met deze verhoging van de marktgelden is gewerkt aan het 

gefaseerd kostendekkend maken van de markttarieven. Daarbij is afgesproken dat 

de effecten van de verhoging eind 2008 zullen worden geëvalueerd. Dan wordt 

bezien of verdere kostendekkendheid gerealiseerd kan worden door verdere 

kostenbesparing, of dat een verdere bijstelling van de markttarieven nodig is.  

De evaluatie is het eerste kwartaal van 2009 voorzien. In afwachting daarvan wordt 

thans voorgesteld voorlopig de tarieven voor 2009 te handhaven op het niveau van 

2008.   

Dit tarief is opgenomen in de verordeningen marktgelden 2009. 

 

Baten en lasten markt 

Bedrag x € 1.000 
Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Opbrengst totaal 306 393 393 

Lasten markt 475      442 455 

Kostendekkendheid 64% 89% 86% 

 

 

3.8 Brandweerrechten 

 

Toelichting: 

Vanwege de regionalisering van de brandweer met ingang van 2009 worden er geen 

brandweerrechten meer door de gemeente geheven voor verleende diensten of het 

gebruik van bezittingen.  

Voorgesteld wordt de verordening in trekken per 1-1-2009. 

 

 
4. Kwijtscheldingsbeleid en het Besluit kwijtscheldingsregels 2009 

 

Op grond van de Invorderingswet 1990 en het gemeentelijke Kwijtscheldingsbeleid 

kan een belastingschuldige die niet in staat is anders dan met buitengewoon 

bezwaar een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, gehele of 

gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Bij Ministeriële regeling worden 

inkomensnormen vastgesteld, welke van toepassing zijn voor de eventuele 

toekenning van kwijtscheldingsaanvragen. 

 

Haarlemse kwijtscheldingsbeleid in 2009 

De gemeente Haarlem hanteert ten aanzien van de normbedragen een 

kwijtscheldingspercentage van 100%. Haarlem verleent kwijtschelding voor de 

afvalstoffenheffing, de leges woonvergunningen, de leges voor gehandicapten-

parkeren en voor 50% op de hondenbelasting voor zover het de eerste hond betreft. 
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Met ingang van 2009 zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om 

geautomatiseerde kwijtschelding te gaan verlenen.  
 

Het beleid is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2009, dat ter 

vaststelling wordt aangeboden. 

 

In navolgende tabel zijn de bedragen aan kwijtschelding weergegeven: 

 

 Realisatie 

2007 

Raming 

2008 

Raming 

2009 

Kwijtscheldingen 822 954 960 

 

 

Kanttekeningen 

De tarieven zijn gebaseerd op ramingen van kosten en baten. In werkelijkheid 

kunnen die om uiteenlopende redenen afwijken. Voor rechten, die niet meer dan 

kostendekkend mogen zijn, geldt dan ook dat die kostendekkendheid op 

begrotingsbasis wordt getoetst. Afwijkingen in uitvoering leiden dan ook niet tot 

tariefaanpassingen over het desbetreffende jaar.  

 

Uitvoering 

Na vaststelling van de belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit en na 

publicatie daarvan zullen de genoemde belastingen en rechten daadwerkelijk in 

2009 worden geheven en ingevorderd.  

 

 

Bijlagen 

 

A.   Verordening begraafrechten 2009; 

B.   Verordening havengelden 2009; 

C.   Verordening hondenbelasting 2009; 

D.   Verordening leges 2009; 

E.   Verordening marktgelden 2009; 

F.   Verordening onroerende zaakbelastingen 2009; 

G.   Verordening precariobelasting 2009; 

H.   Verordening reinigingsheffingen 2009; 

I.   Verordening rioolheffing 2009; 

J.  Verordening toeristenbelasting 2009; 

K.   Besluit kwijtscheldingsregels 2009; 

L.    Begrippenlijst; 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1.  Vast te stellen de navolgende: 

A.   Verordening begraafrechten 2009; 

B.   Verordening havengelden 2009; 

C.   Verordening hondenbelasting 2009; 

D.   Verordening leges 2009; 

E.   Verordening marktgelden 2009; 

F.   Verordening onroerende zaakbelastingen 2009, met inachtneming van het 

aanvullende voorstel; 

G.   Verordening precariobelasting 2009; 

H.   Verordening reinigingsheffingen 2009; 

I.    Verordening rioolheffing 2009; 

J.   Verordening toeristenbelasting 2009; 

K.   Besluit kwijtscheldingsregels 2009; 

 

2.  De Verordening brandweerrechten 2008 in te trekken met ingang van 1-1-

2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten 

die zich voor die datum hebben voorgedaan; 

 

3.  De begroting 2009 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. 

 

Gedaan in de vergadering van …………  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 



 

228/2008 

228-32 

 

 

 

 

Bijlage 1 
 

Begrippenlijst 

 

Belasting: Een wettelijke (gedwongen) bijdrage aan de overheid waar geen 

individuele of direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, bijvoorbeeld de 

onroerende zaakbelastingen. 

 

Belastingheffing: Opstellen en actueel houden van wet-en regelgeving, het opleggen 

van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar-en beroepsprocedures op 

het gebied van belastingaanslagen 

 

Belastingcapaciteit :Het potentieel dat door een overheid aan belasting kan worden 

geheven. 

 

Differentiatie (tariefs-): Een manier waardoor verschillen worden aangebracht in 

tarieven en belastingplichtigen zodat de belastingen rechtvaardig worden verdeeld. 

 

Invordering: Betalingsverwerking, kwijtschelding en 

(dwang)invorderingsmaatregelen op het gebied van belastingen en rechten; 

 

Kostendekkendheid: De mate waarin de kosten van de gemeentelijke 

dienstverlening worden gedekt uit rechten/heffingen. 

 

Kostentoerekening: systematiek van het doorberekenen van directe kosten, indirecte 

kosten en overheadkosten om de kostprijs van een gemeentelijke dienst te 

berekenen. 

 

Kwijtschelding: Een belastingplichtige die niet in staat is anders dan met 

buitengewoon bezwaar zijn belastingschuld te voldoen, kan gehele of gedeeltelijke 

kwijtschelding worden verleend conform de uitvoeringsregels van het Besluit 

kwijtscheldingsregels. 

 

Legaliteitsbeginsel: Juridisch begrip dat bepaalt dat er pas een grondslag is om een 

belasting te mogen heffen als er een wet is die dit mogelijk maakt. 

 

Rechten: Het in rekening brengen van een vergoeding voor een geleverde 

overheidsdienst of goed. aan de overheid, bijvoorbeeld rioolheffing. 

 

Vermindering: Belastingschuld kan worden verminderd, zowel ambtshalve of als 

gevolg van een bezwaarschrift, als blijkt dat een te hoge aanslag is opgelegd, of dat 

er nieuwe feiten en omstandigheden zijn waardoor een bijstelling in de rede ligt.  

 

Woonlasten: De som van alle kosten, zoals OZB, rioolheffing-eigenarenbelasting en 

afvalstoffenheffing, voor het woongenot. 
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Verordening begraafrechten  

 

De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;  

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;  

besluit vast te stellen de volgende verordening:  

 

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2009 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

 

Deze verordening verstaat onder beheersverordening: Beheersverordening op de algemene 

begraafplaatsen voor de gemeente Haarlem 1994. 

 

Artikel 2 Belastbaar feit  

 

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor 

het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met 

de begraafplaats of het crematorium.  

 

Artikel 3 Belastingplicht  

 

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst 

wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.  

 

Artikel 4  Maatstaf van heffing en belastingtarief  

 

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel.  

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 

eenheid als een volle eenheid aangemerkt.  

 

Artikel 5 Belastingjaar  

 

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 

kalenderjaar.  

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk F.1 van de tarieventabel is het 

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de rechten zijn betaald. De hierbedoelde rechten 

kunnen worden betaald voor meer dan één belastingjaar, met dien verstande dat betaling zich niet 

kan uitstrekken tot na de periode waarvoor toestemming is verleend. 

 

Artikel 6  Wijze van heffing  

 

De rechten, worden geheven bij wege van aanslag, of door middel van een mondelinge kennisgeving 

of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het 

gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de 

belastingschuldige bekendgemaakt.  

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde 

rechten  

 

1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk F.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de 

aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.  

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 

onderdelen F.1 en H.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de 

voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog 

volle kalendermaanden overblijven.  

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op 

ontheffing voor de rechten bedoeld in onderdeel F.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde 
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gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de 

belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing 

minder bedraagt dan € 10,00.  

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten  

 

Andere rechten dan die bedoeld in onderdeel F.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang 

van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.  

 

Artikel 9 Termijnen van betaling 

 

1. De aanslagen moeten worden betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet 

of de schriftelijke kennisgeving. 

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

 

Artikel 10 Bijzondere bepalingen  

 

1. Bij de overdracht aan de gemeente van het onderhoud van een graf voor onbepaalde tijd op de 

begraafplaats Schoterweg of van een graf voor bepaalde tijd op deze begraafplaats waarvan de 

gebruikstermijn niet is verstreken, worden de rechten berekend naar de tarieven bedoeld in rubriek 

F.1 van de tarieventabel. 

2. Voor het gebruik van de graven die op grond van de beheersverordening zijn uitgegeven voor 

onbepaalde tijd, worden geen rechten geheven. 

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de rechten.  

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel  

 

1. De 'Verordening begraafrechten 2008 ' van 13 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van 

de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.  

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang 

van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode 

plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die 

periode plaatsvindt.  

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009 

5. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening begraafrechten 2009'.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008.  

 

 

De voorzitter,       De griffier, 
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2009   

 

  
 

A. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het houden van een eigen graf 

vermeld in artikel 1 van de beheersverordening en voor het gebruik van een 

urnenvoorziening wordt geheven : 

  
1. Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van een graf  

 als bedoeld in de beheersverordening € 1.282,00 

 

2. Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van een urnengraf  

 als bedoeld in de beheersverordening €  641,00 

 

3. Voor het gebruik gedurende een periode van max. 20 jaren van een urnennis  

 in het columbarium als bedoeld in de beheersverordening €    1.095,00 

 

4.1  Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.1 bedoeld graf  

met 10 jaren € 641,00 

 

4.2  Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.2 en A.3  

  bedoeld graf met 10 jaren  € 321,00 

 

5.1  Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.1 bedoeld graf, 

 met een termijn korter dan 10 jaren per jaar of gedeelte daarvan €     64,30 

 

5.2 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.2 en A.3 bedoeld graf,   

 met een termijn korter dan 10 jaren per jaar of gedeelte daarvan  €      32,50 

 

B. Het begraven in een eigen of algemeen graf, mausoleum en grafkelders zoals  

vermeld in artikel 1 van de beheersverordening 
 

1. Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk overschot van een persoon 

 van 12 jaar en ouder  €    830,00 

 

2. Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk overschot van een persoon  

 jonger dan 12 jaar €    415,00 

 

4.1 Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) bijzetten van as  

 in een graf buiten aanwezigheid van familie of andere belangstellenden €      108,00 

 

4.2 Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) bijzetten van as  

 in een graf in aanwezigheid van familie of andere belangstellenden €    159,00 

 

5. Voor het begraven of herbegraven van een foetus in een algemeen graf €      106,00  

 

6.1 Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot buiten aanwezigheid  

 van familie of andere belangstellenden €     83,20 

 

6.2 Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot in aanwezigheid van  

 familie of andere belangstellenden €   159,00 

 

7. Voor het aanbrengen van een grafbekisting volgens Islamitisch gebruik €  585,00  

 

 

8. Voor het aanbrengen van een urnenkelder in een onder A.1 of A.2 bedoeld graf € 287,00 
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9. Voor het begraven, het bijzetten van een asbus of het verstrooien van as op  

 maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur wordt het recht bedoeld in de onderdelen  

 B.1 tot en met B.6 verhoogd met 25 procent, op zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur  

 met 100 procent.  

 

C. Opgravingen van stoffelijke overschotten  

 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot  €       539,00 

 

2. Indien tegelijkertijd meer dan één stoffelijk  overschot van uit hetzelfde 

 graf wordt opgegraven, wordt voor het tweede en elk volgende stoffelijk  

 overschot de helft van het recht geheven  

 

D. Schudden van graven  

 

 Voor het schudden van graven op verzoek van de rechthebbende €  316,00 

 

E. Faciliteiten  

1.       Gebruik aula en condoleanceruimte gedurende ¾ uur 

 (incl. voorzieningen) € 158,00 

  

2. Voor gebruik van de aula of condoleanceruimte voor elk volgende half uur   €   68,45 

 

3.       Gebruik familiekamer, t.b.v. van voorbereiding voor asbestemming,  

 incl. koffie, tot 10 mensen €  68,45 

 

F. Onderhoud  
 

1. Bijdrage in het onderhoud van gemeentewege van door de rechthebbende op  

 of bij een grafruimte en ten behoeve van de gehele begraafplaats vermeld in 

 artikel 1 van de Beheersverordening per jaar:  

 a.  plaat in mausoleum  €    26,50 

 b.  gedenkteken aan het hoofdeinde van een eigen (huur)graf, 

  een urngraf of gedenkplaats  €    56,80 

 c.  liggend en/of staand gedenkteken, met banden of roef  

  of omrastering  €   81,75 

 d.  liggend en/of staand gedenkteken, met zowel banden  

  roef als omrastering en roef  €   100,00 

 e.  bovengemiddeld groot gedenkteken of monument op een grafkelder € 175,00 

 f. grafbedekking op graven uitgegeven na 01-01-2006 vermeld onder a t/m e € 74,45 

 g. grafbedekking op urnengraven na 01-01-2006 € 37,20 

 

2. Een eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen graf  € 248,00 

  

3. Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen foetusgraf € 132,00 

 

G. Afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen  

 

Afnemen en herplaatsen van grafbedekking groter dan 0,95 m x 1,95 m en  

die het maximum gewicht te bovengaan op basis offerte 

 

H. Verlening recht op graven bij leven  

 

Voor het verlenen van het recht als bedoeld onder A.1 tot en met A.3 bestemd voor  

het begraven van degene aan wie het recht is verleend na diens overlijden, bedragen  

de tarieven 100 procent van de tarieven vermeld onder A.1 t/m A.3. Het onderhoud  

wordt voor 100% verrekend 
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J. Schouwen van een stoffelijk overschot  

 

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door de gemeentelijke 

lijkschouwer eventueel gevolgd door een verklaring van overlijden  €  158,00 

 

K. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van  

een vergunning voor een grafmonument   €      63,80 

 

L. Diversen 

 

1. Uitvoeren van werken ten behoeve van de uitvaart of herdenking op afspraak,  

 per uur € 53,15 

 
Behorend bij het raadsbesluit van 18 december 2008. 

 

De griffier van Haarlem,
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Verordening havengelden  
 

De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;  

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;  

besluit vast te stellen de volgende verordening:  

 

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2009 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. meetbrief: het document als bedoeld in artikel 347, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel 

juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb. 548 (Besluit binnenschependocumenten); 

b. gebruik van de haven: het in artikel 1 bedoelde gebruik van de voor de openbare dienst bestemde 

wateren of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen; 

c. vrachtschip: vaartuig, uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd voor het vervoer van goederen; 

d. vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd  dan wel bestemd 

of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen of 

vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen; 

e. ander vaartuig: elk vaartuig, geen vrachtschip zijnde en geen woonschip zijnde als bedoeld in de 

Precariobelastingverordening; 

f. tabel: de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel; 

g. termijn: een in de tabel genoemd tijdvak waarin het gebruik van de haven plaatsvindt; 

h. een dag: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren beginnende om 12.00 uur; 

i. een retour: een aaneengesloten tijdvak van 48 uur, beginnend om 12.00 uur; 

j. een week: een aaneengesloten tijdvak van 7 dagen; 

k. een maand: een kalendermaand; 

l. een kwartaal: een tijdvak van drie aaneengesloten maanden dat aanvangt op 1 januari, 1 april, 

1 juli of 1 oktober; 

m. een half jaar: 6 aaneengesloten maanden binnen 1 jaar; 

n. een jaar: een kalenderjaar; 

o. doorvaart: het bevaren van de wateren zonder oponthoud of met een beperkt oponthoud zonder 

nachtverblijf, mits gedurende dit oponthoud geen goederen worden geladen of gelost. 

 

Artikel 2 Belastbaar feit  

 

Onder de naam havengeld worden rechten geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de 

bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentewateren of van andere voor de openbare 

dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente. 

