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Kernboodschap De gemeenteraad is bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van 

gemeentelijke belastingen, het vaststellen van belastingverordeningen en 
-tarieven. Een vastgestelde en gepubliceerde belastingverordening is een 
voorwaarde om de belastingbaten, zoals geraamd in de vastgestelde en 
geamendeerde Programmabegroting 2021-2025 te kunnen realiseren.
De financiële consequenties zijn geraamd in de Programmabegroting 2021-2025 
en in de paragraaf lokale heffingen is een meer uitgebreide toelichting per 
belastingsoort opgenomen. Dit voorstel is in feite een technische uitwerking van 
de geraamde baten in de vastgestelde Programmabegroting 2021-2025 in de vorm 
van corresponderende tarieven en verordeningen.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

De in de raadsvergadering van 5 november 2020 vastgestelde
Programmabegroting 2021-2025
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurliike-stukken/Programmabegroting-
2021-2025-HLM24092020-3.pdf

Besluit College
d.d. 17 november 2020

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad
d.d...........1 7 DEC 2020
(wordt ingevuld door de 
griffie)

CA

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 
november 2020;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende verordeningen:
A. Verordening afvalstoffenheffing 2021;
B. Verordening begraafrechten 2021;
C. Verordening havengelden 2021;
D. Verordening hondenbelasting 2021;
E. Verordening leges 2021;
F. Verordening marktgelden 2021;
G. Verordening onroerende- zaakbelastingen 2021;
H. Verordening parkeerbelasting 2021;
I. Verordening precariobelasting 2021;
J. Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2021;
K. Verordening reclamebelasting Cronjéstraat 2021;
L. Verordening rioolheffing 2021;
M. Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2021;
N. Verordening toeristenbelasting 2021;
O. Besluit kwijtscheldingsregels 2021;

Gedaan in de vergadering van 17 december 2020.

Dii^-i^er, De voorzitter,

7/^——
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1.Inleiding

In de Programmabegroting 2021-2025 zijn de belastingopbrengsten geraamd. De nu ter vaststelling 
aangeboden belastingverordeningen 2021 en het kwijtscheldingsbesluit zijn een nadere uitwerking 
om de geraamde baten ook te kunnen realiseren. Onder verwijzing naar de uitgebreide paragraaf 
lokale heffingen in de Programmabegroting 2021-2025 beperkt dit voorstel zich tot een toelichting 
op de vast te stellen belastingverordeningen en op de vaststelling van de tarieven.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor, met inachtneming van de hiervoor genoemde uitgangspunten, de 
volgende verordeningen, inclusief de daarin vermelde tarieven en de besluiten kwijtscheldingsregels 

vast te stellen:
A. Verordening afvalstoffenheffing 2021;
B. Verordening begraafrechten 2021;
C. Verordening havengelden 2021;
D. Verordening hondenbelasting 2021;
E. Verordening leges 2021;
F. Verordening marktgelden 2021;
G. Verordening onroerende- zaakbelastingen 2021;
H. Verordening parkeerbelasting 2021;
I. Verordening precariobelasting 2021;
J. Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2021;
K. Verordening reclamebelasting Cronjéstraat 2021;
L. Verordening rioolheffing 2021;
M. Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2021;
N. Verordening toeristenbelasting 2021;
O. Besluit kwijtscheldingsregels 2021;

3. Beoogd resultaat

Het heffen en invorderen van belastingen en rechten in 2021 op basis van de door de raad 
vastgestelde verordeningen en tarieven, conform de uitgangspunten van de Programmabegroting 

2021-2025.

Financiële consequenties

In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de belastingvoorstellen ten opzichte 

van de geraamde opbrengst voor 2021 weergegeven :
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bedragen x€ 1.000
Opbrengsten Rekening Begroting Begroting Aanvullende Wijziging Opbrengst

2019 2020 2021 incl. voorstellen opbrengst 2021
BERAP begroting 2021 o.g.v. geactuali

2020 2021 belasting
voorstellen

seerd

Belastingen

OZB woningen 21.974 23.244 24.629 250 251 25.130

OZB niet-woningen 
eigenaren 11.059 11.467 11.652 -52 11.600

OZB niet-woningen 
gebruikers 7.760 7.841 7.966 -106 7.860

Roerende woon-en 
bedrijfsruimtebelasting 54 61 62 62

Hondenbelasting 556 569 578 578

Toeristenbelasting 2.491 1.275 1.901 1.901

precariobelasting op 
kabels en leidingen 5.864 5.865 5.865 68 5.933
Overige
precariobelasting 1.681 1.748 1.857 1.857

Straatparkeren/vignetten 11.009 8.907 10.900 173 11.073

Naheffmgen parkeren 1.508 1.383 1.405 1.405

Parkeeropbrengsten
Schalkwijk 356 510 519 519

Reclamebelasting
Cronjéstraat 62 60 80 80

totaal belastingbaten

Heffingen

64.374 62.930 67.414 423 161 67.998

Rioolheffmg 13.019 12.298 12.325 493 12.818

Afvalstoffenheffing
Leges alg.

24.210 24.922 26.324 26.324

dienstverlening 2.528 2.050 2.826 2.826

Bouwleges (WABO) 7.751 5.797 5.558 5.558

Leges vergunningen 470 202 216 216

Begraalfechten 997 967 982 982

Havengelden 1.074 946 1.114 1.114

Marktgelden 409 400 442 442

BIZ-heffing 980 803 965 965

Totaal heffingen 51.438 48.385 50.752 493 0 51.245

Totaal opbrengsten uit 
belastingen en heffingen 115.812 111.315 118.166 916 161 119.243
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Dotatie aan voorziening 
dubieuze debiteuren -372 -700 -700 -700

Kwijtschelding -1.423 -1.757 -1.600 -1.600

Netto-opbrengst 114.017 108.858 115.866 916 161 116.943

l.Totstandkoming Haarlemse belastingvoorstellen 2021

1. Inleiding

Op basis van de geraamde opbrengsten wordt nu voorgesteld de belastingverordeningen en de 
tarieven vast te stellen. Dit voorstel betreft in feite een uitwerking van de geraamde belastingbaten.

In bijlage 5.11 van de Programmabegroting 2021-2025 is de kostenonderbouwing van de heffingen 
weergegeven conform de modellen die de VNG hiervoor heeft ontwikkeld. De onderbouwing in dit 
voorstel wordt daarom beperkt tot de kostendekkendheid in hoofdlijnen.

Voorts wordt bij elke afzonderlijke belasting c.q. recht/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 Programmabegroting 

2021 zijn aangegeven.

2. Uitvoering belastingheffing

2. Inzicht in de afzonderlijke belastingen:

2.1. Onroerendezaakbelastingen

De grondslag voor de OZB wordt gevormd door de waarde van het onroerend goed. De waarde- 
mutaties worden jaarlijks vastgesteld door middel van de zogenaamde herwaardering. Haarlem 
hanteert het uitgangspunt dat zij de gemiddelde waardestijging (of daling), compenseert door een 
tariefsverlaging (of evenredige tariefsverhoging). Daarmee bereikt de gemeente dat waarde-mutaties 
niet leiden tot een wijziging in de totale opbrengst, maar slechts tot individuele verschillen in 
aanslagen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de waarde van een woning meer of juist minder is 
gestegen dan het Haarlemse gemiddelde. Dan levert de herwaardering een voordeel of juist een 
nadeel op voor de eigenaar. Voor het belastingjaar 2021 geldt het waarde-prijspeil van 1 januari 

2020.
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Daarnaast is, als uitvloeisel van de invulling van de taakstellingen in de begrotingen 2020 en 2021, de 

raming voor de OZB-woningen met € 1.250.000 verhoogd t.o.v. 2020.

Per 1 november 2020 zijn de waarde-prognoses van Cocensus ontvangen. Omdat daarin ook 
rekening wordt gehouden met de WOZ-waarde ontwikkeling over 2020 dienen de opbrengsten voor 
2021 hiervoor ook gecorrigeerd te worden. De consequenties voor de tarieven worden onderstaand 

nader toegelicht.

a. Woningen

De waarden van de woningen in Haarlem zijn op peildatum gemiddeld met 6,4% gestegen. 
Gelet op het onder 2.1 geformuleerde uitgangspunt betekent dit, dat de tarieven hiervoor 
met een gelijk percentage verlaagd moeten worden behoudens inflatiecorrectie en een 
correctie van de vastgestelde taakstelling in de Programmabegroting 2021-2025, per saldo 

een correctie van 5,2%.

Uitgangspunten woningen:

Inflatiecorrectie 1,6%

Compensatie waardestijging woningen -6,4%

Verhoging conform taakstelling 5,2%

Uitkomst: Tariefstijging voor 2021 0,4%

Voorgesteld wordt het tarief met 0,4% te verhogen.

Effectief stijgen de OZB-lasten gemiddeld met 6,8%, omdat de waarde waarover het tarief wordt 

berekend gemiddeld met 6,4% is gestegen.

Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:
2020: WOZ-waarde € 350.000 x tarief 0,0848% = € 297 OZB 
2021: WOZ-waarde €372.000 x tarief 0,0851% = € 317 OZB 
De OZB-aanslag is 6,8% hoger dan die van 2020.

b. Niet-woningen

De waarden van de niet-woningen in Haarlem zijn op peildatum in waarde gelijk gebleven. Gelet 
op het onder 2.1 geformuleerde uitgangspunt betekent dit, dat de tarieven uitsluitend aangepast 

worden aan de inflatie, een verhoging met 1,6%.
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Uitgangspunten niet-woningen

Inflatiecorrectie 1,6%

Compensatie waardestijging niet-woningen 0%

Uitkomst: Tariefstijging voor 2021 1,6%

Voorgesteld wordt het tarief met 1,6 % te verhogen,

c. Opbrengstberekening

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en de ontwikkeling van de WOZ-waarden 
kunnen de tarieven en opbrengsten als volgt worden berekend:

Bedragen x€ 1.000
WOZ-
waarde
BASIS

Accres Correctie
bezwaar

Overige
correcties

woz-
waarde
netto

Tarief
2020

Tarief
2021

Mutatie
in %

Opbrengst
2021

WON 29.530.000 115.000 -115.000 0 29.530.000 0,0848% 0,0851% 0,4% 25.130

Niet won EIG 
Niet won

3.865.000 49.000 -32.000 -32.000 3.850.000 0,2966% 0,3013% 1,6% 11.600

GEBR 3.865.000 49.000 -32.000 -590.000 3.280.000 0,2359% 0,2397% 1,6% 7.860

Toelichting

De geprognosticeerde WOZ-waarden op de peildatum van de woningen is iets hoger dan verwacht, 
omdat het accres (groei) vorig jaar hoger is uitgevallen. Voor 2021 wordt de waarde verhoogd met de 
verwachte groei en een correctie voor waardeverminderingen vanwege bezwaren.

Bij de niet woningen dient de opbrengst gecorrigeerd te worden vanwege o.m. leegstand (bij de 
gebruikersheffing) en het amendement "De Pater". Dit amendement (wijziging van de Gemeentewet 
uit 2005) beoogt ook huishoudens die een in hoofdzaak niet-woning bewonen, zoals woningen die 
behoren bij bedrijfspanden, te laten profiteren van de afschaffing van het gebruikersdeel OZB op 
woningen (2006). Dit betekent dat bij de gebruikersheffing niet woningen de WOZ-waarden moet 
worden verlaagd voor eventuele woondelen. De totale opbrengst wijkt marginaal af van de raming in 
de Programmabegroting 2021-2025. Daarbij dient te worden aangetekend dat in het accres rekening 
is gehouden met objecten in aanbouw. Van een aantal objecten is onzeker of deze al dan niet voor 1
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januari worden opgeleverd. De WOZ-waarde op 1 januari kan hierdoor positief of negatief worden 
beïnvloed. Daarom zal aan de hand van de rapportages van Cocensus in de loop van 2021 worden 
bezien of de raming in de begroting 2021 aangepast moet worden aan deze geactualiseerde 

opbrengsten.

Overzicht opbrengsten OZB bedragen x € 1.000

Rekening Raming Raming Herberekende
2019 2020 2021 opbrengst

Opbrengst totaal 40.793 42.552 44.497 44.590

Eigenaar woning 21.974 23.244 24.879 25.130

Eigenaar niet-woning 11.059 11.467 11.652 11.600

Gebruiker niet-woning 7.760 7.841 7.966 7.860

Op basis van de waardebepaling zijn de volgende tarieven berekend:

Tariefoverzicht
Rekening Raming Raming %

2019 2020 2021 Wijziging

Eigenaar woning 0,08828% 0,0848% 0,0851% 0,4%

Eigenaar niet-woning 0,29542% 0,2966% 0,3013% 1,6%

Gebruiker niet-woning 0,23495% 0,2359% 0,2397% 1,6%

2.2 Belasting op roerende woon-en bedrijfsruimten

Het tarief van de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWBB) is wettelijk gelijk aan die van de 
OZB. Dit betekent dat in praktijk het tarief voor bijvoorbeeld een woonboot gelijk is aan het tarief 
van een woonhuis. De hoogte van de heffing (in €) wordt bepaald door de WOZ-waarde.

De verordening, waarin de tarieven zijn opgenomen, is gelijk aan die van de 
onroerendezaakbelastingen als hiervoor vermeld.

Overzicht opbrengsten RWWB

Rekening
2019

Opbrengst totaal 54

bedragen x€ 1.000

Raming Raming 
2020 2021

61 62
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2.3 Hondenbelasting

Onder de naam "hondenbelasting" heft de gemeente een belasting op het houden van honden 
binnen de gemeente. Belastingplichtig is de houder van de hond. Het aantal honden is bepalend voor 
de hoogte van de belasting die wordt geheven. De raming voor 2021 is geïndexeerd met 1,6% 

prijsinflatie

Overzicht opbrengst hondenbelasting
bedragen x€ 1.000

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst totaal 556 569 578

Aantallen Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Eerste hond 4.900 5.000 5.000

Tweede hond 700 725 700
Derde hond 40 40 30
Kennel 8 7 5

Tarieven Rekening Raming Raming
2019 2019 2021

Eerste hond 92,04 93,36 94,80

Tweede hond 155,64 157,80 160,32
Derde hond 281,76 285,72 290,28
Kennel 404,28 409,92 416,52

NB: tarief moet deelbaar zijn door 12 vanwege wijzigingen per maand.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf (al dan niet met overnachten) 

binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in de gemeente.
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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 hotelier c.a. mag de belasting doorberekenen aan de toerist. 
De tarieven moeten min of meer aansluiten bij het aantal personen en de duur van het verblijf. Het 
tarief 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.

Vanwege de tariefsverhoging in 2019 worden de tarieven over de periode 2019-2022 niet aangepast 
aan inflatie.

Op grond van de aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2020-2024 is besloten de 
vrijstelling voor riviercruises/motorcharters en pleziervaartuigen voor de toeristenbelasting te laten 

vervallen.

Overzicht opbrengst toeristenbelasting
bedragen x€ 1.000 

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst totaal 2.491 1.275 1.901

De opbrengsten voor 2020 en 2021 zijn verlaagd vanwege de gevolgen van de coronacrisis, waardoor 
er naar verwachting minder toeristen overnachten dan voor de crisis.

Aantallen Rekening
2019

Raming
2020

Raming
2021

Camping

Watertoerisme

12.000 6.000 9.000

PM

Hostel 40.000 20.000 30.000

Hotel/particulier 450.000 240.000 357.000

Tarieven Rekening
2019

Raming
2020

Raming
2021

Camping en 
pleziervaartuig

1,35 2,00 2,00

Hostel 3,25 3,25 3,25

Overig 3,25 5,00 5,00
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2.4 Precariobelasting

De gemeente heft precariobelasting voor het hebben van voorwerpen op, boven en onder 
gemeentegrond. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen het heffen van precario op 
kabels en leidingen en overige precario.

Precariobelasting op kabels en leidingen
De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 besloten de precariobelasting op nutsleidingen af te 
schaffen. Dat betekent dat gemeenten deze precariobelasting niet meer kunnen invoeren en voor 
gemeenten die deze belasting al heffen, waaronder Haarlem, geldt een overgangsrecht. Het tarief 
mag niet meer worden verhoogd en de overgangsregeling eindigt 31 december 2021.

In oktober is actualisatie van de netbeheerder ontvangen ten aanzien van de metrages kabels en 
leidingen. Hieruit blijkt een toename, waardoor de raming voor 2021 met € 68.000 kan worden 
verhoogd.

Overige precariobelasting

De gemeente heft ook precariobelasting op andere voorwerpen op, boven en onder gemeentegrond. 
De tarieven voor deze precariobelasting worden met 1,6% verhoogd wegens inflatiecorrectie. De 
tarieven voor terrassen zijn in 2020 eenmalig tot een nultarief verlaagd, waardoor de opbrengst in 
2020 ook lager is dan de opbrengsten over 2019 en de raming voor 2021.

Verder wordt voorgesteld om een extra vrijstelling in de verordening op te nemen (artikel 4, lid I). 
Om voor de weggebruikers duidelijk te maken dat de straat alleen voor bouwverkeer toegankelijk is 
zijn er hekken en borden geplaatst. De indruk kan bestaan dat de straat bij het bouwterrein hoort 
maar dat is niet het geval. De aannemer gebruikt de straat niet voor zijn bouwactiviteiten maar 
slechts als toegangsweg tot zijn bouwterreinen. Het college is van mening dat als in opdracht van de 
gemeente een straat wordt afgesloten ten behoeve van de (verkeers)veiligheid en openbare orde er 
geen precario geheven moet worden. Dit is vastgelegd in deze vrijstelling.

Mogelijk worden de precario belastingen in 2021 (deels,) niet in rekening gebracht vanwege de 
coronasituatie. Hierover zal het college later besluiten en een voorstel ter instemming voorleggen.
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Overzicht opbrengst precariobelasting
bedragen x€ 1.000

Tarieven Rekening Raming Raming Herberekende
2019 2020 2021 opbrengst

Opbrengst totaal 7.545 7.613 7.722 7.790

Opbrengst kabels en 5.864 5.865 5.865 5.933
leidingen
Overige precario 1.681 1.748 1.857 1.857

2.6 Parkeerbelasting
De verordening parkeerbelasting omvat de fiscale tarieven voor betaald parkeren (exclusief de 

parkeergarages). De tarieven worden aan de inflatie aangepast.
Vanwege de gevolgen van corona zijn in 2020 en in mindere mate in 2021 de opbrengsten verlaagd 

ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen.

Daarnaast is door vaststelling van de Programmabegroting 2021-2025 ingestemd met de invulling 
van de taakstellingen. Hieruit vloeit voort dat de parkeertarieven van parkeergarages en 
straatparkeren zodanig worden verhoogd dat een extra opbrengst van € 250.000 wordt gerealiseerd. 
Hiervan heeft € 77.000 betrekking op verhoging van parkeerbaten uit parkeergarages. De tarieven 
worden met 1% boven inflatie verhoogd. Dit is een collegebevoegdheid. De resterende verhoging van 
€ 173.000 heeft betrekking op parkeerbelastingen. De tarieven voor vergunninghouders stijgen 
eveneens met 1% boven inflatie. De tarieven van straat parkeren stijgen met 2% boven inflatie. Dit 
onderscheid wordt gemaakt om te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om in garages te parkeren in 

plaats van op straat.

Overzicht opbrengst parkeerbelasting
bedragen x€ 1.000

Rekening
2019

Raming
2020

Raming
2021

Opbrengst totaal 12.873 10.800 12.997

Straat 11.009 8.907 11.073
parkeren/vignetten
Naheffingen 1.508 1.383 1.405
Parkeeropbrengsten
Schalkwijk 356 510 519
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Vanwege de gevolgen van corona zijn de opbrengsten parkeren via de Voortgangsrapportage 2020 
en de Bestuursrapportage 2020 incidenteel verlaagd met afgerond € 2 miljoen in 2020 en € 0,5 
miljoen in 2021.

