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1. Inleiding
Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2017 worden ten aanzien van enkele 
tarieven in de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2017 aanpassingen 
voorgesteld. Deze wijzigingen in tarieven zijn een gevolg van herziening van tarieven door 
de landelijke wetgever. De aanpassingen van de tarieven hebben slechts geringe financiële 
consequenties.
Redactionele wijzigingen worden voorgesteld in de Verordening leges 2017, de Verordening 
begraafrechten 2017 en de Verordening Afvalstoffenheffing 2017. Deze redactionele 
aanpassing hebben geen financiële consequenties.

In ‘Bijlage I: Overzicht wijzigingen’ is een tabel opgenomen met een overzicht huidige en 
nieuwe bepalingen en tarieven.

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

• de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 2017” vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Met de wijzigingsverordening wordt beoogd de betreffende bepalingen in de Tarieventabel 
leges in overeenstemming te brengen met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en 
regelgeving.

4. Argumenten
1. Het voorstel past in het ingezet beleid.
Het voorstel past binnen het Beleidsveld 5.3 beheertaken (begraven en afvalstoffenheffing) 
en beleidsveld 6.1 dienstverlening (leges).

2. Aanpassing tarieven in de Verordening leges 2017 
Leges rijbewijs
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat de kosten van rijbewijzen per 1 
januari 2017 iets mogen worden verhoogd. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
rijbewijs geldt een hoger maximumtarief en is gewijzigd van €38,99 naar €39,11.

Bodem- en vastgoedinformatie
Het tarief voor het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem gaat 
omlaag omdat het college is overgegaan op een ander systeem. Het verstrekken van de 
betreffende informatie is hierdoor goedkoper geworden. Voor het verstrekken van een 
geautomatiseerd rapport geldt nu een lager tarief en is gewijzigd van €52,20 naar €30,00.

3. Actualisering bepalingen
Verordening Leges 2017 en Verordening Begraafrechten
In artikel 6 van de Verordening Leges 2017 en artikel 6 van de Verordening Begraafrechten 
2017 staat vermeld dat leges en begraafrechten geheven kunnen worden bij wege van 
aanslag, of door middel van een mondelinge kennisgeving of een gedagtekende 
kennisgeving. In de commissie bestuur van 24 november 2016 is vastgesteld om de bepaling



‘heffen op basis van mondelinge kennisgeving’ te verwijderen uit de Verordening Leges 2017 
en de Verordening Begraafrechten 2017.

Verordening Leges 2017
Voorgesteld wordt om artikel 1.20.8.1 uit de Tarieventabel te wijzigen aangezien een aantal 
artikelen waarnaar wordt verwezen zijn gewijzigd of vernummerd. Met de wijziging wordt 
dit hersteld.

Voorgesteld wordt om de artikelen 2.3.5.2, 2.3.5.2.1,2.3.5.2.2, 2.3.5.2.3, 2.3.5.2.4 en 2.3.5.4 
van titel 2 (hoofdstuk Omgevingsvergunning) naar titel 3 te verplaatsen aangezien de 
betreffende artikelen niet meer vallen onder het hoofdstuk Omgevingsvergunning. Het gaat in 
de betreffende artikelen om inrichtingen die worden gedefinieerd als: voor mensen 
toegankelijke ruimtelijke begrensde plaats voor zover dat geen bouwwerk is. Omdat dit geen 
onderdeel is van de omgevingsvergunning, maar gerelateerd is aan evenementen dienen de 
bovengenoemde artikelen te worden verplaatst.
Artikel 2.3.5 dient in verband met de bovenstaande wijziging tekstueel gewijzigd te worden. 
Artikel 2.3.5.3. dient in titel 2 onder het hoofdstuk Omgevingsvergunning gehandhaafd te 
blijven.

Voorgesteld wordt om de naam van de afdeling bij Titel 1, artikel 1.18.3 te wijzigen van 
GOB naar DVV.

In het bestaande artikel 3.7.6 was er nog geen uitzondering op het betalen van 
leges opgenomen voor het omzetten van een papieren bezoekersvergunning naar een digitale 
bezoekersregeling. Deze uitzondering is juist gewenst om te stimuleren dat 
vergunninghouders overstappen van een papieren vergunning naar een digitale vergunning. 
Ten behoeve van de leesbaarheid is (na de toevoeging) besloten dit artikel op te splitsen in 
twee nieuwe artikelen.
De financiële gevolgen zijn vooraf niet goed in te schatten, omdat nog niet bekend is hoeveel 
vergunninghouders hun papieren vergunning zullen omzetten naar een digitale vergunning.

Verordening Leges 2017 - Uniforme Administratieve Voorwaarden
In de Verordening Leges 2017 wordt in Titel 2, hoofdstuk 1, onder 2.1.1.2 van de
Tarieventabel verwezen naar de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV)
( bijlage 2) voor de bepaling van de aannemingssom. Deze UAV zijn vastgesteld door de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie.
Op 6 december 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat een verwijzing 
naar de gepubliceerde UAV onvoldoende is om de rechtszekerheid van de burgers te 
waarborgen. De UAV dient als bijlage toegevoegd te worden aan de Legesverordening 2017.

Verordening Afvalstoffenheffing 2017
Voorgesteld wordt om artikel 4 van Verordening Afvalstoffenheffing te wijzigen. Dit betreft 
een verduidelijking, voorgesteld door adviesbureau Bosch& Partners.