 

Artikel 3 Belastingplicht  

 

Belastingplichtig is de schipper, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene die het schip heeft 

gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt. 

 

Artikel 4  Maatstaf van heffing en belastingtarief  

 

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 

2. Voor de toepassing van de tarieven: 

a. wordt een gedeelte van een eenheid van inhoud of van lengte voor een volle eenheid 

gerekend; 

b. wordt de termijn steeds op de kortste van de in de tabel voor het betreffende soort vaartuig 

genoemde termijnen gesteld tenzij voor een langere termijn aangifte is gedaan; 

c. wordt bij de berekening van de rechten voor de doorvaart per keer of per retour en 

verblijf/laden en lossen voor 1 week het recht naar beneden afgerond op € 0,10; 

d. geldt als laadvermogen het aantal tonnen zoals blijkt uit de bij het vaartuig behorende 

meetbrief; 
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e. wordt de lengte van het vaartuig gesteld op de lengte over het dek gemeten of zoals blijkt uit 

de bij het vaartuig behorende meetbrief; 

f. wordt de maatstaf ambtshalve vastgesteld, indien de meetbrief niet wordt overgelegd of 

indien deze de vereiste gegevens niet vermeldt; 

g. wordt onder laden en lossen mede verstaan de daartoe benodigde doorvaart; 

h. wordt onder verblijf mede verstaan het afmeren. 

 

Artikel 5 Vrijstellingen 

 

De rechten worden niet geheven ter zake van: 

a. vaartuigen, rechtstreeks in dienst van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente 

Haarlem of een vreemde mogendheid, mits deze vaartuigen personen noch goederen tegen 

betaling vervoeren; 

b. roeiboten enz., welke wettelijk verplicht zijn bij vaartuigen waarvoor de rechten worden geheven 

of die daarvan zijn vrijgesteld dan wel waarvoor precariorechten worden geheven; 

c. in deze gemeente nieuw gebouwde vaartuigen, zolang daarmee geen ander gebruik van de in 

artikel 1 bedoelde wateren, werken of inrichtingen wordt gemaakt dan nodig is om deze voor de 

eerste maal vaarklaar te maken en geen lading wordt ingenomen; 

d. wegens voortgezet verblijf gemeerde vaartuigen, indien dit voortgezet verblijf het gevolg is van 

het gestremd zijn van de scheepvaart wegens ijs. 

 

Artikel 6  Wijze van heffing  

 

1. De rechten voor doorvaart per keer, per retour en voor verblijf/laden-lossen per dag/per week 

worden geheven bij wege van voldoening op aangifte.  

2. De rechten voor doorvaart per maand, per kwartaal, per half jaar of heel jaar en voor 

verblijf/laden-lossen per maand, kwartaal, half jaar of heel jaar worden geheven bij wege van 

een gedagtekende nota, bon of andere schriftuur. 

3. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.  

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld  

 

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht. 

 

Artikel 8 Heffing naar tijdsgelang 

 

1. Indien een vaartuig wordt vervangen door een nieuw of gelijksoortig vaartuig, wordt het voor 

het vervangen vaartuig over de nog niet verstreken maanden van de lopende termijn betaalde 

havengeld op aanvraag van de belastingplichtige verrekend met het verschuldigde havengeld 

over die maanden voor het vervangende vaartuig, met dien verstande dat, indien het 

laatstgenoemde havengeld lager is dan het betaalde, teruggaaf van het verschil niet plaatsvindt. 

2. Het na toepassing van de in het vorige lid bedoelde verrekening verschuldigde bedrag moet 

binnen een maand na de vervanging overeenkomstig de aangifte worden betaald.  

3. Ingeval een ander dan degene van wie voor een bepaald tijdvak met betrekking tot een vaartuig 

havengeld is geheven, belastingplichtig is ter zake van hetzelfde vaartuig voor hetzelfde tijdvak, 

wordt, behoudens ingeval het eerste lid toepassing vindt, voor dat tijdvak het havengeld niet 

geheven van de ander. 

4. Indien de belastingplicht bij toepassing van het jaartarief voor een vaste ligplaats in de loop van 

het belastingtijdvak aanvangt, is het havengeld verschuldigd naar evenredigheid van het aantal 

kwartalen dat na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht in dat jaar overblijft, het 

kwartaal van aanvang van de belastingplicht daaronder begrepen.  

5. Indien de belastingplicht bij toepassing van het jaartarief voor een vaste ligplaats in de loop van 

het belastingtijdvak eindigt, wordt op verzoek ontheffing verleend naar evenredigheid van het 

aantal volle kwartalen dat na de beëindiging van de belastingplicht in het jaar overblijft. 

6. Bij toepassing van het tarief per keer, retour, dag, week, maand, kwartaal, halfjaar en voor het 

tijdvak oktober tot en met maart wordt geen ontheffing verleend. 
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Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten  

 

Andere rechten dan die bedoeld in onderdeel F.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang 

van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.  

 

Artikel 10 Termijnen van betaling  

 

1. De aanslagen moeten worden betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet 

of de schriftelijke kennisgeving. 

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

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de rechten.  

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel  

 

1. De 'Verordening havengelden 2008' van 13 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van 

de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.  

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening havengelden 2009'.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008.  

 

 

De voorzitter,      De griffier,  
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HAVENGELDEN 2009 

 

Tarieventabel havengelden    2009 

        

Het tarief bedraagt voor:      

        

1. Doorvaart van een vrachtschip per ton laadvermogen :   

 met een minimum van € 9,50     

 a per keer     € 0,07  

 b retour     € 0,10  

 c per maand     € 1,18  

 d  per kwartaal    € 2,37  

 e  per half jaar     € 3,15  

 f  per jaar     € 3,98  

        

2. 

Lossen, laden en verblijf, gedurende deze werkzaamheden  van een vrachtschip per ton 

laadvermogen  

 met een minimum van € 9,50     

 a 1 week     € 0,10  

 b  per maand     € 1,86  

 c per kwartaal    € 3,71  

 d per half jaar     € 4,95  

 e per jaar     € 6,17  

 (Onder 1 week wordt verstaan het gedurende een onafgebroken periode 

 binnen een week laden en lossen)    

        

3. Doorvaart van een ander vaartuig met een lengte:   

 a kleiner dan 5 meter  per keer  € 0,00  

 b van 5 tot 10 meter  per keer  € 5,70  

 c van 10 tot 15 meter  per keer  € 8,50  

 d  van 15 tot 25 meter  per keer  € 11,35  

 e  van 25 tot 40 meter  per keer  € 15,30  

 f  van meer dan 40 meter  per keer  € 20,15  

        

4. Doorvaart met een ander vaartuig met een lengte:    

 a  kleiner dan 5 meter  per jaar  € 0,00  

 b  van 5 tot 10 meter  per jaar  € 67,95  

 c  van 10 tot 15 meter  per jaar              € 102,55  

 d  van 15 tot 25 meter  per jaar  € 136,75  

 e van 25 tot 40 meter  per jaar  € 185,95  

 f van meer dan 40 meter  per jaar  € 235,15  

        

5. Verblijf met een ander vaartuig met een lengte van:   

 a  kleiner dan 5 meter  

per dag, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 3,50  

 b  van 5 tot 10 meter  

per dag, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 6,90  

 c  van 10 tot 15 meter  

per dag, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 10,35  

 d  van 15 tot 25 meter  

per dag, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 13,70  

 e van 25 tot 40 meter  

per dag, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 18,85  

 f van meer dan 40 meter  

per dag, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 24,00  
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6. Verblijf met een ander vaartuig met een lengte van:   

 a  kleiner dan 5 meter  

per week, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 16,96  

 b  van 5 tot 10 meter  

per week, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 34,35  

 c  van 10 tot 15 meter  

per week, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 51,50  

 d  van 15 tot 25 meter  

per week, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 68,60  

 e van 25 tot 40 meter  

per week, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 94,30  

 f van meer dan 40 meter  

per week, incl. eenmalige doorvaart, 

electra en water € 122,15  

        

        

7. Verblijf van oktober tot maart op een winterligplaats met    

 een ander vaartuig met een lengte van:    

 a  kleiner dan 5 meter    € 73,40  

 b  van 5 tot 10 meter    € 167,30  

 c  van 10 tot 15 meter    € 252,40  

 d  van 15 tot 25 meter    € 420,05  

 e van 25 tot 40 meter    € 565,00  

 f van meer dan 40 meter    € 709,85  

 Voor vaartuigen op locaties waar electra-of watervoorzieningen beschikbaar.  

 zijn wordt per dag energieverbruik als bedoeld onder 10, in rekening gebracht  

        

8. Verblijf op een vaste ligplaats voor (plezier)vaartuigen met een vaartuig  

 met een lengte van:      

 a  kleiner dan 5 meter    € 97,45  

 b  van 5 tot 10 meter    € 220,60  

 c  van 10 tot 15 meter    € 332,45  

 d  van 15 tot 25 meter    € 553,05  

 e van 25 tot 40 meter    € 743,85  

 f van meer dan 40 meter    € 934,60  

 Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht   

        

9. Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het type: 

 A      € 375 

 B      € 450 

 C      € 560 

 D      € 680 

 E      € 742,50 

 F      € 875 

 G      € 1.100 

 Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht, water en electra. 

        

10. Energieverbruik  per dag     € 5,45  

        

11. Gebruik havenboot per keer   per keer incl. BTW € 45,65  

 plus gebruik havenboot  per uur incl. BTW € 78,25  

 plus bemanningslid per stuk   per uur incl. BTW € 49,95  

        

12. Lichten of wegslepen vaartuigen  per keer incl. BTW € 210,00  

 Bewaartarief:     

 a. Kleiner dan 5 meter  per uur  € 16,90 
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 b. Van 5 tot 10 meter  per uur  € 34,35  

        

De tarieven van de doorvaart zijn ex BTW, de tarieven van het verblijf zijn incl. BTW. 

De tarieven voor het laden en lossen zijn incl. BTW.   

 
Behorend bij het raadsbesluit van 18 december 2008. 

 

De griffier van Haarlem, 
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De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;  

besluit vast te stellen de volgende verordening:  

 

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2009 

 

  

Artikel 1  Belastbaar feit 

 

Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van 

honden binnen de gemeente.  

 

Artikel 2  Belastingplicht  

 

Belastingplichtig is de houder van een hond.  

Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij 

blijkt dat een ander de houder is.  

Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een 

hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde 

gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.  

 

Artikel 3  Vrijstellingen  

 

De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:  

1. die uitsluitend dienen om blinde personen dan wel doven of slechthorenden te leiden of ten 

dienste te zijn; 

2. die door de 'Stichting Hulphond Nederland' als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter 

beschikking zijn gesteld;  

3. die uitsluitend gehouden worden ten dienste van de politie en die waarvan de houder in het bezit is 

van een geldend diploma van de Koninklijke Nederlandse politiehondenvereniging, mits de houder 

zich verbindt zijn hond met een geleider aan wiens bevelen hij gehoorzaamt, op aanvraag ter 

beschikking van de politie te stellen; 

4. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en 

kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede 

lid, van genoemd besluit;  

5. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting 

als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is 

opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;  

6. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij samen met de moederhond worden gehouden; 

 

Artikel 4  Maatstaf van heffing 

 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat bij het begin van het belastingjaar wordt 

gehouden.  

 

Artikel 5  Belastingtarief  

 

De belasting bedraagt per belastingjaar:  

1. voor een eerste hond € 79,00 

2. voor een tweede hond € 134,00  

3. voor iedere derde hond € 242,00 

4. voor iedere hond boven het aantal van drie € 459,00 

In afwijking inzoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels 

die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland,  € 348,00 per 

kennel.  

Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde 

belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien blijkt dat dit bedrag lager is dan het 

op voet van het tweede lid bepaalde bedrag. 
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Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige 

volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of 

andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.  

 

Artikel 6  Belastingjaar  

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Artikel 7  Wijze van heffing  

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

   

Artikel 8  Ontstaan van de belastingschuld 

 

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. 

 

Artikel 9  Termijnen van betaling  

 

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 

betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op 

de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede één maand later. 

Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één 

aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 1.500,00 en zolang de 

verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten 

de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van 

de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van 

de volgende termijnen steeds één maand later. 

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

 

Artikel 10  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de hondenbelasting.  

 

Artikel 11  Inwerkingtreding en citeertitel  

 

De 'Verordening hondenbelasting 2008’ van 13 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de 

in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing 

blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.  

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.  

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening hondenbelasting 2009’ 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008.  

 

 

De voorzitter,       De griffier, 



 

228/2008 

228-46 

 

 

 

 

Verordening leges 

 

De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;  

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;   

besluit vast te stellen de volgende verordening:  

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009. 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

 

Deze verordening verstaat onder:  

a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag 

wordt aangemerkt;  

b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;  

c. 'maand': het tijdvak dat loopt van n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de 

volgende kalendermaand;  

d. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.  

 

Artikel 2 Belastbaar feit   

 

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het 

gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende 

tarieventabel.  

 

Artikel 3 Belastingplicht  

 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is 

verleend.  

 

Artikel 4 Vrijstellingen  

 

De leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet 

ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 

Geen leges worden geheven wanneer de inlichtingen zonder reden op te geven door het 

gemeentebestuur worden geweigerd.  

 

Artikel 5 Tarieven  

 

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

tarieventabel.  

2. 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 bijwege van aanslag dan wel 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 aanslagen worden 

betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand 

volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee 

maanden later. 

2.    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;  



 

 

228/2008 

228-47 

 

 

 

 

       b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval 

van toezending daarvan, binnen 2 maanden na de dagtekening van de kennisgeving.  

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

 

Artikel 8 bijzondere bepalingen  

 

De abonnementen omtrent de gegevens als bedoeld in hoofdstuk  A van de tarieventabel worden 

geacht te zijn ingegaan op de dag waarop het verschuldigde bedrag is betaald, tenzij een andere datum 

is overeengekomen. 

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de leges.  

 

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel  

 

1. De 'Verordening leges' van 13 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde 

lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 

de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.  

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang 

van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode 

plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode 

plaatsvindt  

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.  

5. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening leges 2009'.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008. 

 

 

De voorzitter,       De griffier,  
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2009   

          

   Tarieventabel leges      2009 

          

  A Algemeen        

            

   Het tarief bedraagt voor:       

            

ALG   1. Fotokopieën/prints van stukken zwart/wit per fotokopie of print  A4 € 0,25  

     id   id  A3 € 0,50  

    Fotokopieën/prints van stukken kleur per fotokopie of print A4 € 0,40  

     id   id  A3 € 0,80  

            

ALG   2. Afschriften of duplicaten van stukken, voor zover daarvoor   

    niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling    

    een tarief is opgenomen,      per stuk € 5,15  

            

MS FZ A Abonnementen   

            

   Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag    
   tot het verstrekken van:       

            

MS FZ  1. Gedrukte stukken (verordeningen, besluiten,     
    begrotingen, rekeningen en andere documentatie     

    omtrent de gemeentelijke werkzaamheid),     

    per pagina       €   0,15  
    tot een maximum per gedrukt stuk van    € 34,50  

            

MS FZ  2.1 Abonnement op de agenda's en lijst van ingekomen stukken 
van de gemeenteraadsvergaderingen 

 
per kalenderjaar 

 
€ 25,65 

            

MS FZ  2.2 Abonnement op de voorstellen aan de gemeenteraad per kalenderjaar € 87,75  
            

MS FZ  2.3 Abonnement op de notulen van de 

gemeenteraadsvergaderingen 

 

per kalenderjaar 

 

€ 87,75 
            

MS FZ  3.1 Abonnement op de agenda’s van de openbare      

    vergaderingen van commissies Stadsbeheer,     
    Stedelijke Ontwikkeling, Concernmiddelen     

    en Control      per kalenderjaar € 33,95  

            
MS FZ  3.2 Abonnement op de agenda's van de overige commissies per kalenderjaar €   8,25  

            

MS FZ  4. Toeslag bij verzending per post of per fax    €   5,80  
            

VVH OV  Veiligheid, Vergunning en Handhaving/Omgevingsvergunning 

 

 

 

   

            
            

VVH OV K Bouwregelgeving        

            
    Bouwkosten       

            

    Onder bouwkosten wordt in deze rubriek verstaan de 

aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 

Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 

1989 (UAV 1989) + b.t.w., voor het uit te voeren werk, of voor 
zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, als bedoeld in 

het normblad NEN2631, uitgave 1979, zoals dit normblad laatstelijk 

is vervangen of gewijzigd. In deze uitgave wordt steeds uitgegaan 
van bouwkosten inclusief b.t.w.  

Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de opgegeven 
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2009   

          

   Tarieventabel leges      2009 

    bouwkosten kan het college van burgemeester en wethouders de 
hoogte van de bouwkosten ambtshalve vaststellen op advies van een 

bouwtechnisch ambtenaar en/of op advies van een extern 

deskundige. 

 

            

    Het tarief bedraagt:       

            
VVH OV K 2.0 Voor het op verzoek geven van bouwtechnische, stedenbouwkundige    

    en juridische advisering in het kader van de bouwregelgeving   

    -mondelinge advisering       
     1ste half uur     € 0,00  

     de volgende uren    per uur € 66,75  

    -schriftelijke advisering     per uur € 66,75 
            

VVH OV K 2.0A Voor het in behandeling nemen van een geregistreerd verzoek in de 

vorm van een schetsplan 

  

     € 66,75 
            

VVH OV K 2.1 Voor het in behandeling nemen van een geregistreerde 

bouwaanvraag tot het verstrekken van een reguliere,  
dan wel lichte bouwvergunning, als bedoeld in artikel 40, 

eerste lid, jo artikel 44, eerste en tweede lid, van de 

Woningwet, 2,72 % van de bouwkosten met 

   

       
     

 

een minimum van 
een maximum van 

 

 

€ 126,40 
€ 850.000 

            

VVH OV K 2.1A Voor het in behandeling nemen van een geregistreerde 
bouwaanvraag tot het verstrekken van een reguliere 

gefaseerde bouwvergunning, als bedoeld in artikel 56a, 
eerste lid, van de Woningwet, bij de eerste fase van 

de aanvraag 1,4 % van de gehele bouwkosten met 

   
       

       
       

    een minimum van 

een maximum van 

€ 126,40 

€ 437.500 
    

    en bij de tweede fase eveneens 1,4 % van de gehele 

bouwkosten met 

   

    een minimum van 
een maximum van 

€ 126,40 
€ 437.500 

            

VVH OV K 2.1.B Indien besloten wordt de bouwaanvraag niet volledig te verklaren    
    of omdat de aanvraag op andere wijze niet voldoet aan de vereiste   

    voorschriften, zijn niet artikel K.2.1 en K.21.A op de onvolledige   

    bouwaanvraag van toepassing maar wordt een eenmalig legesbedrag 
geheven van  

  
€ 126,40 

            

VVH OV K 2.2 Als de bouwaanvraag betrekking heeft op een particuliere bestaande 
woning waarbij sprake is van het zelfstandig aanbrengen van een 

voorziening welke gesubsidieerd wordt ter stimulering van het 

aanbrengen van energiezuinige voorzieningen, wordt het op grond 
van K.2.1 en K.2.1A  verschuldigde bedrag 

  
      

      

     
verminderd met 

 
€ 126,40 

            

VVH OV K 2.3 Als de bouwaanvraag of de eerste fase van de bouwaanvraag ten 

behoeve van een reguliere, lichte, danwel gefaseerde 

bouwvergunning betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een 

vergunning respectievelijk een deelbeschikking moet worden  
verleend ten aanzien waarvan  artikel 3.6 eerste lid onder a of c, 3.23 

of 3.38 vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50 derde 

lid onder a van de Woningwet wordt toegepast,  wordt het op grond 
van  K.2.1 en K.2.1A verschuldigde bedrag  

  
      

      

      
      

      

      
    verhoogd met € 203,45 

       

VVH OV K 2.4 Als de bouwaanvraag of de eerste fase van de bouwaanvraag ten 
behoeve van de reguliere, lichte, dan wel gefaseerde bouwvergunning 

betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning 

respectievelijk deelbeschikking moet worden verleend  ten aanzien 
waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten 

toepassingverklaring) van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt 

toegepast, wordt als de bouwkosten lager of gelijk zijn dan € 70.000, 
het op grond van K.2.1 of K.2.1A 
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    verschuldigde bedrag verhoogd met € 503,00 
    Zijn de bouwkosten hoger dan € 70.000,00 dan wordt 

het op grond van K.2.1 en K.2.1A verschuldigde bedrag  

  

    verhoogd met € 943,95 

        
VVH OV K 2.5 Als voor de bouwaanvraag of de eerste fase van de bouwaanvraag ten 

behoeve van de reguliere, lichte, dan wel gefaseerde bouwvergunning 

waarvoor een vergunning respectievelijk een deelbeschikking moet 
worden verleend met toepassing van artikel 51, derde lid, van de 

Woningwet, waarbij geen leges verschuldigd zijn op grond van K.2.3 

en K.2.4 en de bouwkosten zijn lager of gelijk dan € 70.000,-- wordt 
het op grond van K.2.1 of K.2.1A verschuldigde bedrag 

  

      

      
     

 

 
verhoogd met 

 

 

 
€ 203,45 

    Zijn de bouwkosten hoger dan € 70.000,--  dan wordt het op grond 

van K.2.1 of K.2.1A verschuldigde bedrag 

 

verhoogd met 

 

€ 493,75 
    Dit is niet van toepassing indien het bestemmingsplan ouder is  

10 jaar. 

  

            
VVH OV K 2.6 Als voor de bouwaanvraag of de aanvraag eerste fase ten behoeve 

van de reguliere, lichte, dan wel gefaseerde bouwvergunning, een 

procedure tot vaststelling van een hogere waarde ingevolge artikel 52, 
52a, 76, 76a, 105 en 106 van de Wet geluidhinder is gevoerd, wordt 

het op grond van K.2.1 of K.2.1A verschuldigde bedrag  

 

 

 
 

verhoogd met 

 

 

 
 

€ 493,75 

            

VVH OV K 2.7 a.  bij het intrekken, op schriftelijk verzoek van de aanvrager, van een 

volledige (ontvankelijke) bouwaanvraag, ten behoeve van een 
reguliere, lichte, dan wel gefaseerde bouwvergunning, wordt aan de  

aanvrager 75% van het op grond van  K.2.1 of K.2.1 A verschuldigde 

bedrag gecrediteerd, met dien verstande dat ten minste verschuldigd 
blijft een bedrag van  

  

      
      

      

      
€ 126,40  

       

    b. bij het weigeren van een reguliere dan wel lichte bouwvergunning 
en/of deelbeschikking bij een gefaseerde bouwaanvraag wordt, na de 

datum waarop de vergunning onherroepelijk geweigerd is, aan de 

beschikkinghouder, 50% van het op grond van K.2.1 of K.2.1 A  
verschuldigde bedrag gecrediteerd, met dien verstande dat ten minste 

verschuldigd blijft een bedrag van 

  
 

 

 
 

€ 126,40 

            
    c. bij het intrekken van een reguliere, lichte dan wel gefaseerde 

bouwvergunning op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder, 

wordt aan de vergunninghouder 25% van het op grond van K.2.1 of 
K.2.1.A verschuldigde bedrag gecrediteerd met dien verstande dat ten 

minste verschuldigd blijft een bedrag van 

  

 

 
 

€ 126,40 

            
VVH OV K 2.8             Als de geregistreerde bouwaanvraag ten behoeve van een reguliere, 

lichte dan wel gefaseerde bouwvergunning betrekking heeft op het 

bouwen in afwijking van een reeds verleende bouwvergunning, 
worden de voor deze bouwvergunning geheven leges bij stijging van 

de bouwkosten verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door 

toepassing van het tarief als vermeld in K.2.1 of K.2.1A met dien 
verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan 

  

      

 
 

 

 
€ 126,40  

            

VVH OV K 2.9 De leges voor een toegestane wijziging (revisie) op een reeds 

verleende bouwvergunning bedraagt, als de bouwkosten gelijk 

blijven of lager zijn  

Het vorenstaande is niet van toepassing als de 
afwijking niet ondergeschikt is, zodat de wijziging als een nieuw te 

registreren bouwaanvraag moet worden aangemerkt en waarbij 
overeenkomstig K.2.1 of K.2.1A leges wordt berekend. 

  
      

     € 126,40 

      
      

      

            

VVH OV K 2.10 Bij het in behandeling nemen van een geregistreerde 

bouwaanvraag of een eerste fase van een bouwaanvraag ten 

behoeve van een reguliere, lichte, dan wel gefaseerde 

bouwvergunning, nadat met de bouw is begonnen of nadat de bouw 

heeft plaatsgevonden wordt het bedrag dat ingevolge K.2.1 of 

K.2.1A wordt berekend met 50% verhoogd.  
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    Bij constatering van uitvoering voordat het college van burgemeester 
en wethouders een beslissing heeft genomen over de bouwaanvraag, 

wordt het bedrag dat ingevolge K.2.1 of K.2.1A wordt berekend met 

50% verhoogd.  
Onderdeel K.2.7 is hierop niet van toepassing 

  
      

      

      
      

            

   K.5 Ambtshalve vaststellen       
            

VVH OV K 5.1 Als bij het vaststellen van de bouwkosten waarvoor in opdracht van 

de gemeente advies is gevraagd aan een extern bouwkosten 
deskundige worden de in K.2.1 en K.2.1A genoemde percentages 

verhoogd met 0,1%. 

  

      
      

      

            
VVH OV K 5.2 Als na de vergunningverlening de bouwkosten hoger blijken te zijn 

dan opgegeven bij de indiening van de bouwaanvraag vindt een 

navordering van leges plaats over het verschil in bouwkosten. 

  

      

      
            

   K.6  Aanlegvergunningen       

            
VVH OV K 6.1 Voor het in behandeling nemen van een geregistreerde aanvraag 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 

aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) 

  

    1% van de aanlegkosten met  een minimum van € 126,40 

            
VVH OV K 6.2 Als de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden 

ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten 

toepassingverklaring) van de Wet op de ruimtelijke ordening 

wordt het overeenkomstig K.6.1 verschuldigde bedrag  

  

      
      

    verhoogd met € 493,75  

            
VVH OV K 6.3 Als de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden 

ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid onder a of c, 3.22, 3.23 

of 3.38, vierde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt 
het overeenkomstig K.6.1 verschuldigde bedrag 

  

      

     
verhoogd met 

 
€ 943,95  

            

VVH OV K 6.4 De leges voor een toegestane wijziging (revisie) op een reeds 

verleende aanlegvergunning bedraagt, als de kosten gelijk of 

lager zijn  

Het vorenstaande vindt geen toepassing als de afwijking 
niet ondergeschikt is, zodat de wijziging als een nieuw te 

registreren aanvraag moet worden aangemerkt en waarbij 

overeenkomstig K.6.1 leges wordt berekend. 

  
      

     € 63,00 

      
      

      

           

   K.7 Algemeen       

           
VVH OV K 7.1 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het 

overschrijven van een verleende bouw-, sloop- of aanleg 

vergunning of melding op naam van een ander een bedrag van 

  

 

€ 63,00  
            

   K.10 Sloopvergunningen       

            
VVH OV K 10.1 Voor het in behandeling nemen van een geregistreerde aanvraag 

tot verkrijgen van een sloopvergunning in het kader van en/of de 

Monumentenwet en/of de Haarlemse Bouwverordening 

en/of de Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing en/of de Wet 

stedelijke vernieuwing en/of de Wet op de ruimtelijke ordening, 

1,25% van de sloopkosten, met 

  

      

      
      

      

    een minimum van € 126,40 
VVH OV K 10.1A Houdt de aanvraag tot verkrijgen van een sloopvergunning    

    alleen in  “het verwijderen van asbest” dan bedraagt de leges   € 49,40  

            
VVH OV K 10.1B Indien besloten de sloopaanvraag als bedoeld in artikel K 10.1 niet 

volledig te verklaren (niet ontvankelijk) of omdat de aanvraag op 

andere wijze niet voldoet aan de vereiste voorschriften, is niet 
artikel K 10.1 op de onvolledige sloopaanvraag van toepassing 
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    maar wordt een eenmalig legesbedrag geheven van  € 126,40  
            

VVH OV K 10.2 Bij het in behandeling nemen van een geregistreerde aanvraag 

om een sloopvergunning als bedoeld in artikel K 10.1  nadat met 

de sloop is begonnen of nadat de sloop heeft plaatsgevonden 

wordt het bedrag dat ingevolge artikel K.10.1 wordt berekend met 

50% verhoogd. Bij constatering van uitvoering voordat 

burgemeester en wethouders een beslissing 

hebben genomen over de aanvraag om sloopvergunning wordt het 

bedrag dat ingevolge artikel K.10.1 wordt berekend met 50% 
verhoogd. 

  

VVH OV K 10.3 a. bij het intrekken, op schriftelijk verzoek van de aanvrager, van  

een  sloopaanvraag als bedoeld in artikel K 10.1, wordt aan de 
aanvrager 75% van het op grond van K.10.1 verschuldigde bedrag 

gecrediteerd, met dien verstande dat ten minste verschuldigd blijft 

een bedrag van 

  

      
      

      

€ 126,40  
       

    b. bij het weigeren van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 

K 10.1, wordt,  na de datum 

  

    waarop de vergunning onherroepelijk geweigerd is, aan de 

beschikkinghouder, 50% van het op grond van K.10.1  

verschuldigde bedrag gecrediteerd, met dien verstande dat ten 
minste verschuldigd blijft  een bedrag van 

  

 

 
€ 126,40 

       

    c. bij het intrekken van de vergunning door de 

vergunninghouder nadat de  vergunning is verleend is 75% van 

het oorspronkelijke legesbedrag verschuldigd. Met dien 

verstande dat altijd is verschuldigd 

  
 

 
€ 126,40 

            

   K.12 Calamiteiten       
           

VVH OV K  Het tarief bedraagt:       

            
    Voor het op verzoek gedane bouwtechnisch optreden bij    

    calamiteiten in het kader van het individuele belang bedraagt op:    

   12.1 a. maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur,   per uur € 65,00  
   12.2 b. andere dagen en tijden dan genoemd onder a,   per uur € 103,00  

     

   K.13 Raadplegen van kaarten en dossiers en het  verstrekken van kopie(ën)  
    Voor kopieën etc. zie onder algemeen   

            

VVH OV K 13.2 Voor het op verzoek lichten van een dossier van een bij de afdeling 
VVH van Haarlem in het archief berustend dossier  

  
     € 9,80 

            

VVH OV K 13.4 Voor het op verzoek aanleveren van het origineel/de originelen aan 
de lichtdrukker ten behoeve van kopieën  

  
     € 7,65    

            

   
VVH OV Mo Monumentenwet        

          

    Het tarief bedraagt voor:      
      

VVH OV Mo 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 

een vergunning, als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 12 van de  
Monumentenwet 1988, en het afgeven van een vergunning als bedoeld  

in artikel 5 van de Monumentenverordening 1994 bedraagt het tarief  

1%  van de op een veelvoud van honderd euro naar beneden afgeronde 
bouwkosten.  

Met dien verstande dat altijd een bedrag van € 62 is verschuldigd. 

 

      
   2. Bij het intrekken van het verzoek door de verzoeker is 25% van het  

oorspronkelijke legesbedrag verschuldigd. 

Met dien verstande dat altijd een bedrag van € 62 is verschuldigd. 
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   3. Bij het weigeren van de vergunning is 50%  van het oorspronkelijke legesbedrag 
verschuldigd. 

Met dien verstande dat altijd een bedrag van € 62 is verschuldigd. 

 

      
   4. Bij het intrekken van de vergunning door de vergunninghouder nadat  

de vergunning is verleend is 75%  van het oorspronkelijke legesbedrag  

verschuldigd. 
Met dien verstande dat altijd een bedrag van € 62 is verschuldigd. 