Tarieven parkeerbelasting
2020 2021

1.1 De tarieven voor meterparkeren bedragen:

a. In de binnenstad per 60 minuten (zone B) €4,95 €5,10
b. In Schalkwijk (zone S)

Voor de eerste drie tijdseenheden van 60 minuten €0,55 €0,55
Voor de vierde en opvolgende tijdseenheden van 60 
minuten

€1,10 €1,10

c. In de overige gebieden (zone C) €3,60 €3,70
d. In de zone stop&shop

Tot max 30 minuten €0,55 €0,60
Langer dan 30 min., per tijdseenheid van 60 minuten €3,60 €3,70

d. Bij parkeerapparatuur in zone D tot een maximum van 
€ 4,55 per dag

€3,60 €3,70

2. De tarieven voor het vergunninghoudersparkeren
bedragen:

a. Binnenstad en Schalkwijk (zone B en zone S) €197,00 €202,00
b. Bedrijvenvergunning binnenstad (zone B en zone S) €219,00 €223,00

c. Overige gebieden (zone C)
eerste auto geregistreerd op het adres €106,00 €110,00
tweede auto geregistreerd op het adres €404,00 €414,00

d Bedrijvenvergunning belanghebbend gebied (zone C) €201,00 €208,00

e. Parkeervergunning zone A €329,00 €341,00
f. Parkeervergunning zone C €157,00 €163,00

4. Bezoekersvergunning (zone C tot een max van € 125 
en zone B tot een max van € 25

a. Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur €0,12 €01,2
b Van zondag 13.00 uur tot 23.00 uur €0,25 €0,25

c Van zaterdag 9.00 uur tot 23.00 uur in zone C €0,25 €0,25

5. Tijdelijke vergunning

a. Dag voor zone B €39,30 €40,70
b. Dagdeel €19,70 €20,40
C. Dag voor zone C €22,20 €23,00
d. Dagdeel €11,10 €11,50

e. uitvaartonderneming €0,00 €0,00

6. Kosten naheffingsaanslag €64,50 €65,50
7. Mantelzorg-maatschappelijke vergunning €0,00 €0,00
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2.7 Reclamebelasting

Op verzoek van de winkeliersvereniging Cronjéstraat is in 2015 een reclamebelasting voor het gebied 
Cronjéstraat/Julianapark ingevoerd (raadsbesluit 2014/266038). Het tarief is vastgesteld op een vast 
bedrag van € 620 per vestiging.

Om ondernemers tegemoet te komen is voor 2020 besloten het tarief eenmalig met 25% te verlagen 

naar €450

Overzicht opbrengst reclamebelasting
bedragen x € 1.000

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Reclamebelasting
Cronjéstraat 62 60 80
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3. Opbrengsten en kostendekkendheid van de afzonderlijke rechten/heffingen

3.1 Rioolheffing

De kosten die de gemeente maakt als uitvloeisel van de watertaken kunnen worden verhaald via een 
zogenaamde rioolheffing. De kosten die uit die watertaken voortvloeien (op het gebied van 
afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer van overtollig regen- en grondwater) zijn 
berekend in het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2023 (VGRP) dat door de raad is 
vastgesteld (2017/361078). De investeringen die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in het 

Investeringsplan 2021-2025.

Overzicht opbrengsten rioolheffing
bedragen x € 1.000

Rekening
2019

Raming
2020

Raming
2021

Opbrengst totaal 13.019 12.298 12.818

Lasten totaal 13.922 12.298 12.818
Kostendekkendheid 94% 100% 100%

Aantallen Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Directe aansluiting 80.725 81.000 81.500

Indirecte aansluiting 4.700 4.500 4.700

Tarieven Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Directe aansluiting 156,98 148,68 153,50
Indirecte aansluiting 67,35 63,60 65,70
Tariefstijging -5,5% 3,5%

3.2 Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel 
waarvoor de gemeente op grond van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen heeft. De afvalstoffenheffing kent voorts een gedifferentieerde 
tariefstelling.

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.
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Door middel van het amendement "uitstel is geen afstel" is bij de vaststelling van de 
Programmabegroting 2021-2025 besloten voor 2021 niet tot verdere tariefdifferentiatie over te 
gaan. Op basis van de bestaande differentiatie naar één-en meerpersoonshuishoudens kunnen de 

volgende kostendekkende tarieven voor 2021 worden berekend:

Overzicht lasten en baten afvalstoffen
bedragen x € 1.000 

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst 24.210 24.922 26.324
Lasten totaal 25.678 24.922 26.324
Kostendekkendheid 94% 100% 100%

Aantallen Rekening Raming Raming

Meerpersoonshuishoudens
Eenpersoonshuishoudens

2019 2020 2021
44.850 45.100 45.450
27.800 28.100 28.100

Tarieven Rekening Raming
2019 2020

Meerpersoonshuishoudens 383,40 392,40
Eenpersoonshuishoudens 251,04 256,92

Raming
2021
412,20
270,00

3.3 Omgevingsvergunningen (Wabo) en Leges 

Toelichting algemeen:
De berekende kosten zijn gebaseerd op de werkelijke verwachte tijdsbesteding per product, 
gebaseerd op tijdschrijven in het afgelopen jaar, vermenigvuldigd met het aantal af te geven 

producten of diensten.

o. Leges algemene dienstverlening

De legestarieven worden met inflatie verhoogd.
Tariefbepalingen die betrekking hebben op een "initiatief standplaats" komen te vervallen omdat 
de "initiatief standplaats" in het "nieuwe "standplaatsenbeleid niet meer bestaat.
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Overzicht lasten en baten dienstverlening

bedragen x € 1.000

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst totaal 2.528 2.050 2.826

Lasten 2.683 2.614 3.181
Kostendekkendheid 94% 78% 89%

Vanwege corona is er vraaguitval geweest in 2020. De kosten zijn ook verlaagd, maar minder dan de 
baten, waardoor de kostendekkendheid in 2020 is afgenomen.

b. Leges fysieke leefomgeving

Overzicht lasten en baten fysieke leefomgeving (WABO)
bedragen x € 1.000

Rekening
2019

Raming
2020

Raming
2021

Opbrengst totaal 7.751 5.797 5.558

Lasten 6.461 5.850 5.671
Kostendekkendheid 120% 99% 98%

c. Leges vergunningen
Leges vallende onder de Europese dienstlijn

bedragen x€ 1.000 

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst totaal 470 202 216
Lasten 495 288 309
Kostendekkendheid 95% 70% 70%

In de verordening wordt in Titel 2, hoofdstuk 1, onder 2.1.1.2 van de Tarieventabel verwezen naar de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV) 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. Deze UAV is als bijlage toegevoegd aan de 
Legesverordening 2021.
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3.4 Begraafrechten
Onder de naam begraafrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De rechten 

worden geheven van degene die de dienst aanvraagt.
Het kader is dat de tarieven jaarlijks met inflatie worden verhoogd.

Overzicht lasten en baten begraafplaatsen
bedragen x € 1.000

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst totaal i) 967 967 982

Lasten 2.143 2.034 2.051
Kostendekkendheid 45% 48% 48%

1) Excl. € 30.000 overige opbrengsten.

3.5 Havengelden 

Toelichting:

Onder de naam havengelden worden rechten geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de 
bestemming van de voor openbare dienst bestemde gemeentewateren of andere openbare wateren 

die in beheer of onderhoud bij de gemeente zijn.

Overzicht havengelden
bedragen x€ 1.000

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst totaal 1.074 946 1.114
Lasten 2.901 3.098 3.707
Kostendekkendheid 37% 31% 30%

Vanwege de gevolgen van corona waren de opbrengsten havengelden in 2020 lager dan 

oorspronkelijk geraamd.

De kosten zijn gestegen in verband met een uitbreiding van formatie voor de brugbediening. De 
minimale capaciteit kende een tekort van 3 fte dat incidenteel met flexkrachten werd opgevangen. 
Daarnaast is een risico-inventarisatie ten aanzien van havendienst uitgevoerd. Om met name de 
veiligheid bij de bruggen te waarborgen dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden. Om 
deze maatregelen uit te kunnen voeren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
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3.6 Marktgelden

Toelichting:
Het kader is dat de tarieven jaarlijks met inflatie worden verhoogd.

Baten en lasten markt
bedragen x € 1.000 

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Opbrengst totaal 

Lasten
Kostendekkendheid

409 400 442
698 547 692
59% 76% 66%

442

Vanwege de gevolgen van corona waren de opbrengsten marktgelden in 2020 lager dan 
oorspronkelijk geraamd.

3.7 BIZ-heffing (BedriivenlnvesteringsZone)

De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven om 
met de opbrengst promotie activiteiten in de openbare ruimte en op internet voor deze 
ondernemers te realiseren. De belastingopbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan een door de 
ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie. De heffing van de BIZ-bijdrage vindt plaats in een 
vastgesteld gebied in de gemeente.

In Haarlem zijn vier BIZ-heffingen ingevoerd, te weten voor de Waarderpolder (2016/176650), voor 
de Cronjéstraat (2017/373376) voor de binnenstad (2018/57643) en de Amsterdamstraat 
(2018/364711).

De tarieven gelden voor de hele heffingsperiode waarvoor de BIZ-verordeningen zijn vastgesteld. Als 
onderdeel van de steunmaatregelen zijn de tarieven voor de Cronjéstraat, Amsterdamstraat en de 

binnenstad in 2020 met 25% verlaagd.

Omdat deze verordeningen een looptijd van 5 jaar kennen, hoeven voor deze heffing geen nieuwe 
verordeningen te worden vastgesteld.
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Overzicht opbrengsten BIZ-heffing

Opbrengst totaal

bedragen x € 1.000 

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

980 803 965

1. Ontwikkeling woonlasten

De lokale lastendruk wordt bepaald door de tarieven van de OZB, de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing. In de navolgende tabel is de opbouw van de lokale lastendruk in Haarlem in 2021 ten 
opzichte van 2020 inzichtelijk gemaakt. Voor huurwoningen is alleen de hoogte van de 
afvalstoffenheffing bepalend, aangezien bewoners hiervan niet worden aangeslagen voor OZB en 
rioolheffing. De lokale lastendruk stijgt in 2021 van € 847 naar € 893 per meerpersoonshuishouden: 
een stijging van 5,5 %. De stijging van de woonlasten is te verklaren uit een stijging van de OZB, zoals 
vastgelegd als onderdeel van de invulling van de taakstelling bij de Programmabegroting 2020-2024 € 
1 miljoen) en bij de Programmabegroting 2021-2025 (€ 250.000). Verder stijgen de woonlasten door 
hogere lasten van riolering en een stijging van de afvalstoffenheffing vanwege een verdere 
uitwerking van SPA.
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In meerjarenperspectief ontwikkelen de woonlasten zich als volgt:

Lokale lastendruk 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OZB eigenaren woningen 306 327 327 327 327 327

Rioolheffing 149 154 177 182 185 188

Afvalstoffenheffing 392 412 396 390 390 390

Totaal 847 893 900 899 902 905

Woonlastenindex t.o.v. 2020 105,5% 106% 106% 106,5% 107%

Vergelijking met andere grote gemeenten (tarieven 2020)

Jaarlijks vergelijkt het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) 
de tarieven en woonlasten van grote gemeenten. In 2020 stijgen de woonlasten van de grote 
gemeenten gemiddeld met 4,3% tot € 734. De woonlasten in Haarlem stijgen met 1,8% tot € 847. De 
woonlasten in Haarlem zijn daarmee 2,5% minder gestegen dan landelijk. De woonlasten in Haarlem 
zijn wel nog steeds 15% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Omdat de kosten van straatvegen niet meer worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing en in 
mindere mate aan de rioolheffing stijgt de afvalstoffenheffing in Haarlem minder dan het landelijk 
gemiddelde en daalt de rioolheffing met 5%, terwijl deze heffing landelijk 1,9% stijgt.
Van de 40 grote gemeenten daalt Haarlem van plaats vier naar plaats zes van duurste grote 
gemeenten in 2020.

Grafiek vergelijking woonlasten 2020
Bedragen x € 1

306

OZB

Haarlem Grote gemeenten
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5. Kwiitscheldingsbeleid en het Besluit kwiitscheldingsregels 2021

Haarlemse kwijtscheldingsbeleid in 2021

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. De gemeente Haarlem hanteert ten aanzien 
van de normbedragen een kwijtscheldingspercentage van 100%.

Haarlem verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing, de leges huisvestingsvergunningen, 
leges voor gehandicapten-parkeren en voor 50% op de hondenbelasting voor zover het de eerste 
hond betreft. Daarnaast wordt kwijtschelding verleend voor huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in 
artikel 4 lid 7 van het Reglement Burgerlijke Stand". Met ingang van 2009 wordt gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om geautomatiseerde kwijtschelding te verlenen.

Het beleid is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2021, dat ter vaststelling wordt 

aangeboden.

Voor kwijtschelding is een budget van € 1.600.000 geraamd. In navolgende tabel zijn de bedragen 

aan kwijtschelding weergegeven:

Overzicht lasten van kwijtschelding
bedragen x € 1.000

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

kwijtschelding 1.423 1.757 1.600

Vanwege de coronacrisis en de economische gevolgen zijn de ramingen voor 2020 met ongeveer 25% 

verhoogd en 2021 met 12,5%.
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6. Ontwikkeling voorziening dubieuze debiteuren

Inherent aan belastingheffing is dat niet alle juist opgelegde aanslagen en heffingen ook 
daadwerkelijk ingevorderd kunnen worden. Vastgelegd is dat naar de datum van de vordering een 
voorziening wordt aangehouden (hoe ouder de openstaande vordering, hoe hoger het te voorziene 
bedrag). Verwacht wordt dat een dotatie van € 700.000 aan de voorziening toereikend is.

Overzicht lasten van dubieuze debiteuren
bedragen x € 1.000

Rekening Raming Raming
2019 2020 2021

Dotatie aan
voorziening 372 700 700

In verband met de gevolgen van de coronacrisis wordt in 2021 verwacht dat een hogere dotatie aan 
de voorziening dubieuze debiteuren nodig is t.o.v. 2019. Voor de begroting 2020 is de dotatie al 
verhoogd van € 550.000 naar € 700.000. Gelet op de uiteindelijk benodigde dotatie in 2019 lijkt het 
budget voor 2020 en 2021 nu voldoende marge te bevatten om binnen de raming te kunnen blijven.

5. 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.

Een tweede kanttekening betreft de onzekerheid ten aanzien van het coronavirus. Zowel de 
gewijzigde economische omstandigheden als de gevolgen van een mogelijke nieuwe loc down zijn 
van invloed op de te verwachten baten. De geraamde baten voor 2021 zijn daarom met meer 

onzekerheden omgeven dan gebruikelijk.

6. Uitvoering

Na vaststelling van de belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit en na publicatie daarvan 
zullen de genoemde belastingen en rechten daadwerkelijk in 2021 worden geheven en ingevorderd.
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7. Bijlagen
A. Verordening afvalstoffenheffing 2021;
B. Verordening begraafrechten 2021;
C. Verordening havengelden 2021;
D. Verordening hondenbelasting 2021;
E. Verordening leges 2021;
F. Verordening marktgelden 2021;
G. Verordening onroerende- zaakbelastingen 2021;
H. Verordening parkeerbelasting 2021;
I. Verordening precariobelasting 2021;
J. Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2021;
K. Verordening reclamebelasting Cronjéstraat 2021;
L. Verordening rioolheffing 2021;
M. Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2021;
N. Verordening toeristenbelasting 2021;
O. Besluit kwijtscheldingsregels 2021;
P. Overzicht tarieven 2020-2021;
Q. Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV);
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

Besluit:

Vast te stellen de navolgende:
A. Verordening afvalstoffenheffing 2021;
B. Verordening begraafrechten 2021;
C. Verordening havengelden 2021;
D. Verordening hondenbelasting 2021;
E. Verordening leges 2021;
F. Verordening marktgelden 2021;
G. Verordening onroerende- zaakbelastingen 2021;
H. Verordening parkeerbelasting 2021;
I. Verordening precariobelasting 2021;
J. Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2021;
K. Verordening reclamebelasting Cronjéstraat 2021;
L. Verordening rioolheffing 2021;
M. Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2021;
N. Verordening toeristenbelasting 2021;
O. Besluit kwijtscheldingsregels 2021;

Gedaan in de vergadering van 17 december 2020.

De griffier De voorzitter

Kenmerk: 2020/1089237 25/25



Besluit Kwijtscheldingsregels 2021

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus ;

besluit het volgende vast te stellen:

Besluit kwijtscheldingsregels 2021.

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding
Met toepassing van het in de artikelen 4, 5 en 6 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

a. de afvalstoffenheffing;
b. de leges voor de huisvestingsvergunning;
c. de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart;
d. de leges voor het verkrijgen, verplaatsen en wijzigen afmetingen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
e. de leges voor het vervangen van het onderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken;
f. de leges voor het aanbrengen van een nieuwe markering bij een gehandicaptenparkeerplaats 

op kenteken;
g. de leges voor huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 lid 7 van het Reglement Burgerlijke 

Stand

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding
Met toepassing van het in het in artikel 4 bepaalde wordt de kwijtschelding hondenbelasting beperkt 
tot 50% van de verschuldigde hondenbelasting over de eerste hond.

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding
Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

a. Onroerende-zaakbelastingen;
b. Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting;
c. Rioolheffing;
d. Toeristenbelasting
e. Reclamebelasting;
f. Precariobelasting;
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g. Parkeerbelasting;
h. Begraafrechten;
i. Marktgelden;
j. Havengeld;
k. BIZ-bijdrage;
l. Leges, dit met uitzondering van de leges zoals genoemd in artikell, 

onderdelen b tot en met g;
m. Precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden.

Artikel 4 Kosten van bestaan
1. 1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, 

eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor 
de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als 
genoemd in de Participatiewet.

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen 
gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms 
Wet.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang
Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde 
netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers
Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het 
bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, 
behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Het besluit 'Besluit Kwijtscheldingsregels 2020' van 19 december 2019 wordt ingetrokken 

met ingang van de in het derde lid genoemde datum.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2021.
4. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2021.
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Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op 
roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.
b. ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is 

en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik;
c. woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden 

toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn 
aan woondoeleinden;

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht
1. Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten' worden ter zake van 

binnen de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:
a. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte, al 

dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, 
verder te noemen: gebruikersbelasting;

b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte 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 bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;
b. het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt 

als gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft gesteld.
3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter 

beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie 
die ruimte of deel daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking is gesteld.

Roerende woon- en bedrijfsruimten 2021



Artikel 3 Voorwerp van de belasting

1 Voorwerp van de belasting is een woon- of bedrijfsruimte.
2 Als één ruimte wordt aangemerkt:
a. een binnen de gemeente gelegen ruimte;
b. een gedeelte van een in onderdeel a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd 

om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
c. een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde 

gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden 
beoordeeld, bij elkaar behoren;

d. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van een in 
onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de 

volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger 
de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik 
zou kunnen nemen.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met 
uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 
1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de 
vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid.
Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:

a. de aard en de bestemming van de ruimte;
b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele 

veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt 
genomen.

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw 
bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in aanbouw 
wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de 
zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik 
overeenkomstig de beoogde bestemming.

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die deel 
uitmaakt 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, bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om 
het landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen 
opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of 
gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te 
maken van die woonruimte.

5. Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de 
waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de 
gehele ruimte.

Roerende woon- en bedrijfsruimten 2021



Artikel 5 Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

aanmerking gelaten, de waarde van:
a. glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die 
bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder 
cultuurgrond wordt 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;

b. ruimten 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 ruimten die dienen als woning;

c. ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die 
dienen als woning;

d. ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die 
dienen als woning;

e. werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op 
zichzelf als ruimten zijn aan te merken;

f. bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige bedrijfsruimten 
die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

g. ruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van 
begraafplaatsen, urnentuinen, een en ander met uitzondering van delen van 
zodanige ruimten die dienen als woning.

2. De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde bedrijfsruimte 
geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van die ruimten niet het genot 
heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

3. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de 
bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan 
woondoeleinden.