5. Risico’s en kanttekeningen
Het financieel effect van de wijzigingen is per saldo nihil en wordt opgevangen binnen de 
huidige ramingen.
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6. Uitvoering
De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2017 wordt bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie.
Tevens worden de aanpassingen verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening 
leges 2017, de Verordening begraafrechten 2017 en de Verordening Afvalstoffenheffing 
2017.

7. Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht wijzigingen
Bijlage 2: Uniforme Administratieve Voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende:

Eerste wijzigingsverordening belastingen 2017

Artikel A Wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2017

De navolgende artikelen van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2017 
worden als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
DVV 1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een f IQ 1 1rijbewijs.

Hoofdstuk 8 Bodem- en vastgoedinformatie
STZ 1.8.4.2 Het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de

bodem in de vorm van een geautomatiseerd rapport (onder andere f 00bij grondtransacties)

Artikel B Wijzigingen behorende bij de Verordening Leges 2017

Artikel 6 van de Verordening Leges 2017 komt als volgt te luiden:

Artikel 6 De leges worden geheven bij wege van aanslag door middel van 
een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede 
wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere 
schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de 
belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 lid 3 van de Verordening Leges 2017 komt als volgt te luiden:

Artikel 7 
lid 3

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als 
bedoeld in artikel 6 schriftelijk wordt gedaan, op het moment van 
uitreiken van de kennisgeving, dan wel 
in geval van toezending daarvan, binnen twee maanden na de
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dagtekening van de 
kennisgeving.

Titel 1 tarieventabel Verordening leges 2017: wijzigen naam betrokken afdeling

DVV 1.18.13 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
2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt:

€ 54,70

Titel 1 tarieventabel Verordening leges 2017: tekstuele wijziging

DVV 1.20.8.1 Voor de aanvragen uit deze titel, vermeld onder de hoofdstukken 11, 12,14,
16 en de artikelen 1.18.3, 1.18.9, 1.18.10 en 1.19.5 t/m 1.19.16, 1.20.4, 1.20.5 
en 1.20.2.4 geldt dat als de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, of 
wanneer de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, er aanspraak bestaat 
op teruggaaf van:

90%

Titel 2 tarieventabel Verordening leges 2017: UAV als bijlage gehecht aan verordening

DVV 2.1.1.2. bouwkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 
lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden, welke als bijlage aan deze 
verordening is gehecht, voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te 
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, 
inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normbladNEN 2631, uitgave 1979, 
of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen 
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 
onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de opgegeven 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.

Titel 2, Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, 
artikel 2.3.S.2, 2.3.5.2.1, 2.3.S.2.2., 2.3.S.2.3 en 2.3.S.4 komen te vervallen

DVV 2.3.5.2 Vervallen
DVV 2.3.5.2.1 Vervallen
DVV 2.3.5.2.2 Vervallen
DVV 2.3.5.2.3 Vervallen
DVV 2.3.5.2.4 Vervallen
DVV 2.3.5.4. Vervallen
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Titel 2, Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning, wijziging van tekst.
DVV 2.3.5. In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie met

brandveiligheid.

Titel 3, Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen 
en onversterkte muziek. Nieuwe artikelen.

DVV 3.2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 3 van 
de Brandbeveiligingsverordening:

DVV 3.2.6.1. Voor een inrichting met een oppervlakte tot 500 m2: €604,00
DVV 3.2.6.2. Voor een inrichting met een oppervlakte van 501 tot en met 5000 

m2 €1209,00
DVV 3.2.6.3 Voor een inrichting met een oppervlakte van meer dan 5000 m2 €3.628,00
DVV 3.2.6.4 Voor een tijdelijke, korter dan 12 weken in stand te houden, 

inrichting: €186,00
DVV 3.2.6.5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het wijzigen van gegevens van een reeds verstrekte 
vergunning als bedoeld in onderdeel 3.2.6. €186,00

Titel 3 tarieventabel, artikel 3.7.6. tekstueel wijzigen en splitsen in twee aparte 
artikelen.

DVV 3.7.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing of tijdelijke vergunning als bedoeld in de 
Parkeerverordening 2012, voor het verzorgen van een wijziging als 
bedoeld in artikel 5 van de Parkeerverordening 2012, met 
uitzondering van overschrijving tenaamstelling bij overlijden van 
vergunninghouder, de beëindiging van een parkeerproduct en het 
omzetten van een papieren bezoekersvergunning naar digitale 
bezoekersregel ing: €17,80

3.7.6.1. voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tweede 
bezoekersparkeervergunning, als deze op een later tijdstip 
aangevraagd wordt dan de eerste bezoekersparkeervergunning:

€17,80

Artikel C Wijziging behorende bij de Verordening Begraafrechten 2017

Artikel 6 van de Verordening Begraafrechten 2017 komt als volgt te luiden:
6. De rechten, worden geheven bij wege van aanslag 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 D Wijziging behorende bij de Verordening Afvalstofheffing 2017

Artikel 4, Maatstaf van heffing en belastingtarief van de Verordening Afvalstofheffing 
2017 komt als volgt te luiden:
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4. De belasting bedraagt per kalenderjaar:

1. indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt bij aanvang van de belastingplicht 
wordt gebruikt door één persoon: € 212,40
2. Indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij 
aanvang van de belastingplicht, wordt gebuikt door meer dan één 
persoon € 321,72

Artikel E Overgangsbepalingen

De artikelen en de tariefbepalingen of onderdelen daarvan zoals deze luidden voor de 
inwerkingtreding van deze verordening, blijven van toepassing op de belastbare feiten die 
zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel F Slotbepaling

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde 

datum.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening belastingen 

2017.

6 m 2017Gedaan in de vergadering van................. (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier ' De voorzitter
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