 

      

   5. Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een 
verleende monumentenvergunning op naam van een ander 

 
€ 63,00 

   

            
   M. Algemene Plaatselijke Verordening       

            

    Het tarief bedraagt:       
        

VVH OV M 7. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning als bedoeld in artikel 43 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (terrasvergunning) 

  

      
      

€ 98,85  

            
VVH OV M 9. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning als bedoeld in artikel 61 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening  

  

 

€ 69,30 
      

VVH OV M 11. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een ontheffing voor het houden van een festiviteit als bedoeld in 
artikel 111 van de Algemene Plaatselijke Verordening, waarvoor 

enkele voorschriften uit het Activiteitenbesluit incidenteel niet van 

toepassing zijn  

  

      
      

      

     € 42,95  
            

            

VVH OV M 12. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 125 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (reclamevoorwerpen) 

  
      

     € 65,35  

            
VVH OV M 14a.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning zoals bedoeld in artikel 150 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, met een geldigheidsduur van: 

  

      

      een maand     € 17,50  

      een half jaar    € 88,70  

      een jaar     € 177,30  
            

   14.a2 Bij afwijzing van het verzoek wordt in rekening gebracht € 17,50 

      

VVH OV M 14b.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen, fruit of kleine etenswaren zoals 

bedoeld in artikel 151 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

 
 

€ 98,90 

      

VVH OV M 15. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
particuliere markt als bedoeld in artikel 152 van de Algemene  

Plaatselijke Verordening  

 
 

€ 85,95  

VVH OV M 17. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor een tijdelijke standplaats voor 

commerciële promotiedoeleinden als bedoeld in artikel 151, 

onderdeel a, van de Algemene Plaatselijke Verordening 

  
      

      

      € 64,80  

       

VVH OV M 18. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning voor een uitstalvergunning als 
bedoeld in artikel 14 Algemene Plaatselijke Verordening 

  

 
€ 65,65 

       

VVH OV M 19. Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het 
overschrijven van een verleende terras- of uitstalvergunning op 

naam van een ander 

  
 

€ 63,00 
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  D. Drank- en Horecawet c.a.      
           

VVH OV 2. Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen  

van een ontheffing op grond van  artikel 35, tweede lid, 
van de Drank- en Horecawet 

  

     
    € 75,15  

           

            
   Stadszaken/Ruimtelijke Projecten      

     K.8 Bestemmingswijzigingen en projectbesluiten 

Stadszaken/Ruimtelijke Projecten 

  

            

SZ RP K 8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, 

eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan 

waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van 

werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is 
vereist als bedoeld in K.6 

  

      
 

 

 
 

 

 
€ 203,45 

       

SZ RP K 8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 

3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de 

Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een 
bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in K.2 of 

K.2 1A is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden 

waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in K.6 

  
      

      

      
      

      

     € 493,75  
       

    a. bij het intrekken  van een aanvraag voor         

bestemmingswijziging op verzoek van de aanvrager,       
wordt aan de aanvrager 75% van het op grond van K.8.1  

en K.8.2 verschuldigde bedrag gecrediteerd  met dien  verstande 

dat ten minste verschuldigd blijft een bedrag van   

  

      
      

      

€ 126,40 
            

    b. bij het weigeren van een vrijstelling van het bestemmingsplan  

behoeve van een bestemmingswijziging wordt aan de 
beschikkinghouder  nadat de vrijstelling onherroepelijk geweigerd 

is, 50% van het op grond van K.8.1 en K.8.2 verschuldigde bedrag 

gecrediteerd met dien verstande dat ten minste verschuldigd blijft 
een bedrag van 

  

      
      

      

      
     € 126,40 

       

SZ RP K 8.3 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het 
overschrijven  van een verleende ontheffing, een projectbesluit of 

een buiten toepassingverklaring zoals hierboven vermeld onder K  

8.1 en 8.2 beschreven op naam van een ander een bedrag van 

  
 

 

€ 63,00 
             

   K. 9 Bestemmingsplan   

            
    Het tarief bedraagt:       

            

SZ RP K 9.1 Indien voor realisering van een bouwplan een bestemmingsplan moet 
worden gemaakt, worden de hieraan verbonden kosten in rekening 

gebracht, voor zover deze kosten niet op een andere wijze (grond 
exploitatie/gemeentelijke bouw- en exploitatieverordening) zijn of 

(kunnen) worden voldaan: 

als deze werkzaamheden verbonden aan het maken van een 
bestemmingsplan door de gemeente worden uitgevoerd, wordt het 

overeenkomstig K.2.1 of K.2.1A berekende bedrag 

als deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente door 
een extern (stedenbouwkundig) bureau worden uitgevoerd, 

wordt het overeenkomstig K.2.1 of K.21 A berekende bedrag 

verhoogd met een vooraf, met de aanvrager  overeengekomen bedrag 
dat door het (stedenbouwkundig) bureau c.q bedrijf bij de gemeente 

in rekening is/wordt gebracht.  

Na de vijfde werkdag waarop het bedrag aan de aanvrager ter kennis 
is gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht gestart. 

  
      

      
      

      

      
     

verhoogd met 

 

€ 20.562,00 
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DV PBO K 9.2 Voor het op schriftelijk verzoek verstrekken van informatie over een  

perceel bevattende bestemming object, datum goedkeuring gemeenteraad 

en gedeputeerde staten, aanwezige voorbereidingsbesluiten en  
(voorontwerp) bestemmingsplannen 

 

 

       € 15,95  

            

   K. 15 Plotten/afdrukken van bestaande (bewerkte) C.A.D.-tekeningen   
    uit het archief/dossier   

       

    Hert tarief bedraagt:   
       

SZ RP V 15.1 Voor het verzoek om het plotten/afdrukken van bestaande (bewerkte) 

CAD-tekeningen: 

  

    a. per tekening/plot formaat A4 en A3  € 10,20 

    b. per tekening/plot formaat A2  € 12,90 

    c. per tekening/plot formaat A1  € 18,55 
    d. per tekening/plot formaat A0  € 33,30 

    e. per tekening/plot formaat A0+  € 38,61 

       
SZ RP V 15.2 Voor het verzoek om gedigitaliseerde CAD-bestanden op CD, per ha  € 19,85 

       

SZ RP V 15.3 Als de plot/afdruk op aanvraag aangewend wordt, in afwijking van de 
gebruikelijke (éénmalige) presentatie worden de hiervoor bij K.15.1 

en K.15.2 vermelde tarieven verhoogd met het, voorafgaand aan de 

aanvraag, met de aanvrager contractueel overeengekomen bedrag. 

  

       

SZ RP V 15.4 Voor een ontwerp- of een vastgesteld 

bestemmingsplan/stadsvernieuwingsplan met plankaart 

  

SZ RP V 15.4.1 Per kaart / Formaat A3  € 25,80 

SZ RP V 15.4.2 Per kaart / Formaat A0  € 38,60 

       
        

       

            
            

   Stadszaken/Milieu   

   E. Milieu         
            

SZ MI E 1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  

    het binnen vijf werkdagen verstrekken van informatie over de gesteldheid  
    van de bodem (onder andere bij grondtransacties) bedraagt   € 64,40  

            

SZ MI E 2. Het binnen twee werkdagen verstrekken van informatie over de gesteldheid  
    van de bodem (onder andere bij grondtransacties) bedraagt   € 80,55   

            

SZ MI E 3. Het verstrekken van NVN5725-informatie bedraagt voor een locatie   
    tot maximaal 10.000 m²     € 128,90  

            

SZ MI E 4.1 Indien het een aanvraag betreft die niet onder E1, E2 of E3 valt 
worden de kosten daarvoor in rekening gebracht in overeenstemming 

met een voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag 

medegedeelde kosten, blijkende uit een begroting die ter zake door 
het college van B& W is opgesteld. 

Indien een bovenstaande mededeling is uitgebracht, wordt de 
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 

waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht tenzij de 

aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken. 

  
      

      

      
      

      
      

      

            

   Wijkzaken/Openbare Ruimte Groen en Verkeer    

            
   G. Civiele werken       

            

    Het tarief bedraagt:       
       

WZ OGV G 1.1 Voor het in behandeling nemen van een melding van een tracé van   

    maximaal 25 meter      € 63,40  
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WZ OGV G 1.2 Voor het in behandeling nemen van een melding voor het verkrijgen 
van instemming, als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de 

Telecommunicatiewet voor tracés langer dan 25 meter 

  
 

€ 373,85  

       
            

    Het in G.1.2 genoemde bedrag wordt:     

            
WZ OGV G 2.1 voor elke tweede of volgend overleg dat plaats heeft gevonden  

tussen gemeente, aanvrager en mogelijk andere beheerders van  

gronden, verhoogd met 

  

      

     € 116,05  
       

WZ OGV G 2.1 a voor tracés van 100 meter of meer verhoogd per strekkende meter   

    met       € 0,25  
            

WZ OGV G 2.2 voor elk onderzoek dat plaats heeft gevonden, zoals bijvoorbeeld 

naar de status van een kabel, verhoogd met  
het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 

melding aan de melder medegedeelde kosten blijkend uit een 

begroting die ter zake door het college van B&W is opgesteld. 
Indien de bovenstaande begroting is uitgebracht, wordt 

de melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na  

de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht 
tenzij de melding voor deze vijfde werkdag is in getrokken. 

  

     €99,10 
      

      

      

            

WZ OGV G 2.3 voor elk ondersteuningswerk, beschermingswerk en signaalinrichting,  
alsmede de inrichting die is bestemd om daarin verbindingen tot  

stand te brengen waarvoor afzonderlijke plaatsbepaling noodzakelijk  

is, verhoogd met 

  
      

      

     € 55,85  
            

            

WZ OGV G 3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een separate melding  
voor het verkrijgen van instemming voor het plaatsen van een  

ondersteuningswerk, beschermingswerk, alsmede de inrichting  

die is bestemd om daarin verbindingen tot stand te brengen, is. 

  
      

      

     € 217,00  
            

WZ OGV G 4. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning voor het opbreken van de weg zoals  
bedoeld in artikel 15 van de Algemene Plaatselijke Verordening met  

uitzondering van aanvragen nutsbedrijven, bedraagt 

  

 
 

€ 43,90  

            

   H. Havendienst       

   Dagelijks wijkbeheer en techniek   

    Het tarief  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een : 

  

       

WZ DWT H 1. ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig als bedoeld in de 
Scheepsvaart- en havenverordening 

  
€ 55,00 

           

WZ DWT H 2. Vergunning voor schepen met beroepsmatige activiteiten als bedoeld 
in de Scheepsvaart- en havenverordening 

  
€270,25 

            

WZ DWT H 3. wijziging en opzegging (bij restitutie) van een ligplaatsvergunning 
voor een pleziervaartuig 

  
€ 25,70  

   3.1 wijziging van overige vergunningsgegevens  € 15,05 

       
WZ DWT H 4. ligplaatsvergunning voor een woonschip zoals bedoeld in de 

Woonschepenverordening 

  

€ 270,25 

       

WZ DWT H 5. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning voor het plaatsen van een kraam op het ijs als 

bedoeld in artikel 151 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

  

 

€ 54,95 
            

   Dienstverlening  

            
   G. Civiele werken        

            

DV DTT G 4. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het   
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    verkrijgen van een vergunning voor het opbreken van de weg zoals  
bedoeld in artikel 15 van de Algemene Plaatselijke Verordening met  

uitzondering van aanvragen nutsbedrijven, bedraagt 

  
      

     € 43,35  

            
DV DTT G 5. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning als bedoeld in 

artikel 16 van de Algemene Plaatselijke Verordening (uitweg) 

  

 

€ 337,00  
            

   L. Woningwet enz.       

            
   Het tarief bedraagt:       

            

DV DTT L 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 
een schriftelijke vergunning als bedoeld in de Huisvestingswet 

  
     € 43,60  

            

       
DV PBO L 5. Voor het schriftelijk verstrekken van informatie over een perceel 

bevattende status, bouwjaar / gelijktijdig gebouwd met, 

funderingstype/-informatie,  
aanschrijvingen en wet voorkeursrecht 

  

 

 
€ 15,95  

            

   M. Algemene Plaatselijke Verordening       
            

DV DTT M 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 

een vergunning als bedoeld in artikel 14 en/of 15 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (langer dan 3 dagen) 

  

 
€ 66,10 

       

DV DTT M 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 
een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 15 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening die tijdelijk van aard is met een maximale 

geldigheidsduur van 3 dagen                                                             

  
      

      

€ 32,60  
            

   P. Bomenverordening gemeente Haarlem   

            
DV DTT P 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning voor het vellen of doen vellen van houtopstand 

als bedoeld in artikel 2 van de Bomenverordening gemeente Haarlem  

  

      

     € 106,00 
      

            

   S. Handelsreclame   
            

DV DTT M 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een dagvergunning als bedoeld in artikel 118 van de Algemene 
plaatselijke verordening voor het uitdelen van duurzame 

productmonsters welke zijn bedoeld voor meer dan eenmalig gebruik 

door maximaal 3 uitdelers 

  

      
      

     €243,45  
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   Dienstverlening    

            

   C. Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en Burgerlijke Stand  
            

   1. Verstrekkingen uit de GBA      

            
    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 

van gegevens waarvoor de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) 

moet worden geraadpleegd: 

  

      

      
            

DV BT  1.1 Uittreksel GBA   € 14,40  

            
DV DTT  1.4 inlichting t.b.v. afnemers en bijzondere derden (zoals bedoeld in 

Besluit GBA, art. 6, zevende lid) 

  

     € 2,27  

            
    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 

van gegevens waarvoor andere bestanden dan de GBA moeten 

worden geraadpleegd: 

  

      

      
            

DV DTT  1.5 basisgegevens (n.a.w.-gegevens) omtrent 1 persoon   € 14,40  

            
    Als op aanvraag extra werkzaamheden moeten worden verricht 

(bv. omdat meerdere gegevensbestanden moeten worden 

geraadpleegd of omdat de aanvraag een afwijkende presentatie 
dan gebruikelijk vereist) worden de hierboven genoemde tarieven 

op basis van een vooraf met de aanvrager overeengekomen 

maximum tijdbeslag, verhoogd met de kosten van de benodigde 

  

      

      
      

      

      
DV DTT  1.7 a. extra arbeidstijd:     per kwartier  € 14,70  

            

    Het gedurende een kalenderkwartaal als abonnement aan 
maatschappelijke instellingen en nieuwsbladen verstrekken van 

opgaven van: 

  

            
DV BB  1.8 geboorte-aangiften      € 111,75  

            

DV BB  1.9 aangiften van overlijden     € 83,55  
            

DV BB  1.10 huwelijks-/partnerschapsaangifte (ondertrouw)    € 83,55  

            
DV BB  1.11 voltrokken huwelijken      € 83,55 

            

DV BB  1.12 vertrekken uit de gemeente     € 113,85  
            

DV BB  1.13 vestigingen in de gemeente     € 113,85  

            
DV BB  1.14 verhuizingen binnen de gemeente     € 113,85  

            

DV BB  1.15 tweede en volgend afschrift van de persoonslijst   € 20,90  
            

DV BB  1.16 GBA-selecties t.b.v. maatschappelijke of wetenschappelijke doeleinden € 324,40  
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   2. Verklaringen en documenten  

            

   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van:  
            

   Verklaringen        

            
DV BT/DTT  2.1 bewijs van Nederlanderschap     € 14,40  

            

DV BT/DTT  2.2 attestatie de vita      € 14,40 
            

DV BT  2.3 verklaring omtrent het gedrag     € 30,05  

            
DV BT  2.5 legaliseren/waarmerken     € 14,40  

            

   Documenten        
            

DV BT  2.6 Nederlands paspoort, vreemdelingenpaspoort, vluchtelingenpaspoort, 

reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de  
Wet betreffende de positie van de Molukkers (Stb. 1976, 468) als  

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 

  

      
      

     € 49,60  

            
DV BT  2.7 zakenpaspoort      € 55,40  

            

DV BT  2.8 Nederlandse identiteitskaart     € 41,75  
            

DV BT  2.9 a. bijschrijven kind tegelijk bij aanvraag nieuw paspoort   € 8,70 

   2.9 b. bijschrijven kind in bestaand paspoort    € 20,35  
   2.9 c. toeslag spoedaanvraag reisdocument (evt. incl. bijschrijving)  € 41,00  

   2.9 d. toeslag spoedaanvraag bijschrijving kind in bestaand paspoort  € 19,50  

            
DV BT  2.10 a verstrekken, vernieuwen of omwisselen rijbewijs   € 39,95  

   2.10 b Toeslag spoedaanvraag rijbewijs  € 30,00 

            
DV BT  2.11 verstrekken van inlichtingen uit het Centraal Register Rijbewijzen  € 9,80  

            

DV BT  2.12  opmaken vermissingrapport voor reisdocument of rijbewijs  € 29,25  
            

    Afschriften akten burgerlijke stand     

            
    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken    

    van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke    

    stand geldt het tarief zoals opgenomen in het Legesbesluit akten    
    burgerlijke stand.       