Artikel 6 Waardepeildatum
1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de waardepeildatum 

heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert.
2. De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde 

wordt bepaald.
3. Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar 

waarvoor de waarde wordt bepaald:
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a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, 

hetzij verandering van bestemming, of
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de 

ruimte geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het eerste lid, de 
waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar.

Artikel 7 Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting 0,2397%
b. de eigenarenbelasting

i. voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0851%
ii. voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3013%

2. Voor belastingbedragen tot € 10 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen 
belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag.

Artikel 8 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het 

aanslagbiljet.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is 
als € 100 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 
automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in 
negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand 
volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke 
volgende termijn telkens een maand later.

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen 2020' van 19 

december 2019 wordt ingetrokken, 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
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4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2021

V
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Verordening op de heffing en invordering van onroerende- 
zaakbelastingen 2021

De raad van de gemeente Haarlem;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

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 2021

Artikel 1 Belastingplicht
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a. een belasting 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 belasting 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 (verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in 
gebruik heeft gegeven (verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de 
belasting als zodanig te verhalen op de gebruiker;

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die die 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. Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de 
basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Voorwerp van de belasting
1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak.
2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de 

Wet waardering onroerende zaken.
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3. 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. Als voor 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 al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel 
bedoelde waarde, de waarde van:

a. voor 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;

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;
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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 voor 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: 0,2397%
b. de eigenarenbelasting:

i. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,0851%
ii. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,3013%

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.
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Artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, 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 € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel 
van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden 
betaald in negen 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 de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021'.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 1 7 DtC 2020
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Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor 
buizen, leidingen, kabels en draden 2021

De raad der gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 17 november 2020;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en 
draden 2021".

Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:

a. maand: een kalendermaand;
b. jaar: een kalenderjaar;
c. meter: een meter;
d. buizen, leidingen, kabels of draden: buizen, leidingen, kabels of draden of daarmee gelijk te 

stellen voorwerpen bedoeld voor het transport van energie of andere materialen.

Voor een gedeelte van een maand, jaar of meter wordt een gehele maand respectievelijk een geheel 
jaar of een gehele meter gerekend.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van buizen, 
leidingen, kabels of draden onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, 
bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht
1. Voor buizen, leidingen, kabels of draden waarvoor op grond van de Gaswet of de 

Elektriciteitswet een netwerkbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven 
van de door de minister aangewezen netwerkbeheerder.

2. In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die het voorwerp of 
de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond 
heeft, of van degene voor wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.



Artikel 4 Vrijstellingen
De precariobelasting wordt niet geheven voor het hebben van:

a. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

b. buizen in de grond tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar 
ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. Het tarief bedraagt voor een elektrische of andere geleiding, kabel, buis of soortgelijk 

voorwerp, met uitzondering van die genoemd in lid 2:
- voor de eerste 25 meter, per meter per jaar € 8,44
- voor elke volgende meter, per meter per jaar € 0,63;

2. Het tarief bedraagt € 2,87 per strekkende meter per jaar voor het hebben van buizen, 
leidingen, kabels of draden, ten behoeve van het transport of distributie van 
nutsvoorzieningen.

Artikel 6 Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld
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, is de belasting 

verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting 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 schriftelijk 
aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde 
belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden 
overblijven.

Artikel 9 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling
1. De aanslag moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de 

laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet 
is vermeld en de tweede twee maanden later.

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



Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2020' van 19 

december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van 
ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening precariobelasting voor buizen, 

leidingen, kabels of draden 2021".

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. ^ / DEC 2020



Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

a. 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;

b. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of 
oppervlaktewater.

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 ingezamelde 
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen ofte beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven:
a. 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, 
verder te noemen: eigenarendeel;
2. Voor het eigenarendeel wordt, als 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 basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip 
geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
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Artikel 4 Voorwerp van de belasting
1. Voorwerp van de belasting is een perceel.
2. Als perceel wordt aangemerkt:

a. de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III Wet waardering onroerende zaken;
b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats is gebonden;
c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn 

indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
d. een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in 

onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik 
zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, 
van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld 
samenstel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Artikel 6 Belastingtarieven
1. De belasting bedraagt:

a. per perceel: € 153,50
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 rioleringsstelsel wordt afgevoerd dat is verkregen door middel van een 
eigen pompinstallatie: € 65,70

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 
rioolheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

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 binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
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2. In afwijking van het eerste lid geldt, 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 € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel 
van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden 
betaald in negen 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 de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening rioolheffing 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2021".

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 1 7 DEC 2020
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Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 
2021
De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021.

Artikel 1 Definities
Deze verordening verstaat onder:

a. jaar: een kalenderjaar;
b. maand: een kalendermaand;
c. week: een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen;
d. dag: een tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte 

daarvan;
e. 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 
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

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
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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:

a. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp, of de voorwerpen zich bevinden een recht 
heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een 
privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

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 0,12 m2 en die uitsluitend de naam van 
het beroep of bedrijf vermelden;

c. het tijdelijk hebben van straatversieringen en verlichting ter gelegenheid van speciale 
gelegenheden indien hiermee geen reclame wordt gemaakt voor bepaalde bedrijven, of 
artikelen;

d. het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst 
en van andere overeenkomstige instellingen;

e. het hebben van buizen tot lozing van fecaliën, huis- en hemelwater;
f. een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als 

bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek, 
op grond van die wet, vergunning is verleend, gedurende dat gebruik;

g. aankondigingen die door de gemeente of in opdracht van de gemeente zijn geplaatst of 
aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de 
publieke taak;

h. het hebben van bloembakken en plantenbakken aansluitend aan de gevel, uitsluitend 
gebezigd ten behoeve van opluistering, sfeer of versiering;

i. voorwerpen aangebracht of geplaatst door de gemeente, noodzakelijk voor de uitoefening 
van haar publiekrechtelijke taak;

j. bouwmaterialen aangebracht of geplaatst door derden ter uitvoering van een opdracht van 
de gemeente, verstrekt in het kader van de uitoefening van haar publiekrechtelijke taak.

k. voorwerpen en openbare aankondigingen op het evenemententerrein die met uitdrukkelijke 
toestemming van de gemeente aanwezig zijn in het kader van door haar, of met 
toestemming van haar, georganiseerde evenementen.

l. het in opdracht van de gemeente afsluiten van een straat of weg doormiddel van het 
plaatsen van hekken of andere bouwmateriaal ten behoeve van de (verkeers)veiligheid en 
openbare orde.

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.
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Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
1. Voor de berekening van de precario wordt met betrekking tot een in de 

tarieventabelgenoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle 
eenheid aangemerkt.

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 
oppervlakte van de horizontale projectie van de oppervlakte, tenzij anders is bepaald.

3. De berekening van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt bepaald op het product van 
de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

4. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest 
voordelige wijze.

5. Bij het plaatsen op openbare grond van voorwerpen van welke aard ook, uitgezonderd losse 
bouwmaterialen, wordt de ruimte tussen deze voorwerpen mede geacht te zijn ingenomen 
of aan het verkeer onttrokken.

6. Indien, ten behoeve van (ver-)bouwactiviteiten de openbare grond wordt afgesloten door 
middel van een schutting of bouwhek, wordt de gehele hierbinnen gelegen openbare grond 
geacht te zijn ingenomen.

7. Bij het gebruik van letterreclame boven openbare grond wordt bij de bepaling van de 
oppervlakte de ruimte tussen deze letters mede geacht te zijn ingenomen.

8. Balkons, erkers, luifels en dergelijke uitbouwsels, kolommen tot ondersteuning daarvan en 
zonneschermen, tot reclame gebezigd, worden alleen belast voor de door de reclame 
ingenomen oppervlakte.

9. De oppervlakte van een (woon)schip wordt bepaald op de grootste breedte maal de grootste 
lengte (inclusief boegsprieten, vlaggenstokken en stootwillen).

10. 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. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning, heeft verleend voor het hebben van het 

voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met 
dien verstande dat bij een kalenderjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning 
het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

2. In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het 
kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbare feit zich 
voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing
De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven 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.
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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 jaartarieven in de loop van het 

belastingtijdvak aanvangt, zijn de belastingen verschuldigd naar evenredigheid van het aantal 
volle kalendermaanden dat na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht in dat jaar 
overblijft.

3. Indien de belastingplicht bij toepasselijkheid van de jaartarieven 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 
overblijft.

4. Bij toepassing van maand-, week- en dagtarieven wordt geen ontheffing verleend.
5. 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.

Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de 
schriftelijke kennisgeving.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, 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 € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel 
van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden 
betaald in negen 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 precariobelasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8 
schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel 
ingeval van toezending daarvan, binnen 2 maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening precariobelasting 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2021'
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Tarieventabel 2021

A. Bouw- en onderhoudswerken

De volgende tarieven zijn van toepassing voor bouw- en onderhoudswerken:

VTH A 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, of 
daar mede gelijk te stellen voorwerp betreft, per voorwerp:

VTH A 1.1 per m2/ voorwerp per week €2,00

VTH A 1.2 per m2/ voorwerp per maand €6,50

VTH A 1.3 per m2/ voorwerp per jaar €53,10

VHT A 1.4 De oppervlakte van bouwsteigers, waarbij het verkeer doorgang kan blijven 
vinden, wordt bepaald op de helft van de ingenomen oppervlakte.

VTH A 1.5 Containers, steigers, dixies en bouwmaterialen met een kleinere gezamenlijke 
oppervlakte van 10 m2 die korter dan een week staan, zijn vrijgesteld van 
precariobelasting.

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:

VTH B 7. Stoep, stoeptreden, trap, kelderingang, kelderlicht of luchtgat:

VTH B 7.1 tot en met 2 m2: per m2, per jaar € 15,50

VTH B 7.2 meer dan 2 m2: per m2, per jaar € 31,20

VTH B 8. Uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van gebouwen (hieronder niet 
begrepen luifels, erkers en balkons), kelder, tunnel of dergelijke inrichting, 
transportbaan of dergelijke inrichting: per bouwlaag, per 5 m2, per jaar € 63,20

C. Benzinepompinstallaties e.d.

De navolgende tarieven zijn van toepassing op het onder, op of boven 
gemeentegrond hebben van benzinepompinstallaties e.d.

Vastgoed C 1. Een enkele of dubbele benzine- of oliepompinstallatie of dergelijke inrichting, 
met inbegrip van de daarbij behorende pompheuvel, vulput en leidingen:

Vastgoed C 1.1 per enkele of dubbele pomp, per jaar € 1.670,00

Vastgoed c 4. Water- en/of luchtpompinstallatie, met inbegrip van de daarbij behorende 
leidingen:
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Vastgoed C 4.1 per stuk, per j aar € 119,00

Vastgoed C 6. Vulput en leidingen, niet behorende bij een benzine- of oliepompinstallatie:

Vastgoed c 6.1 per stuk, per j aar € 14,90

D. Reclamevoorwerpen

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

VTH D 1. Een tot reclame dienend voorwerp, niet vallend onder 4 t/m 7 waarbij de 
oppervlakte van elke tot reclame dienende zijde van het voorwerp bij elkaar 
wordt geteld:

VTH D 1.1 tot en met 1 m2, zone overig € 32,20

VTH D 1.2 per jaar voor elke 'A m2 meer, zone overig € 32,20

VTH D 2. Tijdelijk aangebracht voorwerp, als bedoeld onder rubriek D 1, dat voor korter 
dan een jaar wordt aangebracht, per plaatsing:

VTH D 2.1 Per m2, per 3 maanden, zone overig € 8,50

VTH D 4. Contourreclame:

VTH D 4.1 Per m, per jaar, zone overig €7,70

VTH D 7. Reclamevlaggen

VTH D 7.1 een vlag ter grootte van maximaal 'A m2:

VTH D 7.1.1 per stuk, per jaar, zone overig € 19,90

VTH D 7.2 een vlag ter grootte van meer dan A m2:

VTH D 7.2.1 per stuk, per jaar, zone overig € 39,50

E. Gebruik van grond voor andere doeleinden.

VTH E 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:

VTH E 1 Opbergen of uitstallen van goederen langs de percelen:

VTH E 1.1.1 Per m2, per 3 maanden, zone centrum € 29,90

VTH E 1.1.2 Per m2, per 3 maanden, zone overig € 19,90

VTH E 1.2.1 Per m2, per jaar, zone centrum € 106,00

VTH E 1.2.2 Per m2, per jaar, zone overig € 69,80

VTH E 4 Goederen aan de gevel van de percelen per m2 van het ingenomen gevelvlak:
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VTH E 4.2.1 per m2, per jaar, zone centrum € 84,50

VTH E 4.2.2 per m2, per jaar, zone overig € 56,30

VTH E 5 Terrassen

VTH E 5.1 Voor terrassen op de Grote Markt en de Botermarkt, die als gevolg van de 
markt op zaterdag en de markt op één doordeweekse dag niet kunnen worden 
gebruikt, wordt 5/7 (vijf zevende) van het tarief in rekening gebracht.

VTH E 5.1. Terrassen in de zone centrum

VTH E 5.1.1 Per m2, per jaar € 86,80

VTH E 5.1.2 Per m2, per maand € 14,40

VTH E E.5.2 Terrassen in de zone overig

VTH E 5.2.1 per m2, per jaar € 40,60

VTH E 5.2.2 per m2, per maand € 6,80

VTH E 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 per 0,1 m3, per jaar € 4,70

VTH E 7. Standplaatsen

VTH E 7.1 Standplaatsen voor de verkoop van goederen en/of het verlenen van diensten 
voor iedere m2 of gedeelte daarvan:

VTH E 7.1.1 voor een plaats in zone centrum, m2 per jaar € 214,00

VTH E 7.1.2 voor een plaats in zone overig, m2 per jaar € 117,00

VTH E 7.2 Voor nieuw uitgegeven standplaatsen als bedoeld onder 7.1 geldt gedurende 
het eerste jaar de helft van het tarief.

VTH 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 5/7 
(vijf zevende) van het tarief in rekening gebracht.

VTH E 7.5 Tijdelijke standplaatsen voor de verkoop van oliebollen en poffertjes:

VTH E 7.5.1 voor een plaats in zone centrum per maand: € 592,00

VTH E 7.5.2 voor een plaats in zone overig per maand: € 386,00

VTH 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 € 469,00

VTH E 7.8 Tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen per m2, per 
vergunningsperiode € 9,20

VTH E 7.9 Tijdelijke standplaats voor commerciële promotiedoelen per dag € 19,00

VTH E 9.1 Innemen van grond t.b.v. een particuliere markt als bedoeld in artikel 5:22 
van de Algemene Plaatselijke Verordening, per 10 m2, per dag €7,90
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G. Gebruik haventerrein en openbaar water

BE G Voor het gebruik van het haventerrein zijn de navolgende tarieven van 
toepassing:

BE G 1. Het innemen van haventerrein per m2, per maand
€ 0,70

BE G 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:

BE G 2.1 per m2, per maand
€ 1.40

BE G 2.2 per m2, per jaar
€ 12,10

BE G 3. Paal (< 30 cm diameter) in openbaar water per stuk, per jaar:
€ 15,60

BE G 4. Dukdalf (gelijk aan of > 30 cm diameter) of dergelijk voorwerp in openbaar 
water per stuk, per jaar: € 21,60

BE G 5. Het stremmen van de scheepvaart in openbaar water per dag:
€ 695,00

BE G 7. (Niet) overdekte schepen/pontons/dekschuiten

BE G 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:

BE G 7.1.1 -minder dan 20 m2:

BE G 7.1.1.1 per m2, per week
€ 1,00

BE G 7.1.1.2 per m2, per maand
€3,00

BE G 7.1.1.3 per m2, per jaar € 30,90

BE G 7.1.2 -20 m2 of meer:

BE G 7.1.2.1 per week € 20,00

BE G 7.1.2.2 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2 € 0,60

BE G 7.1.2.3 per maand € 60,20

BE G 7.1.2.4 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2 € 1,60
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BE G 7.1.2.5 per j aar € 601,00

BE G 7.1.2.6 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2 € 15,70

BE G 7.2 Voor overdekte schepen/pontons/ dekschuiten die gebruikt worden voor 
commerciële activiteiten, zoals onder meer café-, terras-, restaurant- of 
hotel/herbergboot:

BE G 7.2.1 per m2, per week € 1,00

BE G 7.2.2 per m2, per maand € 3,30

BE G 7.2.3 perm2, per jaar € 32,60

BE 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 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

BE H 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.

Voor zowel het gebruik van openbaar water en openbare grond nabij 
woonschepen (met uitzondering van de grond locatie Waarderhaven) welke 
door de bewoners van de nabij gelegen woonschepen gebruikt wordt, zijn de 
volgende tarieven van toepassing:

BE H 1. Gebruik ruimte woonschepen liggende nabij de Jan Gijzenkade:

BE H 1.1 per m2, per maand
€ 0,60

BE H 1.2 perm2, per jaar
€ 6,40

BE H 2. Gebruik ruimte woonschepen liggende aan het Jaagpad:

BE H 2.1 per m2, per maand
€ 0,50

BE H 2.2 perm2, per jaar
€ 4,40
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BE H 3. Gebruik ruimte woonschepen liggende in de daarvoor aangewezen 
woonschepenhaven en aan de Spaamdamseweg t.o. de Zaanenstraat en de 
Obistraat:

BE H 3.1 per m2, per maand
€ 0,40

BE H 3.2 per m2, per jaar
€ 4,00

BE H 4. Gebruik mimte woonschepen liggende op andere plaatsen dan bedoeld 
onder 1 t/m 3:

BE H 4.1 per m2, per maand
€ 0,70

BE H 4.2 per m2, per jaar
€ 7,00

Zone indeling Haarlem (voor zover van toepassing)

Zone Centrum wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is gelegen tussen het water van de Kampersingel, 
Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, Zijlsingel, Kinderhuissingel en tussen het water van de Schotersingel, 
Kloppersingel en het Spaame (centrum Haarlem).

Zone overig: de rest van Haarlem

Voor categorie G “Gebruik haventerrein en openbaar water” wordt onder haventerrein verstaan: 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 Spaamdamseweg tegenover perceel nr. 380 tot de Floresstraat;
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Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021
De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021

Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van een 
hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is de houder van een hond.
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich 

heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.
3. 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 232, vierde lid, onderdeel a, van de 
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen
1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes 

bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, 

dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is 

aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.

2. De belasting wordt niet geheven voor honden:
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een 

blind persoon worden gehouden;

b. die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een 

gehandicapt persoon worden gehouden;

c. die verblijven in een hondenasiel;
d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als 

bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;

e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden 

gehouden;
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f. 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 begeleider aan wiens bevelen hij 

gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie stellen;

g. die opgeleid worden tot aspirant-geleidehond in opdracht van de stichting Koninklijk 

Nederlands Geleidehonden Fonds.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar:

a. voor een eerste hond € 94,80
b. voor een tweede hond € 160,32
c. voor iedere hond boven het aantal van twee € 290,28

In afwijking in zoverre 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, 
€ 416,52 per kennel. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder een kennel 
verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van 
dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van 
nakomelingen.

2. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de 
verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden als blijkt dat dit 
bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

3. 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 en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de 

aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal 

honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere 
belasting voor het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten 
van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de

Hondenbelasting 2021 Pagina 2



belastingplicht respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle 
kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden 
in de loop van het belastingjaar vermindert, 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 de vermindering van het aantal honden, nog volle 
kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, 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 € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel 
van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden 
betaald in negen 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 de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening hondenbelasting 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening hondenbelasting 2021.
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Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 
2021
De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:

Hostel: een gebouw of onderkomen, in hoofdzaak bestemd voor trekkers en jongeren die in de 
regel slaapplekken per bed huren, met een gemeenschappelijke slaapzaal, sanitair en 
kookfaciliteiten. Ook wanneer er in het hostel privékamers met eigen sanitair verhuurd worden, 
blijft het onder de categorie hostel vallen.
Camping: een terrein dat grotendeels bestemd is dan wel geschikt gemaakt is voor mobiele 
kampeeronderkomens.
Pleziervaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebruikt voor vakantie- of andere 
recreatieve doeleinden.
Riviercruiseschip/motorcharter: een schip dat bestemd is of gebruikt wordt voor het 
bedrijfsmatig vervoer van passagiers, over vaarwegen, die om recreatieve redenen deelnemen 
aan die reis.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van 
verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door 
personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn 
ingeschreven.

Artikel 3 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf 

houdt als bedoeld in artikel 2.
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene 

belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.
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Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de 
Wet Toelating Zorginstelling;

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 voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 1 
van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal 
overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het 
aantal nachten.

Artikel 6 Belastingtarief
1. Het tarief bedraagt per overnachting € 5,00
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief

a. € 3,25 per overnachting indien er overnacht wordt in een hostel als bedoeld in artikel 1.
b. € 2,00 per overnachting indien er overnacht wordt op een camping, pleziervaartuig of 
riviercruiseschip/motorcharters als bedoeld in artikel 1.

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
Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt 
of is gegeven, tijdens het belastingjaar minder dan tien zal of heeft belopen.

Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking 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.
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3. In afwijking van het eerste lid is een voorlopige aanslag welke is opgelegd voor de elfde 
maand van het belastingjaar, invorderbaar in zoveel gelijke termijnen als er na de maand die 
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld nog maanden van het belastingjaar 
overblijven. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en 
elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 11 Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal 
gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de aangewezen inspecteur, zoals 
bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet.

Artikel 12 Registratieplicht
1. De belastingplichtige bedoeld in artikel; 3, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te 

Registreren in een daarvoor bestemd en door de gemeente voorgeschreven 
nachtverblijfregister.

2. Het college van burgemeester en wethouders stelt genoemd nachtverblijfregister op 
verzoek kosteloos beschikbaar.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de inrichting en gebruik van het nachtverblijfregister.

4. De verplichting als bedoeld in de voorgaand leden geldt niet voor zover de 
belastingplichtige gebruik maakt van een eigen registratiesysteem dat voldoet aan de door 
het college van burgemeester en wethouders gestelde eisen aan het nachtverblijfregister.
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening toeristenbelasting 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2021'.
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Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2021
De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

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 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

a. meetbrief: het document als bedoeld in de Meetbrievenwet 1981;
b. gebruik van de haven: het in artikel 2 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 Verordening precariobelasting 2021;
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 halfjaar: 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.

p. bijboot: een boot om gebruikt te worden voor vervoer, redding, berging en werkzaamheden 
als bedoeld in artikel 1.01 van bijlage II van de Europese richtlijn 2006/87/EG .
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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 en daarvan deel uitmakende tarieventabel.
2. Voor de toepassing van de tarieven:

a. wordt een gedeelte van een eenheid van tijd, 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. geldt als laadvermogen het aantal tonnen zoals blijkt uit de bij het vaartuig 
behorende meetbrief;

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

e. wordt de maatstaf ambtshalve vastgesteld, indien de meetbrief niet wordt 
overgelegd of indien deze de vereiste gegevens niet vermeldt;

f. wordt onder laden en lossen mede verstaan de daartoe benodigde doorvaart;
g. 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. Bijboten , welke wettelijk verplicht zijn bij vaartuigen of woonschepen waarvoor de rechten 
worden geheven of die daarvan zijn vrijgesteld dan wel waarvoor precariobelasting wordt 
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.
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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, halfjaar of heel jaar worden geheven bij wege van 
aanslag of 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.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
Rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik 

van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Havengelden 2021 Pagina 3



Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald binnen twee 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 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening havengelden 2021'.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 17 december 2020.
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Tarieventabel Havengelden 2021
Het tarief bedraagt voor:

A. Vrachtschepen
1. Doorvaart per ton laadvermogen:

met een minimum van € 11,35

a per keer €0,12
b retour €0,18
c per jaar €9,90

2. Lossen, laden per ton laadvermogen

met een minimum van € 11,35

a Per keer €0,14
b Per jaar € 11,60

3. Verblijf (exclusief laden en lossen) per ton laadvermogen
a Per week €0,10

B. Andere vaartuigen
4. Doorvaart met gebruik van minimaal één brugopening, 

prijs per meter:
Met een minimum van € 6,00

a Per keer € 1,20
b Per jaar € 12,20

5. Verblijf (inclusief doorvaart), prijs per meter
Met een minimum van € 7,00

a dag €1,40
Bij een aansluitend verblijf van drie dagen of meer wordt 
het tarief onder a berekend met een korting van 25%.

6. Verblijf van oktober tot maart op een winterligplaats met 
een ander vaartuig met een lengte van:

a kleiner dan 5 meter € 134,00
b van 5 tot 10 meter € 269,00
c van 10 tot 15 meter €401,00
d van 15 tot 25 meter € 671,00
e van 25 tot 40 meter € 1.531,00
f van meer dan 40 meter € 1.341,00
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7. Verblijf op een vaste ligplaats voor (plezier)vaartuigen 
met een ligplaatslengte van:

a 5 meter € 244,00
b 7 meter € 393,00
c 10 meter € 497,00
d 15 meter € 736,00
e 25 meter € 1.148,00
f van meer dan 25 meter € 1.765,00

8. Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het 
type:
A: afmeting van de box 6 x 2,5 m, oppervlakte 15,0 m2 € 617,00
B: afmeting van de box 6 x 3,0 m, oppervlakte 18,0 m2 € 742,00
C: afmeting van de box 7 x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2 €923,00
D: afmeting van de box 8 x 3,4 m, oppervlakte 27,2 m2 € 1.120,00
E: afmeting van de box 9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2 € 1.224,00
F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35,0 m2 € 1.442,00
G: afmeting van de box 11 x 4,0 m, oppervlakte 44,0 m2 € 1.813,00
De jaartarieven onder 7 en 8 zijn inclusief het 
doorvaartrecht

C. Diensten/faciliteiten
9. Gebruik havendienstboot + bemanning

a Eerste uur € 142,00
b Elk volgend uur € 103,00
c Wegslepen van vaartuig €412,00

10. Bewaarkosten per vaartuig

a Per week € 25,00

11. (vervallen)

12. Gebruik bilgepomp per keer €3,60

13. Elektra per KWh

a Walstroom riviercruise €0,36
b Walstroom binnenvaart €0,28
c Elektrapunt pleziervaart €0,51

14. Warm water doucheruimte per keer € 0,50

15. Reserveringskosten per meter € 0,40

Indien de reservering ten minste twee weken van 
tevoren wordt geannuleerd, dan zal 50% van de
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reserveringskosten gerestitueerd worden.
Bij annulering binnen twee weken zal geen restitutie 
plaats vinden.
Bij het niet verschijnen na reservering wordt het 
havengeld voor het gereserveerde aantal meters in 
rekening gebracht.

D. Algemene opmerkingen
De genoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, 
inclusief BTW

Voor volledig elektrisch aangedreven of op spierkracht 
voortbewogen vaartuigen geldt een korting van 20% op 
het van toepassing zijnde tarief onder de punten 1 t/m 8 
uit de tabel. Korting wordt alleen vooraf en op aanvraag 
gegeven.
In deze regeling wordt een gedeelte van een uur 
gerekend als een uur.

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2020.
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Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 
2021
De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020; 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder 'gebruik maken': gebruik maken in 
de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 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.
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen 

geheven ter zake van het gebruik maken 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 3 Voorwerp van de belasting
1. Voorwerp van de belasting is een perceel.
2. Als perceel wordt aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering 
onroerende zaken;
b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;
c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is 
bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
d. een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c 
bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar
de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.
e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, 
van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld 
samenstel.

Artikel 4 Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al 
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een 
perceel.
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Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting bedraagt per perceel per kalenderjaar:

a. 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: € 270,00

b. 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 € 412,20

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 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, is de belasting 

verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting 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 belasting als er 
in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

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 binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de 
schriftelijke kennisgeving.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, 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 € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel 
van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden 
betaald in negen 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.
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3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening afvalstoffenheffing 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening afvalstoffenheffing 2021'

^Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 17 december 2020.
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Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 
2021

De raad van de gemeente Haarlem;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Cronjé 2021.

Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied dat is gelegen in de 
Cronjéstraat/Julianapark zoals nader aangewezen en in rood aangegeven op de kaart in de bij deze 
verordening behorende bijlage 1, een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die 
zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Artikel 3 Belastingplicht
1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de 

openbare aankondiging wordt aangetroffen.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare 

aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband 
met de verhuur of de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die 
tussenpersoon.

3. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de 
reclamebelasting voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van 
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve 
van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe 
beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Artikel 4 Vrijstellingen
De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:

a. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn
aangebracht, getoond of vertoond in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende
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openbare aankondigingen worden aangebracht, getoond of vertoond, die individueel korter 
dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen 
gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;

b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen 
worden aangemerkt;

c. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en 
voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

d. die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen of verenigingen zijn 
aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

e. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het 
reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag met naam van de winkeliersvereniging of het 
wijkorgaan;

f. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben 
op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

g. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
h. die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen en producten in 

een etalage of in de winkel;
i. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de 

onmiddellijke nabijheid van de te verkopen zaak;
j. aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, en die 

betrekking hebben op de functie van het gebouw;
k. die nostalgische uitingen aan de gevel zijn ouder dan 50 jaar en die geen relatie hebben met 

de uitoefening van het bedrijf.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per openbare aankondiging.
2. Het tarief bedraagt per belastingjaar: € 620,00
3. Voor de toepassing van dit artikel worden openbare aankondigingen die bij één bouwwerk of 

gedeelte daarvan behoren, aangemerkt als één openbare aankondiging. Indien meerdere 
bouwwerken of gedeelten daarvan naast elkaar zijn gelegen en tezamen worden gebruikt 
door één belastingplichtige, worden de openbare aankondigingen die bij deze bouwwerken 
of gedeelten daarvan behoren voor de toepassing van dit artikel aangemerkt als één 
openbare aankondiging.

4. Openbare aankondigingen behoren in ieder geval tot één bouwwerk indien zij daarmee 
fysiek zijn verbonden of daarmee tezamen worden gebruikt.

Artikel 6 Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de 

belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
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3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting 
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als 
er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, 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 nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Wijze van heffing
1. De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
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 
reclamebelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden 

betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, 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 € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel 
van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moet de aanslag worden betaald in 
negen 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 de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 10 Overgangsrecht
4. De Verordening reclamebelasting 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, 

tweede 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.
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Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening Reclamebelasting Cronjé 2020' van 19 december 2019 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reclamebelasting 2021'.
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Bijlage 1 bij de Verordening reclamebelasting 2021

Als aangewezen gebied, bedoeld in artikel 2 van de Verordening reclamebelasting 2021, geldt het op 
onderstaande kaart gearceerde gedeelte.

Behoort bij raadsbesluit van d.d. <..datum..> 1 7 DEC 2020

l)e*g iffier van gemeente Haarlem
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Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2021

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 225 van de
Gemeentewet en de Parkeerverordening 2018;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

A. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voer
tuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk 
in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op bin
nen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of wegge
deelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verbo
den;

B. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990) met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van 
het RVV 1990;

C. houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kente
kenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

D. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelpar- 
keermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens 
onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

E. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Haarlem een over
eenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader 
van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een te
lefoon, dan wel een ander hulpmiddel;

F. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op 
grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen na
tuurlijke personen uit meer dan een huishouden;

G. woonadres: een adres dat volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) een 
woonfunctie heeft.



H. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
I. college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:
A. een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krach

tens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen 
plaats, tijdstip en wijze;

B. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parke
ren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het mo

torvoertuig heeft geparkeerd.
2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

A. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belas
ting te willen voldoen;

B. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft 
plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:
i. als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt 
overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeen
komst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder 
wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

ii. als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, 
die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de 
voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd 
wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander 
tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelij
kerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergun
ning heeft aangevraagd.

5. De belastingen genoemd in artikel 2, onderdeel a en b zijn niet verschuldigd indien het 
voertuig voorzien is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, mits deze duidelijk zicht
baar achter de voorruit van het motorvoertuig is aangebracht.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak
1. De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij 

deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.
2. Voor belastingbedragen tot € 10,00, voor de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel 

b, voor zover deze belasting bij wege van aanslag wordt geheven, vindt geen invordering



plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet 
verenigde verschuldigde bedragen parkeerbelastingen of andere heffingen aangemerkt 
als één belastingbedrag.

Artikel 5 Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op 

aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parke
ren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met in
achtneming van de door het college gestelde voorschriften.

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt bij wege van aanslag geheven.
3. Bij de voldoening op aangifte moet het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt 

geparkeerd of waarvoor de vergunning geldt worden opgegeven

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het par

keren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerappara
tuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen 
op de centrale computer.

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de 
vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte betaald 

worden bij de aanvang van het parkeren.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aan

gifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de 
aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het 
via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet worden betaald binnen twee maan
den na dagtekening van het aanslagbiljet.

4. In afwijking van het derde lid geldt, 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 € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen 
worden betaald in negen 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.

5. In afwijking van het vierde lid, moet de belasting bedoeld in onderdeel 4 van de Tarieven
tabel, zolang het verschuldigde bedrag door middel van automatische incasso kan worden 
afgeschreven, worden betaald in één termijn. De termijn vervalt op de laatste dag van de 
tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.



6. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de voorgaande leden gestelde ter

mijnen.
7. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaal

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting 
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het 
college bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Kosten
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 10 Nadere bepalingen inzake vergunningen
1. Als een vergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Parkeerverordening 2018, wordt ingetrok

ken of vervalt, wordt ontheffing van de ter zake verschuldigde parkeerbelasting verleend 
over de nog niet aangevangen kalendermaanden waarop de vergunning betrekking heeft.

2. Indien als gevolg van maatregelen door of met instemming van het college de vergunning
houder over een gedeelte van het tijdvak waarvoor de parkeervergunning geldt, geen ge
bruik kan maken van de parkeervergunning, wordt ontheffing van de parkeerbelasting als 
bedoeld in artikel 2, onderdeel b, verleend over het aantal volle kalendermaanden waarin 
dat gebruik niet mogelijk is geweest.

3. Over aanslagbedragen welke op jaarbasis lager zijn dan € 10,00 wordt geen ontheffing op 
basis van het voorgaande lid verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening Parkeerbelastingen 2020' van 19 december 2019, wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien ver
stande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum heb

ben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendma

king.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2021'.

de voorzitter,



Tarieventabel parkeerbelastingen 2021

1. Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van 
de 'Verordening parkeerbelastingen 2021 bedraagt pertijdseenheid van 60 minuten:

a. bij parkeerapparatuur in Zone B €5,10

b. bij parkeerapparatuur in Zone S:
voor de eerst drie tijdseenheden van 60 minuten €0,55

ii. voor de vierde en opvolgende tijdseenheden van 60 minuten €1,10

c. bij parkeerapparatuur in Zone C €3,70

d. Bij parkeerapparatuur in Zone Stop&Shop:
voor een parkeerrecht van max 30 minuten €0,60

ii Voor een parkeerrecht van langer dan 30 min, per tijdseenheid van 60 minuten €3,70

e. bij parkeerapparatuur in Zone D tot een maximum van € 4,55 per dag €3,70

2. Het tarief per tijdseenheid van één kalenderjaar voor een vergunning als bedoeld in:

a. art. 4, derde lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening 2018 (voor Zone B en Zone S) € 202,00

b. art. 4, derde lid, onderdeel c, van de Parkeerverordening 2018 (voor Zone B en Zone S)
€ 223,00

c. art. 4, derde lid, onderdeel b van de Parkeerverordening 2018 voor Zone C voor de ver
gunning verleend voor:
de eerste auto geregistreerd op het woonadres, zoals gedefinieerd in de parkeerveror

dening 2018
€ 110,00

ii. de tweede auto geregistreerd op het woonadres, zoals gedefinieerd in de parkeerver

ordening 2018
€ 414,00

d. art. 4, derde lid, onderdeel c van de Parkeerverordening 2018 voor zover de vergunning
betreft Zone C

€ 208,00

e. art. 4, derde lid, onderdeel e, van de Parkeerverordening 2018, voor de zone A € 341,00

f art. 4, derde lid, onderdeel h, van de Parkeerverordening 2018 voor zone C € 163,00

3. Indien het college een vergunning heeft verleend wordt voor de berekening van de 
onder 2 a, 2 b, 2 c. en 2 d tarieven uitgegaan van de geldigheidsduur van de verleende 
vergunning. Voor een vergunning aangevraagd voor de aanvang van het kalenderjaar 
wordt uitgegaan van een geldigheidsduur van een kalenderjaar. Vangt de verleende 
vergunning aan in de loop van het kalenderjaar dan is verschuldigd zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aan
vang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven. Indien de belas
tingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt, bestaat er aanspraak op ontheffing 
voor de naar jaartarieven geheven belasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de 
voor dat tijdvak verschuldigde als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, 
nog volle kalendermaanden overblijven. Indien de aanvraag niet leidt tot vergunning
verlening is geen belasting verschuldigd, het eventueel betaalde bedrag dient te wor
den terugbetaald.



4. Het tarief voor het parkeren bij gebruik van de (digitale) bezoekersregeling, als bedoeld 
in artikel 4, vierde lid, van de Parkeerverordening 2018, bedraagt per tijdseenheid van
60 minuten:

a. In zone Ctot een maximum van € 125,- per jaar:
Van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur €0,12

ii. Van maandag t/m vrijdag van 17:00 uur tot 23:00 uur
Op zaterdag van 09:00 tot 23:00 uur
Op zondag van 13:00 tot 23:00 uur

€0,25

b. In zone B tot een maximum van € 25,- per jaar:
Van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur €0,12

ii. Op zondag van 13:00 tot 23:00 uur €0,25

5. Het tarief voor een tijdelijke vergunning als bedoeld in:

a. art. 4, zesde lid, onderdeel a en b van de Parkeerverordening 2018 bedraagt per tijds
eenheid:

van één dag voor zone B € 40,70

ii. van een dagdeel (van 09.00 uur tot 13.30 uur of van 13.30 uur tot 18.00 uur) voor zone

B € 20,40

iii van één dag voor zone C € 23,00

iiii van een dagdeel (van 09.00 uur tot 13.30 uur of van 13.30 uur tot 18.00 uur) voor zone

C € 11,50

b. art. 4, zesde lid, onderdeel c van de Parkeerverordening 2018 bedraagt: €0,00

6. De kosten van de naheffingsaanslag bedragen € 65,50

7. Het tarief voor het parkeren bij gebruik van de mantelzorgvergunning en maatschappe
lijke vergunning, als bedoeld in artikel 5 van de Parkeerverordening 2018, tot een max. 
van € 60,- conform de tarieven in onderdeel 4

€0,00

B« horeryde bij het raadsbesluit van 17 december 2020. 
Dè griffier van Haarlem



Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021
De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

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 marktgelden 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. Marktverordening: de Marktverordening gemeente Haarlem 2014;
b. markt: de warenmarkt als bedoeld in de Marktverordening;
c. jaarmarkt: de Luilakmarkt en Kerstmarkt;
d. standplaats: de ruimte die op grond van de Marktverordening voor de duur van de markt is 

aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;
e. vergunninghouder: degene aan wie op grond van de Marktverordening een vergunning is 

verleend voor het innemen van een vaste plaats, dagplaats of standwerkersplaats op de 
markt;

f. vaste plaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een 
vergunninghouder;

g. dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een 
vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

h. standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag wordt uitgegeven om daarop te 
standwerken;

i. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en 
dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van 
een of meerdere artikelen;

j. verplaatste markt: een markt die door het college naar een andere dag, plaats of tijd wordt 
verplaatst dan die normaliter voor die markt gelden ;

k. promotiegelden: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor reclame en promotie- 
activiteiten ten behoeve van de markt.

l. Luilakmarkt: de jaarlijkse potjes- en plantjesmarkt op de vrijdagavond/nacht, tot 
zaterdagochtend voorafgaand aan Pinksteren;

m. Kerstmarkt: een markt in kerstsfeer in de binnenstad van Haarlem, in het eerste weekend na 
Sinterklaas;

n. frontbreedte: de lengte aan de voorzijde van een standplaats.
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Artikel 2 Voorwerp van belasting en belastbaar feit
Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven voor:

a het gebruik of genot van een standplaats op de daarvoor op grond van de Marktverordening 
aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen voor het 
uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van 
verstrekte hulpmiddelen;

b. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, waaronder begrepen 
reclame- en promotie activiteiten;

Artikel 3 Belastingplicht
1. Het marktgeld ter zake van een markt wordt geheven van de:

a. de vergunninghouder voor een vaste plaats;
b. de vergunninghouder voor een dagplaats;
c. de vergunninghouder voor een standwerkersplaats.

2. Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie incidenteel toestemming is verleend om 
extra ruimte in te nemen.

3. Het marktgeld ter zake van een verplaatste markt wordt geheven van de:
a. de vergunninghouder voor een dagplaats;
b. de vergunninghouder voor een standwerkersplaats.

4. Het marktgeld ter zake van een jaarmarkt wordt geheven van de ingeschrevene aan wie het 
college van burgemeester en wethouders voornemens is vergunning te verlenen.

Artikel 4 Belastinggrondslag en belastingtarief
1. De marktgelden worden geheven naar de grondslagen en de tarieven, opgenomen in de bij 

deze verordening behorende tarieventabel.
2. Bij de berekening van de marktgelden wordt, ter bepaling van de oppervlakte, lengte of een 

tijdsduur, een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingtijdvak
1. In de gevallen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, is het belastingtijdvak gelijk aan het 

kalenderjaar.
2. In de gevallen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en c, is het belastingtijdvak gelijk 

aan de dag waarvoor de vergunning is verleend.
3. In de gevallen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, is het belastingtijdvak elke afzonderlijke 

dag waarvoor de toestemming is verleend.
4. In de gevallen als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a en b, is het belastingtijdvak gelijk 

aan de dag waarvoor de vergunning is verleend.
5. In de gevallen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, is het belastingtijdvak gelijk aan het 

kalenderjaar.
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Artikel 6 Wijze van heffing
1. De marktgelden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, worden geheven bij wege van 

aanslag.
2. De marktgelden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en c, het tweede lid en het derde 

lid, worden geheven tot het gevorderde bedrag zoals dat blijkt uit een mondelinge dan wel 
een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een 
stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

3. De marktgelden als bedoeld in artikel 3, vierde lid, worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De marktgelden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, zijn verschuldigd bij aanvang van 

het kalenderjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt, zijn de marktgelden 

verschuldigd voor het aantal volle weken als er in het betreffende jaar na de aanvang van de 
belastingplicht nog overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt wegens opzegging van de 
vergunning door de vergunninghouder, bestaat aanspraak op ontheffing voor het aantal volle 
weken als er in het betreffende kalenderjaar na het einde van de belastingplicht nog 
overblijven.

4. Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt wegens overlijden van de 
vergunninghouder en de vergunning niet wordt overgeschreven als bedoeld in artikel 9 van 
de Marktverordening, bestaat aanspraak op ontheffing voor het aantal volle weken als er in 
het betreffende kalenderjaar na het einde van de belastingplicht nog overblijven.

5. Voor de marktgelden verschuldigd door de belastingplichtingen als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, onder a, kan ter compensatie van afwezigheid wegens omstandigheden (ziekte 
etc.) voor ten hoogste twee marktdagen ontheffing worden verleend.

6. De marktgelden als bedoeld in artikel 3, vierde lid, zijn verschuldigd bij aanvang van het 
kalenderjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Tijdstip en termijnen van betaling
1. In afwijking in zoverre van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 

aanslagen ter zake van de marktgelden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a worden 
betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog 
maanden of gedeelten daarvan in het kalenderjaar resteren met dien verstande dat: iedere 
termijn, zijnde het bedrag verschuldigd voor één kalendermaand, moet worden betaald via 
PIN-transactie op de eerste verplichte betaaldag in het kalenderjaar, zoals deze op de aanslag 
is vermeld en vervolgens op elk van de daaropvolgende verplichte betaaldagen; 
indien de belastingplichtige, of zijn plaatsvervangende marktdeelnemer niet aanwezig is op 
enige volgens de aanslag verplichte betaaldag(en), dient de betaling van de verzuimde en 
niet betaalde termijn(en) op de eerstvolgende verplichte marktdag, waarop men wel 
aanwezig is, gelijktijdig met de termijn voor die marktdag per PIN-transactie te worden 
afgerekend.
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2. In afwijking in zoverre van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 
marktgelden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en c, het tweede lid en het derde lid, 
middels een PIN-transactie worden betaald op het moment van doen van, of uitreiking van 
de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid.

3. In afwijking in zoverre van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 
aanslagen ter zake van de marktgelden als bedoeld in artikel 3, vierde lid, worden betaald 
binnen vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen.

Artikel 9 Anti-samenloop
Het marktgeld wordt niet geheven indien op grond van de precariobelastingverordening een 
belasting is geheven ter zake van het innemen van een standplaats.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De Verordening Marktgelden 2020 van 19 december 2019 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 eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening Marktgelden 2021'.
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Tarieven marktgelden 2021

A. Vergunninghouder dagplaats of standwerkersplaats
l.a.1. Het tarief bedraagt voor een dagplaats op een markt, per 

standplaats van maximaal 10 m2 € 15,00
l.a.2. Indien de standplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, het 

tarief als bedoeld in A.l.a.1., verhoogd met €7,50
l.b.1. Het tarief bedraagt voor een standwerkersplaats, per dag, per 

plaats van maximaal 10 m2 € 15,00
l.b.2. Indien de standwerkersplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 

extra, het tarief als bedoeld in A.l.b.1., verhoogd met €7,50

B. Incidentele extra ruimte
Het tarief voor incidentele extra ruimte bedraagt per dag, voor 
elke 5 m2 €7,50

C. Vergunninghouder vaste plaats
l.a. Het tarief bedraagt voor een vaste plaats op een markt per 

kalenderjaar, per standplaats van maximaal 10 m2 het aantal 
marktdagen in dat jaar maal € 12,80

l.b. Indien de vaste plaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, het 
tarief als bedoeld in D.l.a., verhoogd met het aantal marktdagen 
in dat jaar maal €6,30

2. Voor het ter beschikking stellen van de mogelijkheid elektra af te 
nemen, geldt, indien het verbruik gemiddeld per dag meer is dan
3 kW, een toeslag (exclusief BTW) per kW van €0,30
maal het aantal marktdagen in dat jaar.

D. Haarlemse Kerstmarkt
Met een minimum van € 115,00 per plaats bedraagt het tarief op 
de Haarlemse Kerstmarkt:

a. voor een standplaats per kraam € 96,60
b. voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken per 

strekkende meter frontbreedte €37,10

E. [vervallen]
a. [vervallen]
b. [vervallen]

F. Haarlemse Luilakmarkt
Met, voor wat betreft onder F.a. en F.b., een minimum van €
126,00 per plaats bedraagt het tarief op de Flaarlemse Luilakmarkt:
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a. voor een standplaats per kraam € 130,60
b. voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken per 

strekkende meter frontbreedte € 41,40
c. voor een grondplaats per strekkende meter € 32,60

G. Promotiegeld
a Voor een plaats op de Zaterdagmarkt wordt per ingenomen 10 m2, 

of een gedeelte daarvan een bedrag aan reclame en promotiegeld 
in rekening gebracht van €1,50

Behorend bij het raadsbesluit van 17 december 2020
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Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 20120

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, 2e lid, en 7 van de Paspoortwet

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag 
wordt aangemerkt;
week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.
maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-l)e dag in de 
volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 
januari is, de (n-l)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand 
februari is;
jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-l)e dag in het 
volgende kalenderjaar;
kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit
1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 
identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een 
Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 
achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende 
Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de 
betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het 
reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn 

verricht.
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Artikel 4 Vrijstellingen
1. De leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van 

de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.
2. Geen leges worden geheven wanneer de inlichtingen zonder reden op te geven door het 

gemeentebestuur worden geweigerd.
3. De leges worden niet geheven voor diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening 

of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van 
voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op 
een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

4. De leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld 
in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel.
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het 
tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, 
ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en 
verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter 
vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en 
herstelwet.

3. 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 bij wege van aanslag dan wel 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 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de 

schriftelijke kennisgeving;
2. In afwijking van het eerste lid geldt met betrekking tot de leges als bedoeld in artikel 3.7.6 

van de tarieventabel, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 
aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan
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€ 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 
automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in 
negen 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 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 dagtekening van de kennisgeving.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 

termijnen

Artikel 8 Bijzondere bepalingen
De abonnementen als bedoeld in titel I 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 Wijzigen verordening door het college van burgemeester en 
wethouders
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de 

loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 

maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de 

tarieventabel betreft:
1. hoofdstuk 1, artikel 1.1.9, akten burgerlijke stand;
2. hoofdstuk 2, reisdocumenten;
3. hoofdstuk 3, rijbewijzen;
4. hoofdstuk 4, artikel 1.4.5, papieren verstrekking uit basisregistratie personen;
5. hoofdstuk 9, artikel 1.9.1, verklaring omtrent het gedrag;
6. hoofdstuk 16 kansspelen;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van 
deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1. De 'Verordening leges 2020' van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in 

het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid 
genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening 
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de 
heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.
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3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
5. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening leges 2021'.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 1 7 DEC 2020
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Tarieven leges 2021

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
Hoofdstuk 12 Leegstandswet
Hoofdstuk 14 Standplaatsen
Hoofdstuk 16 Kansspelen
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
Hoofdstuk 18a Havendienst
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 20 Diversen
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Hoofdstuk 6 Overschrijving omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingen
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4 Huisvestingswet
Hoofdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen 
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking
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Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

KCC
1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een 

partnerschap op:

1.1.1 Nulpakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, 
volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het 
nulpakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4

€0,00
l.l.l.l Basispakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 

partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, 
volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het Basispak 
en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, 
tweede lid € 308,00

1.1.1.2 Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk 
op doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur, volgens de 
voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het keuzepakket en de 
Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid € 671,00

1.1.1.3 Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk 
op een ander tijdstip dan vermeld onder 1.1.1.2, volgens de voorwaarden van 
het reglement Burgerlijke Stand voor het keuzepakket en de Wet Rechten 
Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid € 744,00

1.1.1.4 All-in pakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk 
op een zaterdag, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand 
voor het all-in pakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid:

1.1.1.4.1 In de Gravenzaal € 1.121,00
1.1.1.4.2 In de Librije € 880,00
1.1.1.4.3 Vervallen

1.1.1.5 Idem, op een ander tijdstip of andere wijze dan bedoeld in 1.1.1.4

1.1.1.5.1 In de Gravenzaal € 880,00
1.1.1.5.2 In de Librije € 608,00
1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in 

een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een 
andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op: € 145,00

1.1.3 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een 
partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het 
Burgerlijk Wetboek € 672,00

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in 
een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het 
Burgerlijk Wetboek € 672,00
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1.1.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapboekje € 40,50

1.1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één 
dag, in één week of in één maand geborenen (geboorte-aangifte), voor zover 
voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst 
vermelde aangifte voor de periode van drie maanden € 147,00

1.1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één 
dag, in één week of in één maand overledenen, voor zover voor plaatsing op 
die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte voor 
de periode van drie maanden € 110,00

1.1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één 
dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of 
geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is 
verleend, voor elk op die lijst vermeld paar voor de periode van drie maanden

€ 110,00
1.1.8 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de 

burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 25,00
1.1.9 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 dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand; dit 
betreft: € 14,00
- afschrift van akte burgerlijke stand
- uittreksel akte van geboorte
- uittreksel akte van huwelijk
- uittreksel akte van partnerschap
- uittreksel akte van overlijden
- elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek

- meertalig uittreksel van een akte
1.1.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 

meertalig modelformulier € 14,00
1.1.10.1 Voor het beschikbaar stellen van gemeentegetuigen , per getuige

€ 25,00
1.1.10.2 Het op verzoek benoemen van een externe buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk € 100,00
1.1.10.3 Het op verzoek beëdigen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap of de omzetting van een partnerschapsregistratie in een 
huwelijk als bedoeld in artikel 1:16 lid 2 en 3 BW

€ 98,00
1.1.10.4 Het op verzoek benoemen en beëdigen van een willekeurig persoon, niet 

zijnde een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voor het 
voltrekken van een huwelijk. € 260,00

1.1.10.5 Tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid
€ 24,60
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Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
KCC

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het 
moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is €74,77

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

€ 74,77
1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon op 

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september
1976 (Stb. 468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de aanvraag 18 
jaar of ouder is € 74,77

1.2.1.4 tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor een persoon die op 
het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,77

1.2.1.5 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het 
moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 56,55

1.2.1.6 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.5 (zakenpaspoort) 
die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 
bereikt € 56,55

1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een 
persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 64,03

1.2.1.8 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een 
persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt €32,91

1.2.1.9 tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een 
reisdocument voor vreemdelingen € 56,55

1.2.1.10 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon op 
grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september
1976 (Stb. 468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55
1.2.1.11 tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor een persoon die op 

het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 56,55
1.2.2 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 

1.2.1.11 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen 
genoemde bedragen: €50,91

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
KCC

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 41,00
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1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met € 34,10

1.20.1.4 Voor het opmaken van een vermissingsrapport voor een rijbewijs € 37,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen
KCC

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 
1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens 
omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden 
geraadpleegd.

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking €22,30
1.4.2.2 tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of 

verblijfplaats € 18,90
1.4.2.3 tot het afsluiten van abonnement op het verstrekken van een opgave van 

verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen 
in de gemeente, gedurende een kwartaal

€ 152,00
1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking 

verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen 
in de basisregistratie personen.

1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking €22,30
1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als 
bedoeld in artikel 17, van het Besluit basisregistratie personen €7,50

1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie 
personen, voor ieder daaraan besteed kwartier € 25,00

1.4.7 Tot het verstrekken van een tweede en volgend afschrift van de persoonslijst 
uit de basisregistratie personen. € 28,00

1.4.8 Tot het uitvoeren van een basisregistratie personen-selectie voor 
maatschappelijke of wetenschappelijke doeleinden € 438,00

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Alge
meen

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van Gedrukte stukken, zoals verordeningen, besluiten, 
begrotingen, rekeningen en andere documentatie omtrent de gemeentelijke 
werkzaamheden:

1.7.1.1 Per pagina €0,30
1.7.1.2 Tot een maximum per gedrukt stuk van € 46,00
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1.7.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1 Op de agenda's en lijst van ingekomen stukken van de raadsvergaderingen

€ 34,20
1.7.2.2.2 Op de voorstellen aan de raad € 118,00
1.7.3 op de verslagen van de raadsvergaderingen € 118,00
1.7.3.2.1 op de agenda van de vergaderingen van een raadscommissie €45,20
1.7.3.2.2 Op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie €45,20
1.7.4 Voor toezending van stukken op grond van dit hoofdstuk per post wordt een 

toeslag berekend van €7,70

Hoofdstuk 8 Bodem- en vastgoedinformatie
1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

OMB 1.8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, 
voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

OMB 1.8.1.1.1 in formaat A3 per kaart € 34,60
OMB 1.8.1.1.2 In formaat AO per kaart €52,10
OMB 1.8.1.2 Tot het verzoek om gedigitaliseerde CAD-bestanden op CD, per ha € 26,50
OMB 1.8.1.3 Als de plot/afdruk op aanvraag aangewend wordt, in afwijking van de 

gebruikelijke (éénmalige) presentatie worden de hiervoor bij 1.8.1.1.1 en
1.8.1.1.2 vermelde tarieven verhoogd met het, voorafgaand aan de aanvraag, 
met de aanvrager contractueel overeengekomen bedrag.

PCM 1.8.4 Het tarief exclusief BTW bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot:

PCM 1.8.4.1 het verstrekken van een fotokopie of scan van een bodemonderzoeksrapport, 
saneringsplan of evaluatierapport, per rapport € 22,70

PCM 1.8.4.2 Vervallen

PCM 1.8.4.2A het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem in de 
vorm van een geautomatiseerd rapport (onder andere bij grondtransacties) na 
iDeal-betaling € 26,50

PCM 1.8.4.2B het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem in de 
vorm van een geautomatiseerd rapport, dat wordt aangevraagd via een 
ambtenaar en binnen twee werkdagen wordt gemaild en waarbij een 
maandelijkse factuur volgt €56,10

PCM 1.8.4.3 het binnen 3 weken verstrekken van NEN 5725-informatie, voor zover 
beschikbaar in het bodemarchief, bedraagt voor een locatie tot maximaal 1000 
m2 € 171,00

PCM 1.8.4.4 het binnen 3 weken verstrekken van informatie over de gesteldheid van de 
bodem ten behoeve van werkzaamheden aan kabels en leidingen met een 
tracélengte tot ca. 75 meter. € 171,00

PCM 1.8.4.5 Indien het een aanvraag betreft die niet onder 1.8.4.1., 1.8.4.2 A, 1.8.4.2 B,
1.8.4.3 of 1.8.4.4 valt worden de kosten daarvoor in rekening gebracht in 
overeenstemming met een voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag medegedeelde kosten. Als de aanvrager akkoord gaat met de 
geraamde kosten, wordt de aanvraag in behandeling genomen
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KCC 1.8.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot
aanbrengen van een mutatie in de gemeentelijke basisregistratie adressen.
per huisnummer € 90,90

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
KCC

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35
1.9.2 [vervallen] vervallen
1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie of waarmerking van een handtekening of 

document € 19,40
1.9.4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot 

Nederlander zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap geldt het tarief zoals opgenomen in het Besluit Optie- en 
Naturalisatiegelden 2002.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
KCC

1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1 tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, 
eerste lid, van de Huisvestingswet €58,20

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
KCC

1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als 
bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet:

1.12.1 voor het verkrijgen van een vergunning tijdelijke verhuur € 199,00
1.12.2 [vervallen]
1.12.3 voor de verlenging van de vergunning ex artikel 15 van de Leegstandswet, per 

woning € 53,60

Hoofdstuk 14 Standplaatsen
VTH

1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.14.1 [vervallen]
1.14.2.1 een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de

Algemene Plaatselijke Verordening € 233,00

1.14.2.2 een vergunning voor een incidentele standplaats als bedoeld in artikel 5:18, 
eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening jo. het
Standplaatsenbeleid 2019, B&W-besluit d.d. 15 oktober 2019, Gemeenteblad 
nr. 2020-17531

€ 86,00
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1.14.2.3 [vervallen]

1.14.2.3.3 [vervallen]
1.14.2.4 een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt zoals bedoeld in

artikel 3 van de marktverordening 2014. € 126,00

Hoofdstuk 16 Kansspelen
VTH 1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een door de gemeente 
vastgesteld tijdvak van 3 jaar als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de 
kansspelen:
Het bedrag dat op grond van artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 
ten hoogste voor het in behandeling kunnen nemen van de bedoelde 
aanvraag kan worden geheven.