            

DV BT/DTT/
PBO 

 12.3 a. 1. Afschrift van akte burgelijke stand € 11,10 

    2. Uittreksel akte van geboorte € 11,10 

    3. Uittreksel akte van huwelijk € 11,10 
    4. Uittreksel akte van partnerschap € 11,10 

    5. Uittreksel akte van overlijden € 11,10 

      
DV PBO  12.3 b. Verklaring omtrent huwelijksbevoegdheid € 20,00 

      
DV BT/DTT/

PBO 

 12.3.c Meertalig uittreksel van een akte € 11,10 

      
   Voor zover verstrekkingen/verklaringen worden verzonden per post of per fax 

wordt het legesbedrag verhoogd met de portokosten 

 

    

            
   3. Huwelijksvoltrekkingen, geregistreerd partnerschap en omzettingen   

            

DV PBO  3.1 Nulpakket: Het  voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een huwelijk in een 

partnerschapsregistratie of de omzetting van een 

partnerschapsregistratie in een huwelijk, volgens de voorwaarden van 
het nulpakket (reglement Burgerlijke Stand)  
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    (grondslag Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4)   € 0,00  
            

DV PBO  3.1a Basispakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 

partnerschap, de omzetting van een huwelijk in een 
partnerschapsregistratie of de omzetting van een 

partnerschapsregistratie in een huwelijk , volgens de voorwaarden van 

het basispakket (reglement Burgerlijke Stand) 

  

    (grondslag Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4)   € 145,00  

       

DV PBO  3.1b Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een huwelijk in een 

partnerschapsregistratie of de omzetting van een 

partnerschapsregistratie in een huwelijk op doordeweekse dagen tussen 
9.00 uur en 18.00 uur , volgens de voorwaarden van het keuzepakket 

(reglement Burgerlijke Stand) 

  

    (grondslag Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4)   € 251,00  
            

DV PBO  3.1c Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 

partnerschap, de omzetting van een huwelijk in een 
partnerschapsregistratie of de omzetting van een 

partnerschapsregistratie in een huwelijk op een ander tijdstip dan 

vermeld onder 3.1b , volgens de voorwaarden van het keuzepakket 
(reglement Burgerlijke Stand) 

  

    (grondslag Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4)   € 330,00  

            

DV PBO  3.2 All-in pakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een huwelijk in een 

partnerschapsregistratie of de omzetting van een 
partnerschapsregistratie in een huwelijk op een  

Zaterdag volgens de voorwaarden van het all-in pakket ( reglement 

Burgerlijke Stand) 

  
      

      
      

   3.2 a In de Gravenzaal               € 676,00  

   3.2 b In de Librije    € 567,00  

   3.2 c in de Evangelisch Lutherse Kerk   € 505,00  
   3.2 d Molen de Adriaan   € 483,00  

   3.2 e Oude kerk Spaarndam   € 640,00  

   3.2 f. Nieuwe Kerk 
- april-oktober 

-  november & maart 

- december-februari 

   
€485,00 

€ 568,00 

€ 671,00 
        

DV PBO  3.3 Idem, op een ander tijdstip of andere wijze dan bedoeld     

    in 3.1 en 3.2:       
   3.3 a. in de Gravenzaal                 € 458,00  

   3.3 b. in de Librije                 € 350,00  

   3.3 c. in de Evangelisch Lutherse Kerk     € 396,00  
   3.3 d. Molen de Adriaan    € 405,00 

   3.3 e. Oude kerk Spaarndam    € 520,00 

   3.3 f. Grote of Sint Bavo kerk    € 497,00  
   3.3 h. in een bijzonder huis (art. 64, Boek 1, Burgerlijk Wetboek)  € 350,00  

   3.3.i. Nieuwe Kerk 

- april-oktober 
-  november & maart 

- december-februari 

  

€ 380,00 
€ 473,00 

€ 566,00 

            
DV PBO  3.3 A Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd 

partnerschap, het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk aan de balie bij burgerzaken 

of in de ondertrouwkamer 

 € 108,40 

       

DV PBO  3.4 Het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige € 17,10  
   3.4a Het op verzoek benoemen van een externe buitengewoon 

ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken 

van één huwelijk, het registreren van één partnerschap, de 
omzetting van één huwelijk in een 

partnerschapsregistratie of de omzetting van één 

partnerschapsregistratie in een huwelijk 

  € 70,55 
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DV PBO  3.5 Trouwboekje/partnerboekje (standaard) of een duplicaat   € 14,70  

            

DV PBO  3.6 Trouwboekje/partnerboekje (leder) of een duplicaat   € 30,45  
            

   4. Naturalisatie        

            
DV PBO   Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie tot 

Nederlander zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap geldt het tarief zoals opgenomen in het Besluit 
Naturalisatiegelden. 

  

     

     

            

   Q. Overigen      
            

DV  Q 1. Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken  

van informatie als bedoeld in artikel 35 van de Wbp worden de  
volgende tarieven geheven: 

  

      
      

            

DV  Q 1.1 voor de mededeling of persoonsgegevens worden verwerkt, inclusief   
het overzicht daarvan, per pagina 

met een maximum van per bericht 

  
     € 0,25 

     € 4,85 

            
DV  Q 1.2 indien het bericht niet op papier wordt verstrekt, bedraagt de vergoeding  € 4,85  

            

DV  Q 1.3 ingeval het bericht meer dan honderd pagina’s bevat, of als het bericht 
bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,  

moeilijk toegankelijke gegevensverwerking bedraagt de vergoeding  

  
      

     € 24,25  

            
DV  Q 2. Voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel  

40 Wbp bedraagt het tarief.  

Indien het verzet gegrond is, wordt het terzake daarvan geheven recht  
teruggegeven.  

  

     € 4,85  

      
      

            

           

DV WMO Q 4. Het tarief terzake van het uitreiken van een gehandicaptenparkeerkaart 
bedraagt: 

  
€ 131,60 

 
   Middelen en Services/Ontwikkeling, Controle en 

relatiebeheer 

   

            
   K. 14  Gemeentelijke Basisregistratie Adressen    

            

    Het tarief bedraagt voor:      
            

MS OCR V 14. Op verzoek aanbrengen van een mutatie in de gemeentelijke  

basisregistratie adressen.   per huisnummer 

 

€ 68,25  

 
   Middelen en Services/Juridische Zaken    

 
MS JZ Q 3.1 Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot 

nadeelcompensatie bedraagt: 

 

€ 319,00 

         
   3.2 Vindt er geen nadeelcompensatie plaats dan zal het bovenstaande 

bedrag terug worden betaald. Indien het verzoek niet in behandeling 

wordt genomen wordt het verschuldigde bedrag verminderd naar nihil. 

  

 

 

 



 

228/2008 

228-62 

 

 

 

 

 
   Chef district Haarlem van de regio politie Kennemerland 

            

   D. Drank- en Horecawet c.a.       
            

POL  D 1. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning    

    ingevolge artikel 3 van de Drank en Horecawet (Stb. 1964, 386)   
          

    het verkrijgen van een vergunning     € 590,80  

    bij overname/wijziging van de ondernemingsvorm   € 590,80 
    bij de wijziging leidinggevenden     € 108,50  

            

POL  D 3. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning  
tot het hebben van één of meer speelautomaten of andere 

mechanische toestellen, ingericht voor de beoefening van een spel, 
zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen:  

  
      

      
      

           

    A. voor  één automaat     per jaar € 60,70  
    B. voor  twee of meer automaten    per jaar € 24,15 

    vermeerderd met een bedrag van  

per automaat per jaar 

 € 24,15 

         

            

   M. Algemene Plaatselijke Verordening    

        

POL  M 5. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur) geldig voor een  jaar of 

minder, doch meer dan een dag 

  
      

      

     € 100,25  
            

POL  M 6. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 34 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, om een inrichting voor het publiek  

open te hebben, geldig voor een jaar of minder, doch meer dan een 

dag 

  

      
      

      

     € 177,85  
            

POL  M 8. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije 
drank voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 49 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening  

  

      
      

     € 450,80  

            
POL  M 10. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning tot het afleveren en ter aflevering aanwezig 

hebben van vuurwerk, als bedoeld in artikel 102 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 

  

      

      
    per kg €     0,21 

         met een maximum van € 151,15  

            
POL  M 13. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning voor het innemen van de standplaats in de 

Grote Houtstraat voor de verkoop van sieraden e.d. als bedoeld in 

artikel 151 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

tot een maximum van 2 m2 

 

 

 
per m2  

 

 

 
€ 1,80 

       

POL  M 18. Voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag tot het 

verstrekken van een vergunning  voor het exploiteren van een 

seksinrichting als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 

  

      

      

     € 480,00  
            

POL  M 19. Voor het in behandeling nemen van een vervolgaanvraag tot het 

verstrekken van een vergunning voor het exploiteren van een 
seksinrichting 

  

      
     € 342,95  

     

 
 

       

POL  M 20. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van ontheffing van de sluitingstijd voor een seksinrichting als 
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    bedoeld in artikel 3.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening   € 100,25  
            

POL  M 21. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 

van een vergunning voor een nieuwe vestiging van een escortbedrijf  

  

     € 274,35  
            

POL  M 22. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 

van een vergunning voor een bestaande vestiging van een 
escortbedrijf  

  

      
     € 240,05  

 

 

 

Behorend bij het raadsbesluit van 18 december 2008 

 

De griffier van Haarlem, 
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Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009 

 

Artikel 1       Aard van de heffing 

 

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het beschikbaar stellen van een standplaats 

voor het uitoefenen van de markthandel op de Haarlemse markten. 

 

Artikel 2      Belastingplicht 

 

Het recht wordt geheven aan: 

1. diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend een 

standplaats in te nemen op de weekmarkt en op grond daarvan verplicht zijn gesteld een 

abonnement op de marktgelden te nemen; 

2. die vaste vergunninghouders, aan wie incidenteel door of namens het college van burgemeester 

en wethouders toestemming is verleend om buiten de reeds vergunde afmeting extra ruimte op 

het marktterrein van de weekmarkt in te nemen; 

3. diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders toestemming is verleend op 

de weekmarkt een dagplaats of standwerkersplaats in te nemen; 

4. diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend om 

een plaats in te nemen op een van de jaarmarkten. 

 

Artikel 3       Grondslag en tarie 

. 

1       Marktgelden worden per marktdag geheven voor: 

a.  een standplaats op een Haarlemse weekmarkt met als minimale standaardmaat de kraam: 

10 vierkante meter ingenomen ruimte. (lengte 4 meter, diepte 2,5 meter); 

Het tarief bedraagt € 0,94 per m2. Dat betekent per kraam of equivalent daarvan (ook wel 

genaamd marktbon) een bedrag van € 9,40. 

b. een standwerkersplaats met de in het standwerkersreglement opgenomen maximale 

standaardmaat van 3 meter frontbreedte en een diepte van 2,5 meter voor het vaste bedrag 

van € 9,40.  

c.  een standplaats op de Haarlemse Kerstmarkt met als standaardmaat de kraam: 

€ 65,00 per kraam. Dit tarief is inclusief electra en kerstversiering. Voor de verkoop van 

voedsel en/of dranken geldt op deze markt een prijs per strekkende meter (frontbreedte) 

van € 27,50 met een minimum van vier meter. 

d.  een standplaats op de Haarlemse Luilakmarkt met als standaardmaat de kraam: €  88,00 per 

kraam. Dit tarief is inclusief electra. Een grondplaats bedraagt per strekkende meter:  

€ 22,00 Voor de verkoop van voedsel en/of dranken geldt op deze markt een prijs per 

strekkende meter (frontbreedte) van € 27,50 met een minimum van vier meter. 

 

2       Op de Marktgelden wordt een toeslag, exclusief BTW, gelegd voor het gebruik van het 

elektriciteitsnet wat ten behoeve van de weekmarkten beschikbaar is: 

a.  Diegene die per weekmarktdag meer stroom afneemt dan 3 kw (de grootverbruiker) is 

verplicht hiertoe een aparte verbruiksovereenkomst met de gemeente af te sluiten. Het 

tarief bedraagt  € 0,20 per kw verbruik. Betaling geschiedt hiervoor per kwartaal. Hiervoor 

wordt een acceptgiro toegestuurd. Deze dient te zijn voldaan voor de helft van het kwartaal 

waar de acceptgiro betrekking op heeft is verlopen. 

b.  Voor diegene, die minder dan 3 kw per dag afneemt (de gewone gebruiker), wordt een 

toeslag geheven van € 0,06 per vierkante meter per marktdag. 

 Dat betekent per standaardmaat van 10 m2 (kraam of equivalent daarvan) een bedrag van € 

0,60, ongeacht of er daadwerkelijk stroom wordt afgenomen. 

c.  In de vergoeding voor de jaarmarkten is het gebruik van het elektriciteitsnet opgenomen. 

 

Artikel 4     Heffing van de marktgelden 

 

De heffing van de in artikel 1 genoemde marktgelden geschiedt: 

a. voor alle vergunninghouders d.m.v. girale betaling. 

b. voor eventueel extra ingenomen ruimte d.m.v. contante betaling. 

c. voor alle standwerkers en zgn. meelopers/lotelingen d.m.v. contante betaling. 
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d. voor de jaarmarkten d.m.v. girale betaling. 

 

De contante betaling genoemd onder 4b en 4c kan ook worden voldaan door betaling met behulp van 

een mobiel pinautomaat, indien beschikbaar. 

 

Artikel 5     Uitvoeringsregels giraal betalen 

 

1. De in artikel 4a genoemde girale betaling wordt, per markt afzonderlijk, door het college van 

burgemeester en wethouders verplicht gesteld voor vergunninghouders en kan worden voldaan: 

a. per kwartaalabonnement. In dit geval wordt er per kwartaal 2 marktdagen korting worden 

berekend op de te betalen marktgelden. Deze korting wordt berekend om te compenseren 

voor afwezigheid (vakantie, ziekte). Het kwartaaltarief voor een m2 ingenomen ruimte 

bestaat dan uit 13 marktdagen minus 2 marktdagen korting = 11 x € 0,94 =  €10,34 

Voor de reguliere stroomverbruiker komt daar per kwartaal 11 maal € 0,06 ex BTW als 

toeslag per m2 bij voor de stroomvoorziening. Dat brengt het kwartaalbedrag per m2 op  € 

11,00. 

De grootverbruikers van electriciteit krijgen elk kwartaal een aparte rekening voor het 

stroomgebruik. 

b. De vergunninghouder kan het college schriftelijk verzoeken de marktgelden per 

maandabonnement te mogen voldoen. In dit geval zal er 0,5 marktdag korting worden 

berekend op de te betalen marktgelden. Het maandtarief is gekoppeld aan de 

kalendermaanden, en bestaat uit evenveel weken als er marktdagen zijn binnen de 

desbetreffende maand. In het geval dat een maand dus bijvoorbeeld 5 maandag(markt)en 

telt, zal er 5 marktdagen minus 0,5 marktdag = 4,5 marktdag in rekening worden gebracht. 

c. In het geval van de Kerst-of Luilakmarkten dan wel andere bijzondere markten, geschiedt 

betaling per vooraf te betalen factuur/acceptgiro. Er ontstaat pas recht op een plaats als 

betaling volledig en tijdig is voldaan.  

 

2. De in artikel 5.1 a en 5.1 b genoemde vergunninghouders wordt voor aanvang  

       van elke maand of kwartaal, afhankelijk van de abonnementskeuze, een 

       acceptgiro toegestuurd. Deze dient te zijn voldaan voor de helft van de maand  

       of het kwartaal waar de acceptgiro betrekking op heeft is verlopen. 

a.     Voor die (feest)dagen waarvan in het marktreglement is vastgelegd dat er  

       geen weekmarkt gehouden wordt zal geen marktgeld worden berekend. 

b.    Voor die marktdagen dat de markt verplaatst wordt zal het marktgeld niet in  

       het girale abonnement worden opgenomen, maar op de marktdag zelf  

        contant worden geïnd. Indien er niet voor aanvang van een  

        abonnementsperiode bekend was dat er sprake zou zijn van een  

        marktverplaatsing wordt deze dag voor de afwezigen met de daaropvolgende  

        termijn worden verrekend.  