1.16.2 Voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning als bedoeld in 
artikel 3 van Wet op de kansspelen. € 168,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en Civiele Werken
BBOR

1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
1.18.1.1 een melding als bedoeld in art. 5.4, eerste lid, sub a van de 

Telecommunicatiewet van een tracé van maximaal 25 meter € 125,00
1.18.1.2 een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, 

tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, 
eerste lid, sub a van de Telecommunicatiewet voor tracés langer dan 25 meter

€ 737,00
1.18.1.3 Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 voor tracés van 100 meter of meer wordt 

verhoogd per strekkende meter met €0,46
1.18.1.4 Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 wordt 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 € 111,00

1.18.1.5 Het tarief voor een opvolgende melding indien onder één instemming meer 
dan één melding wordt gedaan € 246,00

1.18.2 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, bedraagt € 427,00

VTH 1.18.3 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

€ 86,60
BBOR 1.18.4 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het 
netwerk, wordt het tarief met elk tweede of volgend overleg verhoogd met € 229,00
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BBOR 1.18.5 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling 
van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, 
verhoogd met € 229,00

BBOR 1.18.6 Indien het herstel van de opbreking niet goed is uitgevoerd en door de melder 
opnieuw wordt uitgevoerd dient ook een her controle plaats te vinden

€ 68,50
BBOR 1.18.7 Indien de melder de melding laat vervallen worden verwerkingskosten in 

rekening gebracht € 68,50
1.18.8.1 [vervallen] €0,00
1.18.8.2 [vervallen] €0,00

VTH 1.18.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
geluidsontheffing voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid 
van de Algemene plaatselijke verordening € 84,40

VTH 1.18.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
voorwerpen op, aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid van 
de Algemene plaatselijke verordening € 186,00

Hoofdstuk 18a Havendienst
BEDR

1.18a Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18a.1 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig als 
bedoeld in de Verordening Haarlemse Wateren € 74,00

1.18a.2 tot het verkrijgen van een ligplaats- en/of exploitatievergunning voor een 
bedrijfsvaartuig zoals bedoeld in de Verordening Haarlemse Wateren € 364,00

1.18a.3 Tot wijziging en opzegging van een ligplaatsvergunning voor een 
pleziervaartuig

€ 20,30
[vervallen]

1.18b.4 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een bestaand woonschip 
(i.c.m. een bestaande plaats) zoals bedoeld in de Verordening Woonschepen 
(gepaard gaande met een eenvoudige voorbereidingsprocedure) € 81,40

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

WGZ 1.19.1 van een eerste uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
(BABW) € 147,00
van een herhaalde uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
(BABW) € 76,80
van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel
49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) €59,10

1.19.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van een 
motorvoertuig
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VTH a op een trottoir of bij een parkeerverbod (ingevolge bord El RVV 1990) of

VTH b bij een stopverbod (bord E2 RVV 1990) of

VTH c in een belanghebbendengebied (bord E9 RVV 1990) of

VTH d in een voetgangersgebied (bord G7 RVV 1990) alsmede

VTH e de overige ontheffingen op basis van artikel 87 van het RVV 1990,

VTH f Bedraagt per voertuig voor de duur van de in de ontheffing genoemde termijn

€ 32,40
1.19.3 [vervallen]
1.19.4 [vervallen]

VTH 1.19.5 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief 
de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken € 318,00

VTH 1.19.8 voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken € 147,00
VTH 1.19.9 voor het wijzigen van de afmetingen van een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken per wijziging € 69,70
1.19.10 [vervallen]

VTH 1.19.11 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen autobedrijf) € 113,00

1.19.12 [vervallen]

1.19.13 [vervallen]

VTH 1.19.14 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, vijfde lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (parkeren grote voertuigen) € 113,00

1.19.15 [vervallen]

1.19.16 [vervallen]

VTH 1.19.17 tot het verkrijgen van een toegangsontheffing autovrijgebied op basis van 
artikel 87 van het RVV 1990 (inclusief 1 toegangspasje) € 32,40

VTH 1.19.18 tot het verkrijgen van ieder extra toegangspasje (per pasje) € 32,40
VTH 1.19.19 tot het verkrijgen van een vervangend toegangspasje in geval van vermissing, 

diefstal, beschadiging etc. € 32,40

Hoofdstuk 20 Diversen
VTH 1.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
VTH 1.20.1.1 Tot het verlenen van een advies over

vergunningvrij bouwen, een bestemmingsplan, de haalbaarheid van een
ruimtelijk initiatief
of een complex (bouw)initiatief € 50,80

VTH 1.20.1.2 vervallen

VTH 1.20.1.3 vervallen

VTH 1.20.1.4 vervallen
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VTH 1.20.1.8 tot het verstrekken van informatie over een perceel bevattende: bestemming 
object, datum goedkeuring gemeenteraad en gedeputeerde staten, aanwezige 
voorbereidingsbesluiten en (voorontwerp) bestemmingsplannen; € 25,00

ALG 1.20.1.9 tot het verstrekken van informatie over een perceel bevattende: status, 
bouwjaar, aanschrijvingen en wet voorkeursrecht. € 25,00

ALG 1.20.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van:

ALG 1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk

€6,80
ALG 1.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen:

ALG 1.20.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat zwart/wit €0,30
ALG 1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat zwart/wit €0,60
ALG 1.20.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de 

onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet 
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

ALG a.formaat A4 en A3 € 13,50
ALG b.formaat A0, Al, A2 € 17,10
ALG 1.20.2.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of 

in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 233,00
ALG 1.20.2.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden 

opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina €0,30

ALG 1.20.2.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 1.20.2.5 is geen leges verschuldigd

voor:
- een aanvraag collectevergunning.
- een aanvraag om ontheffing as verstrooiing op verboden plaatsen
- een aanvraag voor een kampeerontheffing voor maximaal 75 personen
- een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 9 van de 
huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2015

JZ 1.20.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot 
nadeelcompensatie: € 426,00
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.

VTH 1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
kampeerontheffing voor meer dan 75 personen als bedoeld in artikel 4:18, 
derde lid van Algemene Plaatselijke Verordening € 126,00

VTH 1.20.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, derde lid (verbranden afvalstoffen) € 126,00

ALG 1.20.6 [vervallen]
VTH 1.20.7 Het tarief voor het in behandeling nemen van een kennisgeving door een 

handelaar als bedoeld in artikel 2:68 Algemene Plaatselijke Verordening en 
artikel 437 Wetboek van Strafrecht bedraagt €6,70
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ALG 1.20.8 Teruggaaf

ALG 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%

ALG van de op grond van die aanvragen verschuldigde leges, met dien verstande 
dat ten minste een bedrag verschuldigd blijft van: € 53,40

ALG Voor aanvragen waarvoor de leges minder bedragen dan het hiervoor 
genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op 
teruggaaf.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
VTH

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 Aanlegkosten:
de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 
lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden 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 aanlegkosten 
inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder 
aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer 
zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden 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.

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 kosten die voortvloeien uit aangegane 
verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de 
omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt 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, de omzetbelasting 

daarin niet begrepen;
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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.

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben 

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4 Funderingsherstel: Het herstellen van de fundering.

2.1.5 Bouwblok: een bouwkundige eenheid die een fundering deelt.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
VTH

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges 
voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of 
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de 
verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag 
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig 
het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per 
activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten
2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 2,50%
van de bouwkosten;
met een minimum van: € 148,00
met een maximum van: €989.000
Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4 Bij het in behandeling nemen van een geregistreerde aanvraag om een 
omgevingsvergunning, nadat met de bouwactiviteit is begonnen of nadat de 
bouw activiteit heeft plaatsgevonden wordt de van de op grond van 
onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde leges verhoogd met: 50%

2.3.2 Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: € 571,00
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2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens 
sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 
2.3.1:

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 12, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): € 260,00

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 22, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 571,00

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 32, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking): € 8.766,00

2.3.3.4 vervallen

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan): € 571,00

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 571,00

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): €571,00

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder c of d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 571,00
Indien voor realisering van een project 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 in opdracht van de gemeente door een extern 
(stedenbouwkundig) bureau worden uitgevoerd, wordt het overeenkomstig 
2.3.1 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 zoals hierboven is bedoeld aan de 
aanvrager ter kennis is gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht 
gestart.

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder l9, van de Wabo wordt 

toegepast (binnenplanse afwijking): € 260,00
2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 29, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 571,00
2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 35, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse afwijking): € 8.766,00
2.3.4.4 vervallen
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23.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan): € 571,00

23.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 571,00

23.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): €571,00

23.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder c of d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 571,00

23.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie met brandveiligheid

23.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt 
het tarief:

23.5.1.1 Voor een bouwwerk met een oppervlakte tot 500 m2: €631,00
23.5.1.2 Voor een bouwwerk met een oppervlakte van 501 tot en met 5000 m2: € 1.263,00
23.5.1.3 Voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 5000m2: €3.791,00
23.53 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 23.5.1 € 186,00

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten

23.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens 
provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die 
provinciale verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor 
deze activiteit: € 1.805,00

2.3.6.1A Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder h, van de Wabo of op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder c van de Wabo met betrekking tot het 
slopen van een bouwwerk in een krachtens een provinciale of gemeentelijke 
verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, waarvoor op grond van die 
provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning is vereist, bedraagt 
het tarief: € 1.805,00

2.3.6.1B Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens 
provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die 
provinciale verordening een vergunning is vereist, maar indien de activiteit 
van beperkte omvang is en voor de behandeling van de aanvraag geen 
plananalyse behoeft te worden opgesteld, bedraagt het tarief voor deze 
activiteit: € 450,00
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2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met 
betrekking tot een krachtens de Monumentenverordening 2009 aangewezen 
monument, waarvoor op grond van artikel 10 van die verordening een 
vergunning is vereist, bedraagt het tarief: €0,00

2.3.63 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk 
waarbij krachtens een bestemmingplan bouwhistorische waarde aan is 
toegekend, bedraagt het

€406,00
2.3.7 Vergunning sloopactiviteiten op basis van bestemmingsplan
2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid onder g van de Wabo, bedraagt het tarief: € 1.806,00

2.3.8 Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
maken of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van 
een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 430,00

2.3.9 Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of artikel 2 van de bomenverordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef 
en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 135,00

2.3.10 Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op 
het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen, of het restaureren en 
(her-)plaatsen van gevelstenen door non-profitorganisaties op het gebied van 
de monumentenzorg c.a. bedraagt het tarief: 0,00

2.3.11 Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen 
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het 
tarief:

2.3.11.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de 
eerste fase betrekking heeft;

2.3.11.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de 
tweede fase betrekking heeft.

2.3.12 Funderingsherstel

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

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
VTH
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2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking niet volledige aanvraag 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, ofsloopactiviteiten als bedoeld in 
de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.6.IA en 23.7.2
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt 
terwijl deze nog niet volledig is, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel 
van de leges. De teruggaaf bedraagt: 90%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of 
sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van: € 161,00
en een maximum van: € 1.652,00
Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor 
genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op 
teruggaaf.

2.5.1a Teruggaaf als gevolg van intrekking volledige aanvraag omgevingsvergunning 
voor bouw-, aanleg-, ofsloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.6, 2.3.6.1A en 2.3.7.2
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt 
terwijl deze nog reeds in behandeling is genomen, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 75%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of 
sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van: € 161,00
en een maximum van: € 1.652,00
Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor 
genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op 
teruggaaf.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg-, ofsloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, ofsloopactiviteiten, als 
bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de 
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, 
mits deze aanvraag tot intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te 
rekenen vanaf de datum waarop de vergunning is verleend, door de gemeente 
is ontvangen en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf 
bedraagt: 25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, of 
sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van: € 161,00
Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor 
genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op 
teruggaaf.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg-, ofsloopactiviteiten
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2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf 
van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, of 
sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van: € 161,00
Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor 
genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op 
teruggaaf.

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een 
vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 
rechterlijke uitspraak.

2.5.4 Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit 
brandveilig gebruik, of een aanvraag om een gebruiksvergunning als bedoeld 
in artikel 2.3.5. tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken 
of geweigerd als gevolg van een verandering van inzichten en/of verandering 
van de omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk of inrichting, kunnen 
de op grond van artikel 2.3.5. geheven bedragen worden verminderd met: 50%
van de verschuldigde leges voor de betreffende aanvraag, met dien verstande 
dat voor de intrekking of weigering tenminste een bedrag verschuldigd blijft 

van € 161,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
VTH 2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: € 161,00

2.7.1 Het bepaalde onder artikel 2.7 geldt niet indien de leges voor de betreffende 
vergunning lager is dan het in artikel 2.7 genoemde tarief. In die gevallen is de 
leges van de aanvraag tot wijziging gelijk aan de leges van de betreffende 
vergunning.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen
VTH

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
vaststellen van een bestemmingsplan met een beperkte omvang als bedoeld 
in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 12.004,00

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
wijzigen van een bestemmingsplan met een beperkte omvang als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 12.004,00
De op grond van 2.8.1 of 2.8.2 berekende bedragen worden verhoogd met de 
kosten van onderzoeken die nodig zijn ten behoeve van de ruimtelijke 
onderbouwing (luchtkwaliteit, geluid, bodem, flora en fauna e.a.) en de 
feitelijke druk- en publicatiekosten. Na de vijfde werkdag waarop het bedrag 
zoals hierboven bedoeld aan de aanvrager ter kennis is gebracht en 
overeengekomen wordt met de opdracht gestart.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
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VTH

2.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 83,70

2.10.2 Calamiteiten
Het tarief bedraagt voor het op verzoek gedane bouwtechnisch optreden bij 
calamiteiten in het kader van het individuele belang op:

2.10.2.1 -maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur, per uur € 82,90
2.10.2.2 -andere dagen en tijden dan genoemd onder K 12.1 en erkende feestdagen, 

per uur € 131,00
2.10.3 Raadplegen van kaarten en dossiers en het verstrekken van kopiefen)

2.10.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het 
op verzoek lichten van een dossier van een bij de afdeling van Haarlem in het 
archief berustend dossier € 12,60

2.10.3.2 Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanleveren van het origineel/de 
originelen aan de lichtdrukker ten behoeve van kopieën €9,80

2.10.4 advisering
Het tarief bedraagt voor het op verzoek geven van bouwtechnische, 
stedenbouwkundige en juridische advisering in het kader van de 
bouwregelgeving:

2.10.4.1 -mondelinge advisering 1ste half uur €0,00

2.10.4.2 -de volgende uren, per uur € 98,00
2.10.4.3 -schriftelijke advisering, per uur € 98,00
2.10.5 Niet volledig verklaren

2.10.5.1 Als besloten wordt de aanvraag niet volledig te verklaren of omdat de 
aanvraag op andere wijze niet voldoet aan de vereiste voorschriften bedraagt 
het tarief € 161,00

2.10.5.1.1 Het bepaalde onder artikel 2.10.5.1 geldt niet indien de leges voor de 
betreffende vergunning lager is dan het in artikel 2.10.5.1 genoemde tarief. In 
die gevallen is de leges bedoeld in artikel 2.10.5.1 gelijk aan de leges 
verschuldigd voor aanvraag van de betreffende vergunning.

2.10.5.2 Als de geregistreerde aanvraag ten behoeve van een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een reeds verleende 
vergunning, worden de voor deze vergunning geheven leges bij stijging van de 
bouwkosten verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing 
van het tarief als bedoeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij niet minder zullen 
bedragen dan € 161,00

2.10.6 Ambtshalve vaststellen

2.10.6.2 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.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca
VTH
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3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet € 843,00

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als 
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet bij overname/ wijziging 
ondernemersvorm € 843,00

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als 
bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet bij wijziging 
leidinggevende of bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of 
slijtlokaliteiten en terrassen als bedoeld in artikel 30 van de Drank-en 
Horecawet € 233,00

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet € 233,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, vierde lid van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur) voor een door de 
gemeente vastgesteld tijdvak van drie jaar: € 233,00

3.1.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 2:29a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (nachtgelegenheden) € 233,00

3.1.7 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 2:28, eerste lid van de
Algemene Plaatselijke Verordening

€485,00
3.1.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende of bij wijziging van de 
oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen

€ 233,00
3.1.9 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

vergunning als bedoeld in artikel 2:32, tweede lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (terrasvergunning) € 352,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen 
en onversterkte muziek

VTH

3.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.2.1 Een ontheffing als bedoeld in artikelen 2:10, vierde lid en 2:45, tweede lid van 
de Algemene Plaatselijke Verordening tot het houden van film-/foto-opnamen 
jo. Vereenvoudiging vergunningprocedure foto- en filmopname, B&W-besluit 
d.d. 15 juni 2010, nr. 2010/71685:

3.2.1.1 [vervallen]
3.2.1.2 Categorie B: € 515,00
3.2.1.3 Categorie C: € 515,00
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3.2.2 Een vergunning voor een particuliere markt als bedoeld in artikel 5:23, eerste 
lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

3.2.2.1 Indien het een aanvraag betreft door maatschappelijke, sociale en culturele 
instellingen of natuurlijke personen die zonder winstbejag een liefdadig, 
sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die een markt als 
voornoemd organiseren welke zich verhoudt tot de doelstelling van die 
instelling dan wel personen € 233,00

3.2.2.2 Indien het een aanvraag betreft die niet onder het tarief als bedoeld in 
onderdeel 3.2.2.1 van deze legestabel valt €515,00

3.2.3 Teruggaaf
3.2.3.3 bij intrekking van een ingediende aanvraag om een ontheffing als bedoeld in 

de artikelen 3.2.1.2, 3.2.1.3 en een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.2 
bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges 50%

3.2.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, 
eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief:

3.2.4.1 voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als 
risico-evenement (categorie C) €4.121,00

3.2.4.2 voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als 
aandacht-evenement (categorie B) € 2.988,00

3.2.4.3 voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid 
als risico-evenement (categorie C) € 2.988,00

3.2.4.4 voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid 
als aandacht-evenement (categorie B) € 1.443,00

3.2.4.5 voor evenementen waarvoor bovenstaande classificering niet geldt € 206,00
3.2.4.8 Bij intrekking van een ingediende aanvraag om een ontheffing als bedoeld in 

de artikelen 3.2.1.2 en 3.2.1.3 en een vergunning als bedoeld in de artikelen
3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3 en 3.2.4.4 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges 50%

3.2.5 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, derde lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (onversterkte muziek) € 126,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

VTH

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1 een vergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening:

3.3.1.1 voor een seksinrichting € 742,00
3.3.1.2 voor een escortbedrijf € 477,00
3.3.2 wijziging van een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het 

beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:13d, 
tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1 voor een seksinrichting, per beheerder met maximum van 3 € 265,00
3.3.2.2 voor een escortbedrijf, per beheerder met maximum van 3 € 265,00
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Hoofdstuk 4 Huisvestingswet

VTH 3.4 Het tarief bedraagt voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag:

VTH
3.4.1 tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van 

woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in 
artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 jo. 
artikel 15 van de Huisvestingsverordening Zuid- 
Kennemerland/IJmond: Haarlem (onttrekken)

€ 598,00

VTH
3.4.2 tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van 

zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als 
bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 
2014 jo. artikel 15 van de Huisvestingsverordening Zuid- 
Kennemerland/IJmond: Haarlem (omzetten)

€598,00

VTH 3.4.3 tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van 
woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel
21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 15 
van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 
Haarlem (woningvormen)

€598,00

VTH 3.4.4 bij intrekking van een ingediende aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in de onderdelen 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 bestaat aanspraak 
op teruggaaf van een deel van de leges, met dien verstande dat het 
tarief van de verschuldigde leges wordt beperkt tot

€161,00

VTH
3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 
22 van de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 22 van de 
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 
(splitsen)

€598,00

Hoofdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen

VTH

3.5.1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als 
bedoeld in artikel 2:39, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(speelgelegenheden) bedraagt € 114,00

3.5.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als 
bedoeld in artikel 2:40b, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(speelautomatenhal) bedraagt € 114,00

3.5.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing, als bedoeld 
in artikel 2:40f, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(leeftijdsvereiste beheerder speelautomatenhal) € 114,00
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Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

VTH

3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor personenvervoer als bedoeld in artikel 2.8 
van de Algemene Plaatselijke Verordening € 305,00

3.7.2 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk 
register kinderopvang voor een kindercentrum/gastouderbureau als bedoeld 
in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang .

€ 925,00
3.7.2.1 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk 

register kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de 
Wet kinderopvang, bedraagt het tarief € 820,00

3.7.2.2 Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang wordt 
ingetrokken of onvolledig verklaard, voordat de wettelijk verplichte inspectie 
door de GGD heeft plaatsgehad, wordt het legesbedrag verminderd met de 
kosten van deze inspectie. Het tarief bedraagt in dat geval € 227,00

3.7.2.3 Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang wordt 
ingetrokken voordat de wettelijk verplichte inspectie op locatie door de GGD 
heeft plaatsgehad, maar de inspectie op papier wel al is uitgevoerd, wordt het 
legesbedrag verminderd met de kosten van de inspectie op locatie. Het tarief 
bedraagt in dat geval voor een gastouder: € 529,00

3.7.2.4
Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk 
register kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de 
Wet kinderopvang waarbij een korte inspectie volstaat, bedraagt het tarief € 203,00

3.7.2.5 Het tarief als vermeld in 3.7.2.4 wordt verhoogd met de kosten van de GGD, 
zijnde € 54,50 per half uur, met een maximum van € 327,00

3.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet € 233,00

3.7.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
draaiorgelontheffing als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid van Algemene 
Plaatselijke Verordening. € 233,00

3.7.4.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor 
straatoptreden, als bedoeld in artikel 2:9, lid 3 APV voor meer dan één dag € 16,90

3.7.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking €233,00

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 2018, 
voor het verzorgen van een wijziging als bedoeld in de Parkeerverordening 
2018, met uitzondering van overschrijving tenaamstelling bij overlijden van 
vergunninghouder, de beëindiging van een parkeerproduct.

€ 19,10
3.7.7 Teruggaaf

3.7.7.1 Voor alle aanvragen onder titel 3 geldt, tenzij anders aangegeven, dat als de 
aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, of wanneer de aanvraag buiten 
behandeling wordt gesteld, er aanspraak bestaat op teruggaaf van: 90%
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van de op grond van die aanvraag verschuldigde leges, met dien verstande dat 
ten minste een bedrag verschuldigd blijft van € 53,40
Voor aanvragen waarvoor de leges minder bedragen dan het hiervoor 
genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op 
teruggaaf.

Behorend bij raadsbesluit van 17 december 2020

van Haarlem
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Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2021

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; 

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 invordering van begraafrechten 2021

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:

-beheersverordening: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaatsen voor de gemeente Haarlem.
-algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen 
begraven van lijken;
-algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het 
doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
-asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
-begraafplaatsen: de begraafplaatsen Akendam, St.Jozef, Kleverlaan;
-graf: een zandgraf of een keldergraf;
-grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats; 
-grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden 
begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse 
muur of wand;- particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;
-particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

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.
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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 van de tarieventabel is het 

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de rechten zijn betaald. De hier bedoelde 
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 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.l 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.l 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.l van de tarieventabel 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.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
Andere rechten dan die bedoeld in onderdeel F.l van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de 
aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of 

inrichtingen.

Begraafrechten 2021 Pagina 2



Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald binnen twee 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.l 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 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening begraafrechten 2020" van 19 december 2019 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. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, 
genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening 
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de 
heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

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

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
5. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening begraafrechten 2021.
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Tarieventabel Verordening Begraafrechten 2021

A. Tarieven voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het houden van een 
eigen graf en voor het gebruik van een urnenvoorziening, 
zoals bepaald in artikel 1 van de beheersverordening

A.l Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van een graf als bedoeld in 
de beheersverordening

- Akendam, zone 1 € 1.566,00
- Akendam, zone 2 € 1.835,00
- Akendam, zone 3 € 2.429,00
- St Jozef, zone 1 € 1.566,00
- St Jozef, zone 2 € 1.835,00
- Kleverlaan, zone 1 € 1.835,00
- Kleverlaan, zone 2 €2.429,00
- Kleverlaan, zone 3 €2.915,00

A.2.1 Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar van een urnengraf als bedoeld 
in de beheerverordening, locaties St Josef en Akendam, inclusief het 
grafonderhoud € 457,00

A.2.2 Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar van een urnengraf als bedoeld 
in de beheerverordening, locatie Kleverlaan, inclusief het grafonderhoud € 508,00

A.4.1 Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar jaren van een nis in een 
urnenzuil, locaties St Josef en Akendam € 508,00

A.4.2 Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar jaren van een nis in een 
urnenzuil, locatie Kleverlaan € 920,00

A.5 Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar van een urnenplaats in de 
urnenvijver € 920,00

A.6 Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van een wandgraf €3.316,00
A.7 Voor het gebruik van een plek op de gedenkmuur voor de periode van één jaar € 53,00
A.8 Voor het gebruik van een plek aan de gedenkboom locatie Akendam voor een 

periode van 5 jaar (incl. aanschaf gedenkblad) € 132,00
A.8.1 Een extra tekstregel op de achterkant van een gedenkblad € 20,00
A.8.2 Voor het gebruik van een plek aan de gedenkboom op het Sterretjesveld voor 

doodgeborenen of vroeg gestorven baby's, locatie Akendam vooreen periode van 
10 jaar (incl. aanschaf gedenkblad) € 130,00

A.9.1 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een graf zoals bedoeld in A.l 
respectievelijk A.6
- met 5 jaren: 25% van het vermelde 20- jarentarief, zoals gemeld in het 

relevante artikel
- met 10 jaren: 50% van het vermelde 20-jarentarief, zoals gemeld in het 

relevante artikel
- met 20 jaren: het vermelde 20- jarentarief, zoals gemeld in het relevante 

artikel
A.9.2 Voor verlenging van de gebruikstermijn van de urnenplekken bij onderdelen A.2.1 

tot en met A.5:
- verlenging met 5 jaren: het vermelde 5- jarentarief, zoals gemeld in het 

afhankelijk van locatie en zone relevante artikel
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- verlenging met 10 jaren: 2 maal het vermelde 5- jarentarief, zoals gemeld in 
het afhankelijk van locatie en zone relevante artikel

- verlenging met 20 jaren: 4 maal het vermelde 5- jarentarief, zoals gemeld in 
het afhankelijk van locatie en zone relevante artikel

A.9.3 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een plek aan de gedenkboom als 
bedoeld in A.8 voor een periode van 5 jaar €91,00

A.9.4 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een plek aan de gedenkboom op het 
Sterretjesveld, als bedoeld in A.8.2 voor een periode van 10 jaar €91,00

A.10 Bij aanvullend gebruik door bijzetting in een onder A.l respectievelijk A.6 bedoeld 
graf geldt de wettelijk verplichte minimum termijn van 10 jaren. Voor deze 
tussentijdse verlenging van de gebruikstermijn geldt een jaartarief ten bedrage 
van 1/20 van het tarief zoals in A.l respectievelijk A.6 afhankelijk van soort graf, 
locatie en zone.

B. Het tarief voor het begraven in een eigen of algemeen graf, mausoleum en 
grafkelders zoals vermeld in artikel 1 van de beheersverordening

B.l Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk overschot van een persoon 
van 12 jaar en ouder in een particulier graf € 1.91,00

B.l.1 Voor het bijzetten van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of 
ouder in een wand- of keldergraf € 744,00

B.l.2 Voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot van een persoon van
12 jaar of ouder in een algemeen graf € 744,00

B.2 Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk overschot van een persoon 
jonger dan 12 jaar € 594,00

B.3.1 Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) bijzetten van as in 
een graf buiten aanwezigheid van familie of andere belangstellenden € 153,00

B.3.2 Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) bijzetten van as in 
een graf in aanwezigheid van familie of andere belangstellenden € 227,00

B.4 Voor het begraven of herbegraven van een foetus in een algemeen graf € 224,00
B.5.1 Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot buiten aanwezigheid 

van familie of andere belangstellenden €91,00
B.5.2 Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot in aanwezigheid van 

familie of andere belangstellenden € 118,00
B.5.3 Voor het collectief verstrooien van as van meerdere stoffelijke overschotten 

buiten aanwezigheid van familie of andere belangstellenden per stoffelijk 
overschot € 36,00

B.6 Voor het aanbrengen van een grafbekisting volgens Islamitisch gebruik € 839,00
B.7 Voor het aanbrengen van een urnenkelder in een onder A.l, A.2.1 of A2.2 

bedoeld graf € 227,00
B.8 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.l tot en met B.7 verhoogd met 25 procent, op zaterdag tussen 9.00 
en 14.00 uur met 100 procent.

C. Het tarief bedraagt voor opgravingen van stoffelijke overschotten:
Cl Voor het opgraven van een stoffelijk overschot € 744,00
C.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
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D. Schudden van graven
Voor het schudden van graven op verzoek van de rechthebbende € 453,00

E. Gebruik van faciliteiten
E.l Gebruik aula en condoleanceruimte gedurende 1 uur (incl. voorzieningen) € 276,00
E.2 Voor gebruik van de aula of condoleanceruimte voor elk volgende kwartier € 49,00

F. Onderhoud
F.l Bijdrage in het onderhoud van gemeentewege van door de rechthebbende op of 

bij een grafruimte en ten behoeve van de gehele begraafsplaats als vermeld in 
artikel 1 van de Beheersverordening per jaar:

F 1.1 - Onderhoudsbijdrage particulier graf € 91,00
F 1.3 - Klein gedenkteken aan het hoofdeinde van een particulier graf (uitgifte voor 1-1- 

2006) en onderhoudsbijdrage wandgraf of gedenkplaats € 91,00
F.2 Een eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen graf (12 jaar) € 400,00
F.3 Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen kindergraf (50 jaar) € 400,00
F.4 Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen foetusgraf (10 jaar) €91,00

G. Het tarief voor afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen kleiner dan 0,95 m x 
1,95 m en met een gangbaar gewicht is inbegrepen in de tarieven zoals vermeld in 
artikelen A.l tot en met A.6. Voor grotere en zwaardere grafbedekkingen wordt op 
aanvraag een prijs verstrekt.

H. Voor het verlenen van het recht bij leven op graven als bedoeld onder artikelen
A.l tot en met A.7 bedragen de tarieven 100 procent van de aldaar gemelde 
tarieven. Er worden dan geen kosten voor onderhoud, zoals gemeld in artikel F, 
berekend

1. Het tarief voor schouwen van een stoffelijk overschot door de gemeentelijke 
lijkschouwer eventueel gevolgd door een verklaring van overlijden €223,00

J. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van 
een vergunning voor een grafmonument € 91,00

K Uitvoeren van werken ten behoeve van de uitvaart of herdenking op afspraak, per

uur €91,00

het raadsbesluit van 17 december 2020.

Haarlem
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Tarieven begraafrechten 2021

A.

1.

2.1

2.2

4.1

4.2

5.

6.

7.

8.

8. 1

8.2

9.1

Tarieven voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het 
houden van een eigen graf en voor het gebruik van een 
urnenevoorziening, zoals bepaald in artikel 1 van de 
beheersverordening
Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van
een graf als bedoeld in de beheersverordening
Akendam, zone 1
Akendam, zone 2
Akendam, zone 3

St Jozef, zone 1
St Jozef, zone 2
Kleverlaan, zone 1
Kleverlaan, zone 2
Kleverlaan, zone 3
Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar van een 
urnengraf als bedoeld in de beheersverordening, locaties St 
Josef en Akendam, inclusief het grafonderhoud 

Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar van een 
urnengraf als bedoeld in de beheersverordening, locatie 
Kleverlaan, inclusief het grafonderhoud.

Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar van een 
nis in een urnenzuil, locaties St Josef en Akendam

Voor het gebruik gedurende een periode van 5 jaar van een 
nis in een urnenzuil, locatie Kleverlaan 
Voor het gebruik gedurende een periode vau 5 jaar van een 
urnenplaats in de urnenvijver
Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van 
een wandgraf
Voor het gebruik van een plek op de gedenkmuur voor de 
periode van één jaar
Voor het gebruik van een plek aan de gedenkboom locatie 
Akendam voor een periode van vijfjaar (incl. aanschaf 
gedenkblad)
Een extra tekstregel op de achterkant van een gedenktblad

Voor het gebruik van een plek aan de gedenkboom op het 
Sterretjesveld voor doodgeborenen of vroeg gestorven 
babie's, locatie Akendam voor een periode van 10 jaar (incl. 
aanschaf gedenkblad)
Voor verlenging van de gebruikstermijn van een graf zoals 
bedoeld in A.l respectievelijk A.6
- met 5 jaren: 25% van het vermelde 20- jarentarief, zoals 
gemeld in het relevante artikel
- met 10 jaren: 50% van het vermelde 20- jarentarief, zoals 
gemeld in het relevante artikel

2020 2021

€ 1.541,00 € 1.566,00
€ 1.806,00 € 1.835,00

€ 2.391,00 € 2.429,00
€ 1.541,00 € 1.566,00
€ 1.806,00 € 1.835,00
€ 1.806,00 € 1.835,00
€ 2.391,00 € 2.429,00
€ 2.869,00 € 2.915,00

€ 450,00 € 457,00

€ 500,00 € 508,00

€ 500,00 € 508,00

€ 906,00 € 920,00

€ 906,00 € 920,00

€ 3.264,00 € 3.316,00

€ 52,00 € 53,00

€ 130,00 € 132,00

€ 20,00 € 20,00

€ 128,00 € 130,00
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- met 20 jaren: het vermelde 20- jarentarief, zoals gemeld 
in het relevante artikel

9.2 Voor verlenging van de gebruikstermijn van de urnenplekken 
bij onderdelen A.2.1 tot en met A.5:

verlenging met 5 jaren: het vermelde 5- jarentarief, zoals 
gemeld in het afhankelijk van locatie en zone relevante 
artikel
- verlenging met 10 jaren: 2 maal het vermelde 5- 
jarentarief, zoals gemeld in het afhankelijk van locatie en 
zone relevante artikel
- verlenging met 20 jaren: 4 maal het vermelde 5- 
jarentarief, zoals gemeld in het afhankelijk van locatie en 
zone relevante artikel

9.3 - Voor verlenging van de gebruikstermijn van een plek aan 
de gedenkboom als bedoeld in A.8 voor een periode van 5
jaar € 90,00

9.4 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een plek aan de 
gedenkboom op het Sterretjesveld, als bedoeld in A.8.2 voor
een periode van 10 jaar € 90,00

10 Bij aanvullend gebruik door bijzetting in een onder A.l
respectievelijk A.6 bedoeld graf geldt de wettelijk verplichte 
minimum termijn van 10 jaren. Voor deze tussentijdse 
verlenging van de gebruikstermijn geldt een jaartarief ten 
bedrage van 1/20 van het tarief zoals in A.l respectievelijk 
A.6 afhankelijk van soort graf, locatie en zone.

B. Het tarief bedraagt voor 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 in een 
particulier graf

1.1 Voor het bijzetten van een stoffelijk overschot van een 
persoon van 12 jaar of ouder in een wand- of keldergraf

1.2
Voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot 
van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf

2. Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk 
overschot van een persoon jonger dan 12 jaar

3.1 Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) 
bijzetten van as in een graf buiten aanwezigheid van familie 
of andere belangstellenden

3.2 Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) 
bijzetten van as in een graf in aanwezigheid van familie of 
andere belangstellenden

4. Voor het begraven of herbegraven van een foetus in een

€ 1.172,00

€ 732,00

€ 732,00

€ 585,00

€ 151,00

€ 223,00

€ 220,00

91,00

91,00

1.191,00

744,00

744.00

594.00

153.00

227.00

224.00
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5.1

5.2

5.3

6.

7.

8.

C.

1
2

D.

E.
1.

2.

F.
1.

1.1
1.3

2.

3.

4.

Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot 
buiten aanwezigheid van familie of andere belangstellenden 
Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot in 
aanwezigheid van familie of andere belangstellenden 
Voor het collectief verstrooien van as van meerdere 
stoffelijke overschotten buiten aanwezigheid van familie of 
Voor het aanbrengen van een grafbekisting volgens

Voor het aanbrengen van een urnenkelder in een onder A.l,
A. 2.1 of A2.2 bedoeld graf
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.l tot en met
B. 7 verhoogd met 25 procent, op zaterdag tussen 9.00 en 
14.00 uur met 100 procent.

Het tarief bedraagt voor opgravingen van stoffelijke 
overschotten:
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot 
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

Schudden van graven
Voor het schudden van graven op verzoek van de 
rechthebbende

Gebruik van faciliteiten
Gebruik aula en condoleanceruimte gedurende 1 uur (incl. 
voorzieningen)
Voor gebruik van de aula of condoleanceruimte voor elk 
volgende kwartier

Onderhoud
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:
Onderhoudsbijdrage particulier graf 
Klein gedenkteken aan het hoofdeinde van een particulier 
graf (uitgifte voor 1-1-2006) en onderhoudsbijdrage 
wandgraf of gedenkplaats
Een eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een 
algemeen graf (12 jaar)
Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen 
kindergraf (50 jaar)
Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen 
foetusgraf (10 jaar)

€ 90,00 € 91,00

€ 116,00 € 118,00

€ 35,00 € 36,00

€ 826,00 € 839,00

€ 223,00 € 227,00

€ 732,00 € 744,00

€ 446,00 € 453,00

€ 272,00 € 276,00

€ 48,00 € 49,00

€ 90,00 € 91,00

€ 90,00 € 91,00

€ 394,00 € 400,00

€ 394,00 € 400,00

€ 90,00 € 91,00
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G.

H.

I.

J.

K.

Het tarief voor afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen 
kleiner dan 0,95 m x 1,95 m en met een gangbaar gewicht is 
inbegrepen in de tarieven zoals vermeld in artikelen A.l tot 
en met A.6. Voor grotere en zwaardere grafbedekkingen 
wordt op aanvraag een prijs verstrekt.