 

Artikel 6     Ontheffing en restitutie 

 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten op schriftelijk verzoek van de 

vergunninghouder vermindering van de geheven marktgelden te verlenen: 

a.  indien een vergunninghouder als gevolg van ziekte, aantoonbaar gemaakt middels een      

       geneeskundige verklaring, of bedrijfsopheffing, aantoonbaar gemaakt middels een opgave   

van de Kamer van Koophandel en fabrieken, geen gebruik heeft kunnen maken van de 

hem of haar vergunde standplaats gedurende de gehele of een gedeelte van de periode van 

een abonnementstermijn. 

 b. indien een vergunninghouder het recht op standplaats opzegt (ongeacht de reden) en om 

deze reden gedurende de gehele of een gedeelte van een abonnementstermijn geen gebruik 

meer maakt van de hem of haar vergunde standplaats. 

c.  ingeval van overlijden van een vergunninghouder, mits de vergunning niet kan worden 

overgenomen volgens de daartoe in het marktreglement vastgelegde regels. In dit geval 

kan op schriftelijk verzoek van de erfgenamen vermindering van de gehele of een gedeelte 

van de periode van een abonnementstermijn kunnen worden verleend. 
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2. Deze ontheffing danwel restitutie bedraagt een som, evenredig aan het aantal marktdagen binnen 

de betreffende abonnementstermijn waarop de standplaats niet door de standplaatshouder is 

ingenomen op voorwaarde dat deze zich niet door anderen heeft laten vervangen. 

 

Artikel 7    Kwijtschelding 

 

Bij de invordering van de marktgelden wordt in principe geen kwijtschelding verleend, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 6. 

 

Artikel 8      Uitvoeringsregels contante betaling 

 

De in artikel 4.1 b en 4.1 c genoemde contante betaling dient per markt afzonderlijk en op eerste 

aanvraag direct contant of, indien beschikbaar, per mobiel pinautomaat bij de marktmeester te worden 

voldaan. Hier wordt een schriftelijke kennisgeving voor afgegeven in de vorm van een doorlopend 

genummerde bonnenreeks of andere schriftuur. 

 

Artikel 9         Sanctionering 

 

Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het verschuldigde marktgeld verliest een 

standplaatshouder direct het recht op het innemen van een plek op de markt in kwestie. Eventueel nog 

openstaande rekeningen betreffende verschuldigd marktgeld worden 

 middels incasso en deurwaarder alsnog worden gevorderd. 

 

Artikel 10      Marktreglement 

 

Naast het bepaalde in deze verordening blijft het Haarlems Marktreglement, onderdeel van de 

Algemeen Plaatselijke Verordening, onverminderd van kracht. 

 

Artikel 11        Nadere regels 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 

en invordering van de hier genoemde rechten. 

  

Artikel 12       Inwerkingtreding en citeertitel 

 

1. De verordening marktgelden 2008, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 februari 2008, wordt 

ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met 

dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die  

 van de bekendmaking. 

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang 

van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode 

plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die 

periode plaatsvindt  

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.  

5. Deze verordening kan worden geciteerd als “verordening marktgelden 2009”. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008. 

 

 

De voorzitter,      De griffier,  
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De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2009 

 

Artikel 1  Belastingplicht 

 

1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende 

zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt 

recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;  

 b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 

onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 

noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 

a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het 

deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene 

aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

 b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 

gebruik door degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de 

onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te 

verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld. 

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of 

beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de 

kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens 

eigendom, bezit of beperkt recht is.  

 

Artikel 2  Belastingobject 

 

1.  Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 

waardering onroerende zaken.  

2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak 

in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning 

dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  

 

Artikel 3  Maatstaf van heffing 

 

1.  De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken 

voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.  

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die 

onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de 

artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.  

 

Artikel 4  Vrijstellingen 

 

1.  In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel 

bedoelde waarde, de waarde van:  

a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, 

daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die 

bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de 

ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;  
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b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 

voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond; 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 

houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en 

ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 

Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in 

artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de 

daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, 

moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke 

zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, 

beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 

inbegrip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 

instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 

delen van zodanige werken die dienen als woning;  

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 

beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met 

uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 

beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf 

als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.  

j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst 

van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd 

zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;  

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde 

gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste 

van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, 

standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen; 

l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de 

gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van 

delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;  

m. begraafplaatsen en urnentuinen, met uitzondering van delen van zodanige onroerende 

zaken die dienen als woning. 

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken 

voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.  

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 

gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak 

die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  

 

Artikel 5  Belastingtarieven 

 

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

bedraagt voor:  

a. de gebruikersbelasting     0,12497%. 

b. de eigenarenbelasting  

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,08751%; 

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen   0,15600%; 

2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 

vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen 

onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.  

 

Artikel 6  Wijze van heffing 

 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.  
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Artikel 7  Termijnen van betaling 

 

1.   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 

betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand 

volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede één 

maand later. 

2.  Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet 

één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 1.500,00 en 

zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden 

afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste termijn 

vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één maand later. 

3.  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.  

 

Artikel 8  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.  

 

Artikel 9  Inwerkingtreding en citeertitel 

 

1. De 'Verordening op onroerende-zaakbelastingen 2008' van 13 december 2007 wordt ingetrokken 

met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 

voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2009'. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008. 

 

 

De voorzitter,      De griffier,  
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De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening:  

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009.  

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen  

 

Deze verordening verstaat onder:  

a. jaar: kalenderjaar;  

b. kwartaal: een tijdvak van drie achtereenvolgende kalendermaanden binnen één jaar 

c. maand: een tijdvak dat aanvangt op een bepaalde datum van een maand en eindigt op de dag, 

voorafgaande aan diezelfde datum -voor zover aanwezig en indien niet aanwezig de laatste dag- 

van de volgende maand; 

d. week: een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen;  

e. dag: een tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, aanvangende te 00.00 uur;  

f. haventerrein: de gemeentegrond, begrensd aan de ene zijde door het openbaar water en aan de 

andere zijde door de rijweg, gelegen aan:  

 1. de Nijverheidsweg tegenover perceel nr. 18;  

 2. de Conradkade;  

 3. de Spaarndamseweg tegenover perceel nr. 380 tot de Floresstraat; 

g. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie 

opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op  of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben. 

 

Artikel 2  Belastbaar feit  

 

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van 

voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of 

genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.  

 

Artikel 3  Belastingplicht  

 

1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve 

van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond aanwezig zijn met dien verstande dat voor de belastingen en rechten zoals 

bedoeld in rubriek B onder 7 en 8 van de tabel belastingplichtig is degene die het genot heeft van 

de onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, waarvoor de voorwerpen dienen. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft 

verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de 

openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens 

rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het 

voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond heeft. 

 

Artikel 4  Vrijstellingen  

 

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:  

a. het gebruik van openbare grond of openbaar water of het hebben van particuliere werken of 

inrichtingen, indien de verplichting tot betaling van de belasting en rechten het gevolg is van een 

door het gemeentebestuur bevolen wijziging van de bestaande toestand; 

b. het hebben van naamborden, naamplaten of borden die plat zijn aangebracht tegen het gevelvlak 

van het perceel waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend en die – eventueel gezamenlijk – 

geen grotere oppervlakte hebben dan 12 dm² en die uitsluitend de naam van het beroep of bedrijf 

vermelden; 
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c. het tijdens het zomerseizoen van mei tot oktober hebben van straatversieringen en verlichting ter 

gelegenheid van speciale gelegenheden indien hiermee geen reclame wordt gemaakt voor 

bepaalde winkels of artikelen; 

d. het hebben van uithangtekens ter gelegenheid van Sinterklaas of Kerstmis indien hiermee geen 

reclame wordt gemaakt voor bepaalde winkels of artikelen; 

e. het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de A.N.W.B. en van andere 

overeenkomstige instellingen; 

f. het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, die volgens het geldende 

uitbreidingsplan en/of bestemmingsplan is bestemd als bij de percelen behorende voor-, zij- of 

achtertuin, maar waarvan de eigendom in het belang van de volkshuisvesting bij de gemeente 

blijft berusten om daarop door de gemeente een tuin voor gemeenschappelijk groen aan te 

leggen en te onderhouden. Deze vrijstelling is ook van toepassing indien de grondkosten van de 

tuingronden en de daarop aangelegde tuin in de koopsom waren inbegrepen; 

g. het hebben van buizen tot lozing van fecaliën, huis- en hemelwater; 

 

Artikel 5  Maatstaf van heffing en belastingtarief  

 

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening 

bepaalde.  

 

Artikel 6  Berekening van de precariobelasting  

 

1. Gedeelten van in de tabel vermelde eenheden worden voor volle eenheden gerekend. 

2. Wanneer de berekening plaatsvindt per dag, respectievelijk week of maand is het bedrag nooit 

hoger dan het bedrag bij toepassing van het tarief per week, respectievelijk maand of jaar. 

3. De oppervlakte van bouwsteigers waardoor het verkeer doorgang kan blijven vinden, wordt 

bepaald op de helft van de ingenomen oppervlakte. 

4. Bij het plaatsen op openbare grond van voorwerpen van welke aard ook, uitgezonderd 

bouwmaterialen, wordt de ruimte tussen deze voorwerpen mede geacht te zijn ingenomen of aan 

het verkeer onttrokken.  

5. Bij het uitspreiden, uithangen of uitstallen van goederen en bij letterreclame boven openbare 

grond wordt bij de bepaling van de oppervlakte de ruimte tussen deze goederen en letters mede 

geacht te zijn ingenomen.  

6. Balkons, erkers, luifels en dergelijke uitbouwsels, kolommen tot ondersteuning daarvan en 

zonneschermen, tot reclame gebezigd, worden slechts belast voor de door de reclame ingenomen 

oppervlakte.  

7. De oppervlakte van een (woon)schip wordt bepaald op de grootste breedte maal de grootste 

lengte (inclusief boegsprieten, vlaggenstokken en stootwillen). 

8. Indien op grond van deze verordening meer dan één tarief toegepast zou kunnen worden, wordt 

de belasting geheven naar het hoogste tarief.  

 

Artikel 7  Belastingtijdvak  

 

1. Indien de precariobelasting wordt geheven naar kwartaal- of jaartarieven is het belastingtijdvak 

het kwartaal respectievelijk het jaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn. 

2. Indien de precariobelasting wordt geheven naar dag-, week-, of maandtarieven is het 

belastingtijdvak een dag, respectievelijk een week of een maand.  

 

Artikel 8  Wijze van heffing  

 

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven of door middel van een mondelinge 

kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is 

vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de 

schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.  
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Artikel 9  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang  

 

1. De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak, of indien dit later 

is, op het tijdstip waarop de belastingplicht aanvangt.  

2. Indien de belastingplicht bij toepasselijkheid van de jaar- en kwartaaltarieven in de loop van het 

belastingtijdvak aanvangt, zijn de belastingen en rechten verschuldigd naar evenredigheid van 

het aantal volle kalendermaanden dat na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht in dat 

jaar of kwartaal overblijft. 

3. Indien de belastingplicht bij toepasselijkheid van de jaar- en kwartaaltarieven in de loop van het 

belastingtijdvak eindigt, wordt op verzoek ontheffing verleend naar evenredigheid van het aantal 

volle kalendermaanden dat na de beëindiging van de belastingplicht in het jaar of kwartaal 

overblijft.  

4. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 

vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen precariobelasting al 

dan niet tezamen met andere heffingen aangemerkt als één aanslagbiljet. 

5. Bij toepassing van maand-, week- en dagtarieven wordt geen ontheffing verleend.  

6. Ontheffing van minder dan € 10,00 wordt niet verleend.  

 

Artikel 10  Termijnen van betaling  

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 

betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand 

volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee 

maanden later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet 

één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 1.500,00 en 

zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden 

afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste termijn 

vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één maand later. 

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.  

 

Artikel 11  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de precariobelasting. 

 

Artikel 12  Inwerkingtreding en citeertitel  

 

1. De ‘Verordening precariobelasting 2008’ van 13 december 2007 wordt ingetrokken met ingang 

van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij 

van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als `Verordening precariobelasting 2009'  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008. 

 

 

De voorzitter,       De griffier, 
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Veiligheid, vergunning en handhaving/omgevingsvergunning      

          

   A. Bouw- en onderhoudswerken        
            

   De volgende tarieven zijn van toepassing voor bouw- en onderhoudswerken:   

            
   1.  Het innemen, overdekken of op enigerlei wijze aan de openbare dienst   

     onttrekken van openbare grond  en het hebben van voorwerpen, werken  

     of inrichtingen in, onder, op of boven gemeentegrond, per m², of indien  
     het een stut, schoor, paal, tuitbouw of daar mede gelijk te stellen voorwerp  

     betreft, per voorwerp:       

            
VVH  OV  A 1.1  per m²/ voorwerp  per week  € 1,59  

VVH  OV  A 1.2  per m²/ voorwerp  per maand   € 4,92  

VVH  OV  A 1.3  per m²/ voorwerp  per jaar   € 40,62  
            

   2.  Het innemen, overdekken of op enigerlei wijze gebruiken    

     van voor de openbare dienst bestemde     
     grond, en het hebben van voorwerpen, werken of inrichtingen,    

     in, onder, op of boven gemeentegrond,     

     welke nog niet van gemeentewege is voorzien van een wegbedekking  
      of op andere wijze geschikt gemaakt voor het bestemde doel:   

     maakt voor het bestemde doel:      

            
VVH  OV  A 2.1  per 10 m²   per week  € 2,22  

VVH  OV  A 2.2  per 10 m²   per maand  € 6,02  

VVH  OV  A 2.3  per 10 m²   per jaar  € 49,39  
            

   3.    Het afsluiten van de openbare weg voor het rijverkeer:    

            
VVH  OV  A 3.1     per dag  € 20,25  

VVH  OV  A 3.2     per week  € 61,10  

VVH  OV  A 3.3     per maand  € 180,95  
VVH  OV  A 3.4     per jaar  € 1.765  

            

   4.  In afwijking van rubriek A.1 en A.2 voor het hebben van leidingen, kabels,   
     kokers, buizen, draden of soortgelijke voorwerpen:    

            
VVH  OV  A 4.1  per       m  per jaar  € 0,49  

            

Veiligheid, Vergunning en Handhaving/Management    
 

            

   C. Benzinepompinstallaties ed.       
            

   De navolgende tarieven zijn van toepassing op het onder, op of boven gemeentegrond    

   hebben van benzinepompinstallaties e.d.      
            

   1.  Enkele benzine- of oliepompinstallatie of dergelijke inrichting,    

     met inbegrip van de daarbij behorende pompheuvel,    
     vulput en leidingen:       

            

VVH Man C 1. I + II  per stuk per jaar Zone I+II € 1.360,00  
VVH Man C 1. III  per stuk per jaar Zone III € 678,00  

            

   2.  Dubbele benzine of oliepompinstallatie of dergelijke inrichting, met    
     inbegrip van de daarbij behorende pompheuvel,    

     vulput en leidingen:       

            
VVH Man C 2. I + II  per stuk per jaar Zone I+II € 2.722,00  

VVH Man C 2. III  per stuk per jaar Zone III € 1.662,00  

            
   3.  Mengpomp voor benzine en olie ten behoeve van bromfietsen,   

     voor zover deze niet is geïncorporeerd in de normale benzine-    
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     of oliepompen als bedoeld onder 1 en 2    

            
VVH Man C 3. I + II  per stuk per jaar Zone I+II € 128,35  

VVH Man C 3. III  per stuk per jaar Zone III € 64,15  

            
   4.  Water- en/of luchtpompinstallatie, met inbegrip van de daarbij   

     behorende leidingen     

            
VVH Man C 4. I + II  per stuk per jaar Zone I+II € 95,95  

VVH Man C 4. III  per stuk per jaar Zone III € 48,25  

            
            

   5.  Vulput en leidingen, voor zover niet begrepen onder 1 of 2   

            
VVH Man C 5. I + II  per stuk per jaar Zone I+II € 44,65  

VVH Man C 5. III  per stuk per jaar Zone III € 22,90  

            
   6.  Vulput en leidingen, niet behorende bij een benzine- of oliepompinstallatie  

            

VVH Man C 6. I + II  per stuk per jaar Zone I+II € 22,90  
VVH Man C 6. III  per stuk per jaar Zone III € 12,20  

            

   7.  Benzine of olietank of een dergelijke inrichting, per m², bij    
     grootste lengte en breedte doorsnede     

            

VVH Man C 7. I + II  per m²  per jaar Zone I+II € 45,10  
VVH Man C 7. III  per m²  per jaar Zone III € 22,90  

            

   F. Plaatsen en parkeren van voertuigen      
            

VVH Man F 2.  Het innemen van een standplaats met een woonwagen op de   

     Waarderveldweg        
        per maand   € 37,15  

            

Veiligheid, Vergunning en Handhaving/Omgevingsvergunning 

         

            

   D. Reclamevoorwerpen        
            

   De navolgende tarieven zijn van toepassing op het onder, op of boven     

   gemeentegrond hebben van reclamevoorwerpen.      
            

   1.  Een onverlicht tot reclame dienend voorwerp, niet vallend onder 4 t/m 11   

      waarbij de oppervlakte van elke tot     
        

VVH  OV  D 1.1  reclame dienende zijde van het voorwerp bij elkaar wordt geteld:   

VVH  OV D 1.2  tot en met 1 m²        
   1.2 I    per jaar Zone I € 54,45  

   1.2 II    per jaar Zone II € 36,10  

   1.2 III    per jaar Zone III € 18,05  
            

     voor elke ½ m² meer       
   1.2 A  I  per ½ m²  per jaar Zone I € 54,45 

   1.2 A II  per ½ m²  per jaar Zone II € 36,10 

   1.2 A III  per ½ m²  per jaar Zone III € 18,05 
            

   2.  Tijdelijk aangebracht voorwerp, als bedoeld onder rubriek D1, dat voor korter    

     dan een jaar wordt aangebracht, per plaatsing met een minimum van € 10,85  
            

VVH  OV  D 2. I  per m²  per 3mnd Zone I € 9,95  

VVH  OV  D 2. II  per m²  per 3mnd Zone II € 6,55  
VVH  OV  D 2. III  per m²  per 3mnd Zone III € 3,25  

            

   3.  Een verlicht tot reclame dienend voorwerp, niet vallend onder 4 tot en met 6,   
     9,10 of 12      
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   3.1  tot en met 1 m²       
VVH  OV  D 3.1 I    per jaar Zone I € 70,45  

VVH  OV  D 3.1 II    per jaar Zone II € 46,70  

VVH  OV  D 3.1 III    per jaar Zone III € 23,50  
            

   3.2  voor elke ½ m² meer      

VVH  OV  D 3.2 I  per ½ m²  per jaar Zone I € 70,45  
VVH  OV  D 3.2 II  per ½ m²  per jaar Zone II € 46,70  

VVH  OV  D 3.2 III  per ½ m²  per jaar Zone III € 23,50  

            
   4.  Contourreclame met een minimum van € 10,85    

            

VVH  OV  D 4. I  per m per jaar Zone I € 9,95  
VVH  OV  D 4. II  per m per jaar Zone II € 6,55  

VVH  OV  D 4. III  per m per jaar Zone III € 3,25  

            
   5.  Uitgebouwde uitstalkast of dergelijke inrichtingen     

            

VVH  OV  D 5. I   per m3 per jaar Zone I € 39,25  
VVH  OV  D 5. II  per m3 per jaar Zone II € 26,05  

VVH  OV  D 5. III  per m3 per jaar Zone III € 15,95  

            
            

   6.  Vitrine (verticale hoogte x horizontale breedte)    

            
VVH  OV  D 6. I   per m²  per jaar Zone I € 68,20  

VVH  OV  D 6. II  per m²  per jaar Zone II € 45,20  

VVH  OV  D 6. III  per m²  per jaar Zone III € 22,65  
            

   7.  Reclamevlaggen      

          
   7.  een vlag ter grootte van maximaal ½ m²      

   7. I + II  per stuk per jaar Zone I+ II € 16,60  

   7. III  per stuk per jaar Zone III € 8,30  
   7.2  een vlag ter grootte van meer dan ½ m²      

VVH  OV  D 7.2 I + II  per stuk per jaar Zone I+ II € 33,15  

VVH  OV  D 7.2 III  per stuk per jaar Zone III € 16,60  
            

   7.3  Vlaggen of wimpels, gezamenlijk bevestigd aan een koord of op andere wijze  

     met elkaar tot één serie verbonden, mits elke vlag of wimpel kleiner is dan   
      ½ m²       

            

VVH  OV  D 7..3 I + II  per stuk per jaar Zone I+ II € 8,35  
VVH  OV  D 7..3 III  per stuk per jaar Zone III € 4,30  

            

   8.  Tijdelijk aangebrachte reclamevlaggen, als onder 7.1 t/m 7.3 genoemd  
     met een minimum van € 10,85      

            

   8.1  een vlag ter grootte van maximaal ½ m²      
VVH  OV  D 8.1 I + II  per stuk per maand Zone I+ II € 1,43  

VVH  OV  D 8.1 III  per stuk per maand Zone III € 0,68  
            

   8.2  een vlag ter grootte van meer dan ½ m²      

VVH  OV  D 8.2 I + II  per stuk per maand Zone I+ II € 2,80  
VVH  OV  D 8.2 III  per stuk per maand Zone III € 1,43  

            

   8.3  vlaggen of wimpels, gezamenlijk bevestigd aan een koord of op andere wijze  
     met elkaar tot één serie verbonden, mits elke vlag of wimpel kleiner is dan   

      ½ m²       

VVH  OV  D 8.3 I + II  per stuk per maand Zone I+ II € 0,68 
VVH  OV  D 8.3 III  per stuk per maand Zone III € 0,37  

            

   9.  Reclame in dienstregelingkastjes en aan bushalteborden ten behoeve van openbaar 
vervoersbedrijven, indien en voor zover daarvoor een collectieve vergunning is 
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     verleend:  

VVH  OV  D  I + II  per  reclame  per  jaar Zone I + II € 10,90  
            

   10.  Driehoeks- en sandwichborden rond lichtmasten    

            
VVH  OV  D 10. I + II  per  stuk per maand Zone I + II € 46,40  

            

   11.  Aankondigingen anders dan bedoeld in onderdeel 10    
            

VVH  OV  D 11. I + II  per  stuk per week Zone I + II € 5,55  

            
   12.  Reclame aan lichtmasten       

          

VVH  OV  D 12.1 I + II onverlicht dubbelzijdig reclamebord     
      per  stuk per maand Zone I + II € 50,10  

            

VVH  OV  D 12.2 I + II verlicht dubbelzijdig reclamebord      
      per  stuk per maand Zone I + II € 58,05  

            

   N.B: Voor de heffing van de precariobelasting over reclamevoorwerpen worden 

het Julianapark en de Generaal Cronjéstraat ingedeeld in Zone I 

  

         

   E. Gebruik van grond voor andere doeleinden       
            

   Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor zover    

   niet genoemd in de rubrieken A tot en met D zijn de volgende tarieven van toepassing:   
            

   1.  Opbergen of uitstallen van goederen langs de percelen:     

            
VVH  OV  E 1.1 I  per m²  per 3mnd Zone I € 25,00  

    II + III  per m²  per 3mnd Zone II + III € 16,60  

            
VVH  OV  E 1.2 I  per m²  per jaar Zone I € 88,40  

    II + III  per m²  per jaar Zone II + III € 58,50  

            
   2.  Rijwielrek met reclame of een verplaatsbaar reclamebord    

            

VVH  OV  E 2. I + II + 
III 

 per stuk per jaar Zone I + II 
+ III 

€ 56,40  

   3.   Rijwielrek zonder reclame      

            
VVH  OV  E 3.1 I + II + 

III 

 per stuk per kwartaal Zone I + II 

+ III 

€ 8,15  

VVH  OV  E 3.2 I + II + 
III 

 per stuk per jaar Zone I + II 
+ III 

€ 28,30  

            

   4.  Goederen aan de gevel van de percelen per m² van het ingenomen gevelvlak   
            

VVH  OV  E 4.1 I  per m²  per 3mnd Zone I € 19,70  

VVH  OV  E 4.1 II + III  per m²  per 3mnd Zone II + III € 13,20  
            

VVH  OV  E 4.2 I  per m²  per jaar Zone I € 70,90  
VVH  OV  E 4.2 II + III  per m²  per jaar Zone II + III € 47,05  

            

   5.1  Terrassen op de Grote Markt, op de Riviervismarkt, de Botermarkt, de Oude 
Groenmarkt en Klokhuisplein  

 

            

VVH  OV  E 5.1.1   per m²  per jaar  € 81,15  
VVH  OV  E 5.1.2   per m²  per maand  € 13,85  

     

   (Voor terrassen op de Grote Markt en de Botermarkt, die als gevolg van de markt op 

zaterdag en maandag niet kunnen worden gebruikt, wordt 5/7 (vijfzevende) van het tarief 
in rekening gebracht.) 
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VVH  OV  E 5.1 A  Terrassen op de Grote Houtstraat, de Barteljorisstraat, de Anegang, de 

Paarlaarsteeg, de Spekstraat en de Lepelstraat 

  

            

VVH  OV  E 5.1.1 A  per m²  per jaar   € 70,55  

VVH  OV  E 5.1.2 A  per m²  per maand   € 11,20 

            

   5.2  Terrassen op de wegen, in de zones I en II, met uitzondering van de locaties 

genoemd in rubriek E.5.1 en E.5.1.A 

 

      
            

VVH  OV  E 5.2.1   per m²  per jaar  € 59,90  

VVH  OV  E 5.2.2   per m²  per maand  € 9,65  
VVH  OV            

VVH  OV  E 5.3  Terrassen op andere locaties dan genoemd onder rubriek E.5.1 t/m 5.2  

VVH  OV  E 5.3.1   per m²  per jaar  € 31,55  

VVH  OV  E 5.3.2   per m²  per maand  € 4,80  

            
   6.  Automatisch verkooptoestel of een dergelijke inrichting, niet vallende onder  

rubriek C, onverschillig of die inrichting uit een of meer etages of secties 

daarvan bestaat, buitenwerks gemeten  

 

      

      
            

VVH  OV  E 6.1  per  10 dm3  per jaar  € 3,90  

     met een minimum van € 10,45      
            

VVH  OV  E 7.  Staanplaatsen       

       
VVH  OV  E 7.1  Standplaatsen voor de verkoop van goederen en/of het verlenen van diensten  

voor iedere m² of gedeelte daarvan:  

 

      

VVH  OV  E 7.1.A  voor een plaats in klasse A m²  per jaar  € 206,75  
VVH  OV  E 7.1.B  voor een plaats in klasse B  m²  per jaar  € 103,45  

VVH  OV  E 7.1.C  voor een plaats in klasse C m²  per jaar  € 64,70  

            
VVH  OV  E 7.2  Voor nieuw uitgegeven standplaatsen als bedoeld onder 7.1 geldt gedurende   

     het eerste jaar de helft van het tarief.      

            
VVH  OV  E 7.3  Voor standplaatsen als bedoeld in 7.1 op de Grote Markt die als gevolg van  

de markt op de maandag en zaterdag niet kunnen worden gebruikt, wordt        

 4/6 (vier zesde) van het tarief in rekening gebracht.  

 

      

      
            

VVH  OV  E 7.4  Voor standplaatsen als bedoeld in 7.1 die op grond van de verordeningen  

en de Winkeltijdenwet 1996 op zondag open mogen zijn wordt 7/6 
 (zeven zesde) van het tarief in rekening gebracht. 

 

      
      

            

VVH  OV  E 7.5  Tijdelijke standplaatsen voor de verkoop van oliebollen en poffertjes:  
           

VVH  OV  E 7.5.A  voor een plaats in klasse A  per maand  € 496  

VVH  OV  E 7.5.B  voor een plaats in klasse B   per maand  € 324  
VVH  OV  E 7.5.C  voor een plaats in klasse C  per maand  € 251  

            

VVH  OV  E 7.6  Een kiosk, kraam of andere opstal     
     met een permanent karakter op een     

     standplaats als bedoeld in 7.1      

      per stuk per  jaar  € 394  
            

VVH  OV  E 7.7  Uitstallen van goederen ter gelegenheid van feestelijkheden,   

     per m² in beslag genomen of overdekte grond    

      per m²  per dag  € 2,06  

             

VVH  OV  E 7.8  Tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen     
      per m²  per vergunningperiode € 7,75  

            

VVH  OV  E 7.9  Tijdelijke standplaats voor commerciële promotiedoelen   
        per dag  € 15,90  

            

VVH  OV  E 9.1  Innemen van grond t.b.v. een particuliere markt als bedoeld in  
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  artikel 152 van de Algemene Plaatselijke Verordening, 

      per 10 m² per dag  € 6,65 

            

    Bijzondere bepaling:  

De klassenindeling bedoeld in 7.1 en 7.5 geschiedt bij een openbaar bekend te 
maken besluit van het college. 
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Wijkzaken/Openbare ruimte Groen en Verkeer     

            

   B. Objecten bij onroerende zaken       
            

   Voor het onder, op of boven gemeentegrond hebben van de volgende     

   voorwerpen behorende bij onroerende zaken      
   zijn de navolgende tarieven van toepassing:      

            

   1.  Een elektrische of andere geleiding, kabel, buis of soortgelijk voorwerp,   
     met uitzondering van die genoemd     

     in rubriek B onder 2:      

           
Wz OGV B 1.1  voor de eerste 25 meter per m per jaar  € 6,69 

Wz OGV B 1.2  voor elke volgende meter  per m per jaar  € 0,48  

            
Wz OGV B 2.  Buizen, leidingen, kabels, kokers of soortgelijke voorwerpen ten behoeve  

     van het transport of distributie van nutsvoorzieningen:    

      per strekkende m per jaar  € 2,28  
            

Wz OGV B 3.  Vervallen       

            
Wz OGV B 4.  Paal, stok of mast:  per stuk per jaar  € 13,15  

            

   5.  Spoorrails:       
            

Wz OGV B 5.1    per m per maand  € 2,45  

Wz OGV B 5.2    per m per jaar  € 19,90  
            

   6.  Stelconplaat of soortgelijke rijplaat:     

            
Wz OGV B 6.1    per m²  per  jaar  € 1,96  

       met een minimum van € 10,45   

            
   7.  Stoep, stoeptreden, trap, kelderingang, kelderlicht of luchtgat:   

            

Wz OGV B 7.1  tot en met 2 m²   per m²  per  jaar  € 13,10  
Wz OGV B 7.2  meer dan 2 m²   per m²  per  jaar  € 26,05  

            

   8.  Uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van gebouwen (hieronder   
     niet begrepen luifels, erkers en balkons), kelder, tunnel of dergelijke         

     inrichting, transportbaan of dergelijke inrichting:     

            
Wz OGV B 8.1  per bouwlaag   per 5 m² per jaar  € 53,05  

            

   F. Plaatsen en parkeren van voertuigen    

            

   Voor het plaatsen en parkeren van voertuigen zijn de navolgende tarieven 

van toepassing: 

   

      

         

   1.  Wagen, aanhangwagen, handwagen, carrier en ander 

voertuig, uitgezonderd motorrijtuigen in de zin van de 
Wegenverkeerswet, voor zover niet belast 

overeenkomstig het vermelde in de onderdelen 2 t/m 4: 

   

            

Wz OGV F     per m²  per  jaar  € 13,00 

            
   3.  Vervallen      

            

  F 4.  Het stallen op daartoe door het college van burgemeester en 
wethouders aangewezen plaatsen van een: 

  

            

Wz OGV F 4.1  bromfiets/snorfiets stuk per dag/per keer  € 0,80 
Wz OGV F 4.2  fiets stuk per dag/per keer  € 0,53 

Wz OGV F 4.3  bromfiets/snorfiets stuk per maand  € 11,10 

Wz OGV F 4.4  fiets stuk per maand  € 7,40 
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   G. Gebruik haventerrein   

            

   Voor het gebruik van het haventerrein zijn de navolgende tarieven van toepassing:   

            
   1.  Het innemen van haventerrein:       

            

Wz OGV G 1.1   per m²  per maand  € 0,64  
            

   2.  Het innemen, overdekken of op enigerlei wijze aan de openbare    

     dienst onttrekken van openbaar water en voor het hebben van   
     niet tot reclame dienende voorwerpen, werken of inrichtingen in,    

     onder, op of boven dat water, met uitzondering van datgene   

     waarvoor havengeld is verschuldigd:     
            

Wz OGV G 2.1   per m²  per maand  € 1,23  

Wz OGV G 2.2   per m²  per jaar  € 10, 08 

            

   3.  Paal (< 30 cm diameter) in openbaar water:     

            
Wz OGV G 3.1   per stuk per jaar  € 13,20  

            

   4.  Dukdalf (gelijk aan of > 30 cm diameter) of dergelijk voorwerp in 
openbaar water: 

  

            

            
Wz OGV G 4.1   per stuk per jaar  € 18,15  

            
   5.  Het stremmen van de scheepvaart in openbaar water:    

           

Wz OGV G     per dag  € 582,00  
       

   6  Vervallen  

            
   7.  (Niet) overdekte schepen/pontons/dekschuiten     

            

   7.1  Voor niet overdekte schepen/pontons/dekschuiten die gebruikt worden   

     voor commerciële activiteiten, zoals onder meer    

     café-, terras- of restaurantboot met een oppervlakte van:   

     - minder dan 20 m²       
            

Wz OGV G 7.1.1   per m²  per week  € 0,87  

Wz OGV G 7.1.2   per m²  per maand  € 2,59  
Wz OGV G 7.1.3.   per m²  per jaar  € 25,85  

            

            
Wz OGV G 7.1.4 a.  - 20 m² of meer    per week  € 16,80 

Wz OGV G 7.1.4 b.   voor elke m² boven de 20 m² verhoogd met per m²   € 0,49  

            
Wz OGV G 7.1.5 a.  - 20 m² of meer    per maand  € 50,50  

   7.1.5 b.   voor elke m² boven de 20 m² verhoogd met per m²   € 1,38  

            
            

Wz OGV G 7.1.6 a.  - 20 m² of meer    per jaar  € 504,00  

   7.1.6 b.   voor elke m² boven de 20 m² verhoogd met per m²   € 13,30  
            

   7.2  Voor overdekte schepen/pontons/ dekschuiten die gebruikt worden voor   

     commerciële activiteiten, zoals onder meer café-, terras-,    

     restaurant- of hotel/herbergboot:     

            

Wz OGV G 7.2.1   per m²  per week   
Wz OGV G 7.2.2   per m²  per maand  € 2,75  

Wz OGV G 7.2.3   per m²  per jaar  € 27,30  

            
Wz OGV G 7.3  Indien het schip, de dekschuit of het ponton gedeeltelijk overdekt is,    

     wordt de oppervlakte van het schip, de dekschuit of het          

     ponton in eerste instantie geheel opgemeten waarbij wordt    
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     uitgegaan van de grootste lengte maal de grootste breedte. Het    
     werkelijk aantal vierkante meter van het overdekte deel wordt berekend   

     met toepassing van het voor overdekte schepen     

     geldende tarief. Het restant wordt berekend met toepassing van het   
     voor niet-overdekte schepen geldende tarief.    

         

     H. Gebruik ruimte woonschepen   
     Voor zowel het gebruik van openbaar water en openbare grond nabij,   

     woonschepen  welke door de bewoners van de nabij gelegen    

     woonschepen gebruikt wordt, zijn de volgende tarieven van    
     toepassing:   

     Onder het gebruik van openbaar water wordt mede verstaan:   

     - oppervlakte ligplaats van het woonschip; en   
     - oppervlakte vlotten, welke losliggen van het woonschip; en   

     - oppervlakte steigers, welke losliggen van het woonschip; en   

     - oppervlakte water tussen het woonschip en de in gebruik genomen    
     grond   

        

        
        

   1.  Gebruik ruimte woonschepen liggende nabij de Jan Gijzenkade:   

        
Wz OGV H 1.1   per m²  per maand  0,55 

Wz OGV H 1.2   per m²  per jaar  € 5,36  

        
   2.  Gebruik ruimte woonschepen liggende aan het Jaagpad:   

            

Wz OGV H 2.1   per m²  per maand  0,39 
Wz OGV H 2.2   per m²  per jaar  € 3,61  

        

   3.  Gebruik ruimte woonschepen liggende in de daarvoor aangewezen 
woonschepen en aan de Spaarndamseweg t.o. de Zaanenstraat en de 

Obistraat 

  

            
Wz OGV H 3.1   per m²  per maand  0,33 

Wz OGV H 3.2   per m²  per jaar  € 3,32  

        
   3.  Gebruik ruimte woonschepen liggende op andere plaatsen dan 

bedoeld onder 6.1 t/m 6.4 

  

            
Wz OGV H 3.1   per m²  per maand  0,57 

Wz OGV H 3.2   per m²  per jaar  € 5,81  

            

 



 

228/2008 

228-82 

 

 

 

 

 
   Zone indeling Haarlem      

     

   Haarlem is voor de heffing van de precariobelasting ingedeeld in de drie onderstaande zones:  

            

   Zone I   Wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is gelegen tussen het water van   

de Kampersingel, Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, Zijlsingel, Kinderhuissingel,  

Schotersingel, Kloppersingel en het Spaarne (centrum van Haarlem). 

     

     
     (Voor de heffing van de precariobelasting op reclamevoorwerpen wordt Generaal Cronjéstraat 

en het Julianapark in Zone I ingedeeld) 

            
   Zone II  Wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is gelegen tussen:  

    1. de Schipholweg, de Amerikaweg, de Aziëweg tussen de Rooseveltbrug en de Briandlaan,  

de Briandlaan (beide zijden), de A. Schweitzerlaan ten westen van de aansluiting van de  
Briandlaan op die laan (beide zijden), de Groningenlaan van de aansluiting op die laan 

van de A. Schweitzerlaan tot de aansluiting van die laan op de Europaweg (beide zijden)  

en de Europaweg van de aansluiting van de Groningenlaan op die weg op de Schipholweg; 

     
     

     

     

    2. de Amerikaweg, Amsterdamsestraat, Amsterdamsevaart vanaf de Prins Bernhardlaan tot aan de 

grens van de gemeente Haarlemmerliede c.a., Boerhaavelaan, Delftlaan, Dreef, Europaweg., 

Fonteinlaan, Generaal Cronjestraat, Hildebrandlaan, Houtplein, Julianalaan, Julianapark, Kleine 
Houtweg, Kleverparkweg, Lange Herenvest, Leidsevaart, Lorentzplein, Marnixstraat, 

Planetenlaan, Prins Bernhardlaan, Rijksstraatweg, Schalkwijkerstraat, Schipholweg, 

Schoterweg, Soendaplein, Spaarndamseweg, Vondelweg, Wagenweg, Westelijke Randweg, 
Zijlweg; 

    3. en voorts aan de op voormelde wegen uitkomende zijstraten tot een afstand van 20 meter van 

het snijpunt van de rijbaankanten of de verlengden daarvan. 
Indien  voorwerpen zich gedeeltelijk bevinden binnen voormelde afstand 

van 20 meter, worden voor de berekening van het tarief de voorwerpen 

geacht geheel binnen die afstand te zijn gelegen. 

     
     

     

            

   Zone III  Alle niet onder Zone I en Zone II genoemde gebieden en wegen.   

            
   N.B. De bovenstaande zone indeling geldt niet voor de heffing van de precariobelasting over terrassen, tenzij in 

de betreffende bepaling expliciet is aangegeven dat de Zone-indeling van toepassing is. 

 

Behorend bij het raadsbesluit van 18 december 2008. 

 

De griffier van Haarlem, 
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Verordening reinigingsheffingen   

  

De raad van de gemeente Haarlem;   

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;   

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van 

de Wet milieubeheer;   

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2009   
Hoofdstuk I Algemene bepalingen   

  

Artikel 1 Inleidende bepaling   

 

Krachtens deze verordening worden geheven:  

a.      een afvalstoffenheffing;  

b.      reinigingsrechten.  

  

Artikel 2 Begripsomschrijvingen   

 

1.      Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder bedrijfsafval: afvalstoffen die  

         niet in een particulier huishouding zijn ontstaan; 

2.      Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen,       

         met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard,  

         omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.  

 

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing  
 

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit  

 

1.      Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel  

         15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).  

2.      De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen  

         geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel  

         ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een  

         verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.  

  

Artikel 4 Belastingplicht  

 

1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een  

         perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer  

         een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

2.      Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: 

         a.   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit,   

          beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel; 

 b.  ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten   

       gebruike heeft afgestaan. 

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief  

 

De afvalstoffenheffing bedraagt per perceel per kalenderjaar:  

a..  € 290,20 

b.  slechts indien er sprake is van gebruik van het perceel door één persoon bedraagt de  

         afvalstoffenheffing  € 174,81 

 

Artikel 6 Belastingjaar 

    

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.   
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Artikel 7 Wijze van heffing   

 

De afvalstoffenheffing wordt bij wege van aanslag geheven.   

  

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

 

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de  

aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel met toepassing van 

de in artikel 5 opgenomen tarieven hoger wordt als gevolg van wijziging in het aantal personen 

dat gebruik maakt van het perceel, is de belasting respectievelijk de hogere belasting voor zoveel 

twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang 

van de belastingplicht respectievelijk na de wijziging als hiervoor bedoeld, nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel met toepassing van de 

in artikel 5 opgenomen tarieven lager wordt als gevolg van wijziging in het aantal personen dat 

gebruik maakt van het perceel, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten 

van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht 

respectievelijk na de wijziging als hiervoor bedoeld, nog volle kalendermaanden overblijven.  

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 

gemeente verhuist en aldaar met een gelijk aantal personen een ander perceel in feitelijk gebruik 

neemt.een ander perceel in feitelijk gebruik neemt. 

5. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 

vorige   volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen 

afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

  

Artikel 9 Termijnen van betaling  

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen  

worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de  

maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de  

tweede één maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het  

aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan 

€ 1.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen  

worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste  

termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening  

van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één maand later. 

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

 

 

Hoofdstuk III Reinigingsrechten   

  

Artikel 10 Belastbaar feit    

 

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het 

gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.   

  

Artikel 11 Belastingplicht    

 

De reinigingsrechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de 

dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.   
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Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief   

 

1.      Het reinigingsrecht voor het verwijderen van bedrijfsafval bedraagt per perceel, per kalenderjaar   

         € 174,81; 

2.      de reinigingsrechten voor het verwerken van het grof bedrijfsafval bedraagt:  

a.      € 44,44 per m³, vermeerderd met 

b.      € 46,72 voor de voor de verwijdering benodigde menskracht per uur;   

3.      het bedrag van lid 1 is exclusief de verschuldigde BTW; 

4.      de bedragen van lid 2 zijn inclusief de verschuldigde BTW; 

  

Artikel 13 Belastingjaar    

 

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 

kalenderjaar.   

  

Artikel 14 Wijze van heffing  

 

1.      Het reinigingsrecht bedoeld in artikel 12 lid 1 worden geheven bij wege van aanslag; 

2.      De reinigingsrechten bedoeld in artikel 12 lid 2 worden geheven bij wege van aanslag of door  

         middel van een mondelinge kennisgeving of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop  

         het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking  

         van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

  

Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks 

verschuldigde rechten   

 

1.      Het recht bedoeld in artikel 12 lid 1 zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo  

         dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.  

2.      Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd  

         voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na  

         de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.  

3.      Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing  

         voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na  

         het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van  

         de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00. 

4.      Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de  

         gemeente verhuist.  

5.      Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.  

  

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 

    

De rechten bedoeld in artikel 12 lid 2 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de 

aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.   

  

Artikel 17 Termijnen van betaling  

 

1.     In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen  

        worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de  

       maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de  

       tweede één maand later.  

2.    Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het  

      aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan  

       € 1.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen  

       worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste  

       termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening  

       van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één maand later. 

3.    De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 14,  
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     tweede lid:  

a.      mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;  

b.      schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel 

ingeval van toezending daarvan, binnen 2 maanden dagen na de dagtekening van de 

kennisgeving.  

4.      De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde  

         termijnen.  

  

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen   

  

Artikel 18 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

   

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de reinigingsheffingen.   

  

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel  

  

1.      De 'Verordening reinigingsheffingen 2008' van 13 december 2007, wordt ingetrokken met  

         ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande  

         dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2.      Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.  

3.      De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.  

4.      Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsheffingen 2009'.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008.  

 

 

De voorzitter,           De griffier,   
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Verordening rioolheffing 
 

De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;  

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2009  
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

Deze verordening verstaat onder: 

a. perceel: een roerende of onroerende zaak of zelfstandig gedeelte daarvan; 

b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 

verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in 

beheer of  in onderhoud bij de gemeente;  

c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater. 

 

Artikel 2 Aard van de belasting 

 

Onder de naam 'rioolheffing' wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die 

voor de gemeente verbonden zijn aan:  

a. De inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de 

zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 

b. De inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezameld hemelwater, 

alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. 

 

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht 

 

1. De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten 

op de gemeentelijke riolering; 

2. Met betrekking tot de belasting wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als 

genothebbende  krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin 

van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op 

dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

 

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten 

 

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als 

afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig 

bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één 

geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.  

 

Artikel 5 maatstaf van heffing 

 

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.  

  

Artikel 6 Belastingtarieven 

 

De belasting bedraagt: 

a. per perceel: € 123,36; 

b. in afwijking van het bovenstaande bedraagt de belasting voor elk perceel dat niet direct of  

indirect is aangesloten op het waterleidingstelsel en van waaruit geen water via het riolerings-

stelsel wordt afgevoerd dat is verkregen door middel van een eigen pompinstallatie:  € 52,88; 
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Artikel 7 Belastingjaar 

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Artikel 8 Wijze van heffing 

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.  

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld  

 

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.  

 

Artikel 10 Termijnen van betaling  

 

1.      In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden  

 betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand    

        volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede één 

         maand later. 

2.      Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het  

         aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan 

         € 1.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen  

         worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste  

         termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening 

         van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één maand later. 

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

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

invordering van de rioolheffing. 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel   

 

1. De 'Verordening rioolrechten 2008' van 13 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van 

de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de 

bekendmaking.  

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.  

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2009”. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008. 

 

 

De voorzitter,       De griffier,  
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Verordening toeristenbelasting  

 

De raad van de gemeente Haarlem;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;  

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;  

besluit vast te stellen de volgende verordening:  

 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2009 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  

a. vakantie-onderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele 

kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor 

vakantie- en andere recreatieve doeleinden;  

b. mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans en 

soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd 

worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;  

c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen 

of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.  

 

Artikel 2 Belastbaar feit  

 

Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, 

vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in 

welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam 'toeristenbelasting' een 

directe belasting geheven.  

 

Artikel 3 Belastingplicht  

 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter 

beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.  

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van 

wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.  

 

Artikel 4 Vrijstellingen  

 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:  

1. door degene, die:  

a. als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van 

gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;  

b. verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het 

ter beschikking houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd; ;  

2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde 

wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de 

Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.  

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing  

 

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.  

 

Artikel 6 Belastingtarief  

 

Het tarief bedraagt per overnachting: 

1. € 2,00 

2. € 0,90 indien er overnacht wordt op een camping 
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Artikel 7 Belastingjaar  

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Artikel 8 Wijze van heffing  

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.  

 

Artikel 9 Aanslaggrens  

 

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of 

is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan tien zal of heeft belopen.  

 

Artikel 10 Termijnen van betaling  

 

1. De aanslagen moeten betaald worden binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet; 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid  moet een voorlopige aanslag worden betaald in vier 

termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van het eerste kalenderkwartaal van het 

desbetreffende belastingjaar en de volgende termijn telkens drie maanden later. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde 

termijnen.  

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

de invordering van de toeristenbelasting.  

 

Artikel 12 Aanmeldingsplicht  

 

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na 

het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te 

melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, 

bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.  

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel  

 

1. De 'Verordening toeristenbelasting 2008' van 13 december 2007, wordt ingetrokken met ingang 

van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij 

van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de 

bekendmaking.  

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.  

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2009'.  

 

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 18 december 2008. 

  

 

De voorzitter,       De griffier,  
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De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders  

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en de Invorderingswet 1990; 

besluit het volgende vast te stellen: 

 

Besluit  kwijtscheldingsregels 2009 

 

Artikel 1  Verruimde kwijtschelding  

 

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990 het percentage voor berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 

percent: 

a. afvalstoffenheffing;  

b. de leges voor de huisvestingsvergunning; 

c. de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart. 

 

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding  

 

Bij de invordering van de hondenbelasting wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990 het percentage voor berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 

percent. De kwijtschelding hondenbelasting wordt beperkt tot 50% van de verschuldigde 

hondenbelasting over de eerste hond. 

 

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding 

 

Bij de invordering van de overige gemeentelijke heffingen wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 4  Inwerkingtreding en citeertitel  

 

a. Het besluit ‘Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid gemeente Haarlem 2008’ van 13 december 

2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande 

dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

b. Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

c. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2009. 

d. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2009. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008. 

 

De griffier,      De voorzitter, 
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