Voor het verlenen van het recht bij leven op graven als 
bedoeld onder artikelen A.l tot en met A.7 bedragen de 
tarieven 100 procent van de aldaar gemelde tarieven. Er 
worden dan geen kosten voor onderhoud, zoals gemeld in 
artikel F, berekend

Het tarief voor schouwen van een stoffelijk overschot door 
de gemeentelijke lijkschouwer eventueel gevolgd door een 
verklaring van overlijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor een 
grafmonument

Uitvoeren van werken ten behoeve van de uitvaart of 
herdenking op afspraak, per uur
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Tarieventabel Havengelden 2021

1.

a
b

c

2.

a
b

3

a

4.

a
b

5.

a

6.

a
b

c
d

e
f

7.

a
b

c
d

e

A. Vrachtschepen
Doorvaart per ton laadvermogen : 
met een minimum van € 11,35 
per keer 
retour 
per jaar

Lossen jaden per ton laadvermogen 
met een minimum van € 11,35 
per keer 
per jaar

verblijf (exclusief laden en lossen) per ton laadvermogen 

per keer

B. Andere vaartuigen
Doorvaart met gebruik van minimaal één brugopening, prijs per 
meter:

met een minimum van € 6,00 

Per keer 
Per jaar

Verblijf (inclusief doorvaart), prijs per meter
met een minimum van € 7,00

dag
Bij een aansluitende verblijf van drie dagen of meer wordt het 
tarief onder a berekend met een korting van 25%

Verblijf van oktober tot maart op een winterligplaats met een
ander vaartuig met een lengte van:
kleiner dan 5 meter
van 5 tot 10 meter

van 10 tot 15 meter
van 15 tot 25 meter
van 25 tot 40 meter
van meer dan 40 meter

Verblijf op een vaste ligplaats voor (plezier)vaartuigen met een 
ligplaats van:
5 meter 
7 meter 
10 meter 
15 meter 
25 meter

2020 2021

€ 0,12 € 0,12
€ 0,18 € 0,18
€ 9,70 € 9,90

€ 0,14 € 0,14
€ 11,40 € 11,60

€ 0,10 € 0,10

€ 1,20 € 1,20

€ 12,20 € 12,40

€ 1,40 € 1,40

€ 132,00 € 134,00

€ 265,00 € 269,00
€ 395,00 € 401,00

€ 660,00 € 671,00
€ 1.507,00 € 1.531,00
€ 1.320,00 € 1.341,00

€ 240,00 € 244,00
€ 387,00 € 393,00
€ 489,00 € 497,00
€ 724,00 € 736,00
€ 1.130,00 € 1.148,00
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f van meer dan 25 meter € 1.737,00 € 1.765,00

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

A: afmeting van de box 6 x 2,5 m, oppervlakte 15 m2 € 607,00 € 617,00
B: afmeting van de box 6 x 3 m, oppervlakte 18 m2 € 730,00 € 742,00
C: afmeting van de box 7x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2 € 908,00 € 923,00
D: afmeting van de box 8x 3,4 m, oppervlakte 27,2m2 € 1.102,00 € 1.120,00
E: afmeting van de box 9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2 € 1.205,00 € 1.224,00
F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35 m2 € 1.419,00 € 1.442,00
G: afmeting van de box 11 x 4 m, oppervlakte 44 m2
De jaartarieven onder 7 en 8 zijn inclusief het doorvaartrecht

€ 1.784,00 € 1.813,00

C. Diensten/faciliteiten
9. gebruik havendienst + bemanning

a Eerste uur € 152,00 € 154,00
b Elk volgende uur € 101,00 € 103,00

c Wegslepen van vaartuig € 406,00 € 412,00

10. Bewaarkosten vaartuig

a per dag per meter € 2,00 vervallen
per week per vaarttuig € 25,00

11. Inname pleziervaartuig op grond van afstandsverklaring (m.u.v.
stalen schepen) € 51,00 vervallen

12. gebruik bilgepomp per keer € 3,50 € 3,60

13. Elektra per KWh

a Walstroom riviercruise € 0,35 € 0,36
b Walstroom binnenvaart € 0,28 € 0,28

c Elektrapunt pleziervaart € 0,50 € 0,51

14. Warm water doucheruimte per keer € 0,50 € 0,50

15. Reserveringskosten per meter € 0,40 € 0,40

Indien de reservering ten minste twee weken van tevoren wordt 
geannuleerd, dan zal 50% van de reserveringskosten 
gerestitueerd worden.
Bij annulering binnen twee weken zal geen restitutie plaats 
vinden.
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Legestarieven 2021

KCC

2020 2021
Titel 1

Hfdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk 

of registratie van een partnerschap op:
1.1.1 Nulpakket: Het voltrekken van een huwelijk, het 

registreren van een partnerschap, de omzetting van een 
partnerschapsregistratie in een huwelijk, volgens de 
voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor 
het nulpakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art.
/I

€0,00 €0,00

l.l.l.l Basispakket: Het voltrekken van een huwelijk, het 
registreren van een partnerschap, de omzetting van een 
partnerschapsregistratie in een huwelijk, volgens de 
voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor 
het Basispakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand 
art. 5, tweede lid

€ 303,00 € 308,00

1.1.1.2 Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het 
registreren van een partnerschap, de omzetting van een 
partnerschapsregistratie in een huwelijk op 
doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur, 
volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke 
Stand voor het keuzepakket en de Wet Rechten 
Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid

€ 660,00 € 671,00

1.1.1.3 Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het 
registreren van een partnerschap, de omzetting van een 
partnerschapsregistratie in een huwelijk op een ander 
tijdstip dan vermeld onder 1.1.1.2, volgens de 
voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor 
het keuzepakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand 
art. 5, tweede lid €732,00 € 744,00

1.1.1.4 All-in pakket: Het voltrekken van een huwelijk, het 
registreren van een partnerschap, de omzetting van een 
partnerschapsregistratie in een huwelijk op een 
zaterdag, volgens de voorwaarden van het reglement 
Burgerlijke Stand voor het all-in pakket en de Wet 
Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid:

1.1.1.4.1 In de Gravenzaal €1.103,00 € 1.121,00
1.1.1.4.2 In de Librije € 866,00 € 880,00
1.1.1.5 Idem, op een ander tijdstip of andere wijze dan bedoeld

in 1.1.1.4
1.1.1.5.1 In de Gravenzaal € 866,00 € 880,00
1.1.1.5.2 In de Librije € 598,00 € 608,00
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1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.7.1

1.1.7.2

1.1.7.3

1.1.8

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een 
geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien 
daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een 
andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

op:
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk 
of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis 
op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk

€ 143,00 € 145,00

Wetboek
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een 
geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een 
bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het

€ 661,00 € 672,00

Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een

€ 661,00 € 672,00

trouwboekje of partnerschapboekje
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op 
het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één 
week of in één maand geborenen (geboorte-aangifte), 
voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is 
verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte voor de 
periode van drie maanden

€ 39,90 € 40,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op 
het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één 
week of in één maand overledenen, voor zover voor 
plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk 
op die lijst vermelde aangifte voor de periode van drie 
maanden

€ 145,00 € 147,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op 
het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één 
week of in één maand ondertrouwde en getrouwde 
paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op 
die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst 
vermeld paar voor de periode van drie maanden

€ 108,00 € 110,00

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in 
de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan

€ 108,00 € 110,00

besteed kwartier
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 
dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke 
stand; dit betreft:

€ 24,60 € 25,00

- afschrift van akte burgerlijke stand
€ 13,80 € 14,00
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KCC

- uittreksel akte van geboorte
- uittreksel akte van huwelijk
- uittreksel akte van partnerschap
- uittreksel akte van overlijden
- elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
- meertalig uittreksel van een akte

1.19.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag voor een meertalig modelformulier

€ 13,80 € 14,00
1.1.10.1 Voor het beschikbaar stellen van gemeentegetuigen , 

per getuige € 24,60 € 25,00
1.1.10.2 Het op verzoek benoemen van een externe 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 
het voltrekken van één huwelijk € 98,80 € 100,00

1.1.10.3 Het op verzoek beëdigen van een buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig 
voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap of de omzetting van een 
partnerschapsregistratie in een huwelijk als bedoeld in 
artikel 1:16 lid 2 en 3 BW

€ 96,50 € 98,00
1.1.10.4 Het op verzoek benoemen en beëdigen van een 

willekeurig persoon niet zijnde een (buitengewoon) 
ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken 
van een huwelijk € 256,00 € 260,00

1.1.10.5 Tot het verstrekken van een verklaring van 
huwelijksbevoegdheid € 24,30 € 24,60

Hfdstuk 2
1.2.1 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag
1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor 

een persoon die op het moment van de aanvraag 18 
jaar of ouder is € 73,23 € 74,77

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor 
een persoon die op het moment van de aanvraag 18 
jaar of ouder is, een groter aantal bladzijden bevattende 
dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 
(zakenpaspoort) €73,23 € 74,77

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve 
van een persoon op grond van de Wet betreffende de 
positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) 
faciliteitenpaspoort) die op het moment van de 
aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,23 € 74,77
1.2.1.4 tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor 

een persoon die op het moment van de aanvraag 18 
jaar of ouder is €73,23 € 74,77
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1.2.1.5 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor 
een persoon die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€55,37 € 56,55
1.2.1.6 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een 

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

€ 55,37 €56,55
1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse 

identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het 
moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 58,31 € 64,03

1.2.1.8 tot het verstrekken van een Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het 
moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt € 30,73 €32,98

1.2.1.9 tot het verstrekken van een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€55,37 €56,55
1.2.1.10 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve 

van een persoon op grond van de Wet betreffende de 
positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) 
faciliteitenpaspoort) die op het moment van de 
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,37 €56,55
1.2.1.11 tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor 

een persoon die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€55,37 €56,55
1.2.2 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 

1.2.1.1 tot en met 1.2.1.11 genoemd document, zijnde 
een toeslag op de in die onderdelen genoemde 
bedragen: € 49,86 €50,91

Hfdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of 
omwisselen van een rijbewijs € 40,65 €41,00

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met €34,10 € 34,10

1.20.1.4 Voor het opmaken van een vermissingsrapport voor een 
rijbewijs €37,20 €37,80

Hfdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen
1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering 

van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één 
verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent 
één persoon waarvoor de basisregistratie personen

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag:
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1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
€21,90 €22,30

1.4.2.2. tot het verstrekken van een meertalig modelformulier 
woon- en/of verblijfplaats € 18,60 € 18,90

1.4.2.3 tot het afsluiten van abonnement op het verstrekken 
van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, 
vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de 
gemeente, gedurende een kwartaal

€ 150,00 € 152,00
1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder 

één verstrekking verstaan één of meer gegevens 
omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de 
basisregistratie personen.

1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag:
1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€21,90 €22,30
1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het 

tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 
17, van het Besluit basisregistratie personen

€7,50 €7,50
1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van 

de basisregistratie personen, voor ieder daaraan 
besteed kwartier € 24,60 € 25,00

1.4.7 Tot het verstrekken van een tweede en volgend afschrift 
van de persoonslijst uit de basisregistratie personen.

€ 27,60 € 28,00
1.4.8 Tot het uitvoeren van een basisregistratie personen

selectie voor maatschappelijke of wetenschappelijke 
doeleinden €431,00 € 438,00

Hfdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het verstrekken van Gedrukte stukken, 
zoals verordeningen, besluiten, begrotingen, rekeningen 
en andere documentatie omtrent de gemeentelijke

1.7.1.1 Per pagina €0,30 €0,30
1.7.1.2 Tot een maximum per gedrukt stuk van € 45,10 € 46,00
1.7.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement 
voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1 Op de agenda's en lijst van ingekomen stukken van de 
raadsvergaderingen € 33,70 € 34,20

1.7.2.2.2 Op de voorstellen aan de raad € 116,00 € 118,00
1.7.3 op de verslagen van de raadsvergaderingen € 116,00 € 118,00
1.7.3.2.1 op de agenda van de vergaderingen van een 

raadscommissie € 44,50 €45,20
Op de verslagen van de vergaderingen van een 
raadscommissie € 44,50 €45,20
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1.7.4 Voor toezending van stukken op grond van dit 
hoofdstuk per post wordt een toeslag berekend van

€7,60 €7,70

OMB Hfdstuk 8 Bodem- en vastgoedinformatie
PCM/f 1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag:
1.8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, 

zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, 
streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld 
in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1 in formaat A3 per kaart €34,10 € 34,60
1.8.1.1.2 In formaat AO per kaart €51,30 €52,10
1.8.1.2 Tot het verzoek om gedigitaliseerde CAD-bestanden op 

CD, per ha € 26,10 € 26,50
1.8.1.3 Als de plot/afdruk op aanvraag aangewend wordt, in 

afwijking van de gebruikelijke (éénmalige) presentatie 
worden de hiervoor bij 1.8.1.1.1 en 1.8.1.1.2 vermelde 
tarieven verhoogd met het, voorafgaand aan de 
aanvraag, met de aanvrager contractueel 
overeengekomen bedrag.

1.8.4 Het tarief exclusief BTW bedraagt voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.8.4.1 Het verstrekken van een fotokopie of scan van een 
bodemonderzoeksrapport, saneringsplan of 
evaluatierapport, per rapport € 22,30 € 22,70

1.8.4.2 vervallen
1.8.4.2A het digitaal verstrekken van informatie over de 

gesteldheid van de bodem in de vorm van een 
geautomatiseerd rapport (onder andere bij 
grondtransacties) na iDeal-betaling €26,10 € 26,50

1.8.4.2B het digitaal verstrekken van informatie over de 
gesteldheid van de bodem in de vorm van een 
geautomatiseerd rapport, dat wordt aangevraagd via 
een ambtenaar en binnen twee werkdagen wordt 
gemaild en waarbij een maandelijkse factuur volgt

€ 55,20 €56,10
1.8.4.3 Het binnen 3 weken verstrekken van NEN5725- 

informatie bedraagt voor een locatie tot maximaal 1000 
m2 € 168,00 € 171,00

1.8.4.4 het binnen 3 weken verstrekken van informatie over de 
gesteldheid van de bodem ten behoeve van 
werkzaamheden aan kabels en leidingen met een 
tracélengte tot ca. 75 meter. € 168,00 € 171,00
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1.8.4.5 Indien het een aanvraag betreft die niet onder 1.8.4.1.,
1.8.4.2A, 1.8.4.2.B, 1.8.4.3 of 1.8.4.4 valt worden de 
kosten daarvoor in rekening gebracht in 
overeenstemming met een voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag medegedeelde 
kosten. Als de aanvrager akkoord gaat met d geramde 
kosten, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

KCC 1.8.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een verzoek tot aanbrengen van een mutatie in de 
gemeentelijke basisregistratie adressen, per 
huisnummer €89,50

KCC Hfdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag:
1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie of waarmerking
van een handtekening of document

1.9.4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een verzoek tot Nederlander zoals bedoeld in hoofdstuk 
4 van de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het 
tarief zoals opgenomen in het Besluit Optie- en 
Naturalisatiegelden 2002.

€41,35

€19,10

VTH Hfdstuk 11 Huisvestingswet
1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag:
1.11.1 tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet
€57,30

VTH Hfdstuk 12 Leegstandwet
1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag als bedoeld in artikel 15 van de

1.12.1 voor het verkrijgen van een vergunning tijdelijke 
verhuur

1.12.2 [vervallen]
1.12.3 voor de verlenging van de vergunning ex artikel 15 van 

de Leegstandswet, per woning

€ 196,00

€ 52,80

VTH Hfdstuk 14 Standplaatsen
1.14. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag om;
1.14.1 (vervallen)
1.14.2.1 een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:18, 

eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening
€229,00

€ 90,90

€41,35 

€ 19,40

€58,20

€ 199,00

€53,60

€ 233,00
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1.14.2.2 een vergunning voor een incidentele standplaats als 
bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening jo. het Standplaatsenbeleid 
2019, B&W-besluit d.d. 15 oktober 2019, Gemeenteblad
nr. 2020-17531 € 84,60 € 86,00

1.14.2.3 een vergunning voor een initiatief standplaats zoals 
bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening jo. het Standplaatsenbeleid 
2010, B&W-besluit d.d. 16 februari 2010, nr.
2010/25715 vervallen

1.14.2.3.3 bij intrekking van een ingediende aanvraag om
vergunning als bedoeld in artikel 1.14.2.3 bestaat 
aanspraak op teruggaaf van de leges vervallen

1.14.2.4 een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt 
zoals bedoeld in artikel 3 van de marktverordening
2014. € 124,00 € 126,00

VTH Hfdstuk 16 Kansspelen
1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het verkrijgen van een 
aanwezigheidsvergunning voor een door de gemeente 
vastgesteld tijdvak van 3 jaar als bedoeld in artikel 30b

Het bedrag dat op grond van artikel 3 van het 
Speelautomatenbesluit 2000 ten hoogste voor het in 
behandeling kunnen nemen van de bedoelde aanvraag 
kan worden geheven.

1.16.2 Voor het in behandeling nemen van een 
loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 van Wet op de 
kansspelen. € 165,00 € 168,00

BBOR Hfdstuk 18 Telecommunicatie en Civiele Werken
1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.18.1.1 een melding als bedoeld in art. 5.4, eerste lid, sub a van 
de Telecommunicatiewet van een tracé van maximaal
25 meter € 123,00 € 125,00

1.18.1.2 een melding in verband met het verkrijgen van 
instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van 
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel
5.4, eerste lid, sub a van de Telecommunicatiewet voor 
tracés langer dan 25 meter

€ 725,00 € 737,00
1.18.1.3 Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 voor tracés van 100 

meter of meer wordt verhoogd per strekkende meter
met €0,45 €0,46
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1.18.1.4 Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 wordt 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 € 109,00 € 111,00

1.18.1.5 Het tarief voor een opvolgende melding indien onder 
één instemming meer dan één melding wordt gedaan

€ 242,00 € 246,00
1.18.2 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, bedraagt

€ 420,00 €427,00
1.18.3 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

€ 85,20 €86,60
1.18.4 indien met betrekking tot een melding overleg moet 

plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van 
openbare grond en de aanbieder van het netwerk, 
wordt het tarief met elk tweede of volgend overleg 
verhoogd met € 225,00 € 229,00

1.18.5 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke 
afstemming bij de beoordeling van aanvragen als 
bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, 
verhoogd met € 225,00 € 229,00

1.18.6 Indien het herstel van de opbreking niet goed is 
uitgevoerd en door de melder opnieuw wordt 
uitgevoerd dient ook een her controle plaats te 
vinden € 67,40 € 68,50

1.18.7 Indien de melder de melding laat vervallen worden 
verwerkingskosten in rekening gebracht € 67,40 € 68,50

1.18.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag voor een geluidsontheffing voor 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid 
van de Algemene plaatselijke verordening

€83,10 € 84,40
1.18.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor voorwerpen op, aan of boven de weg 
als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid van de Algemene 
plaatselijke verordening

€ 183,00 € 186,00

BEDR Hfdstuk 18 Havendienst
1.18a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag:
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1.18a.1 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een 
pleziervaartuig als bedoeld in de Verordening Haarlemse
Wateren €72,80 € 74,00

1.18a.2 tot het verkrijgen van een ligplaats- en/of 
exploitatievergunning voor een bedrijfsvaartuig zoals 
bedoeld in de Verordening Haarlemse Wateren

€358,00 € 364,00
1.18a.3 Tot wijziging en opzegging van een ligplaatsvergunning 

voor een pleziervaartuig € 20,00 € 20,30
1.18b.4 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een 

bestaand woonschip (i.c.m. een bestaande plaats) zoals 
bedoeld in de Verordening Woonschepen (gepaard 
gaande met een eenvoudige voorbereidingsprocedure)

€80,10 €81,40

Hfdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag:
WGZ 1.19.1 van een eerste uitgifte van een

gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) 
van een herhaalde uitgifte van een 
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van

€ 145,00 € 147,00

het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart 
als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve

€ 75,60 € 76,80

bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 58,20 €59,10
VTH 1.19.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren 

van een motorvoertuig

a. op een trottoir of bij een parkeerverbod (ingevolge bord 
El RVV 1990) of

b. bij een stopverbod (bord E2 RVV 1990) of

c. in een belanghebbendengebied (bord E9 RVV 1990) of

d. in een voetgangersgebied (bord G7 RVV 1990) alsmede

e. de overige ontheffingen op basis van artikel 87 van het 
RVV 1990,

f. Bedraagt per voertuig voor de duur van de in de 
ontheffing genoemde termijn €31,90 € 32,40

1.19.4 vervallen
1.19.5 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats 

op kenteken, inclusief de kosten die voortvloeien uit de 
aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken

€313,00 €318,00
1.19.8 voor het verplaatsen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken € 145,00 € 147,00
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1.19.9 voor het wijzigen van de afmetingen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken per wijziging

€ 68,60 € 69,70
1.19.10 [vervallen]
1.19.11 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren 
voertuigen autobedrijf) €111,00 € 113,00

1.19.14 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, vijfde lid 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren 
grote voertuigen) € 111,00 € 113,00

1.19.17 tot het verkrijgen van een toegangsontheffing 
autovrijgebied op basis van artikel 87 van het RVV 1990 
(inclusief 1 toegangspasje) €31,90 €32,40

1.19.18 tot het verkrijgen van ieder extra toegangspasje (per 
pasje) €31,90 € 32,40

1.19.19 tot het verkrijgen van een vervangend toegangspasje in 
geval van vermissing, diefstal, beschadiging etc.

€31,90 €32,40

VTH//J Hfdstuk 2C Diversen
1.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag:
1.20.1.1 Tot het verlenen van een advies over vergunningvrij 

bouwen, een bestemmingsplan, de haalbaarheid van 
een ruimtelijk initiatief € 50,00 € 50,80

1.20.1.8 tot het verstrekken van informatie over een perceel 
bevattende: bestemming object, datum goedkeuring 
gemeenteraad en gedeputeerde staten, aanwezige 
voorbereidingsbesluiten en (voorontwerp) 
bestemmingsplannen; € 24,60 € 25,00

1.20.1.9 tot het verstrekken van informatie over een perceel 
bevattende: status, bouwjaar, aanschrijvingen en wet 
voorkeursrecht. € 24,60 € 25,00

1.20.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk

€6,70 €6,80
1.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, 

voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat zwart/wit €0,30 €0,30
1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat zwart/wit

€0,60 €0,60
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JZ

1.20.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet 
behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 
genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief 
is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

a.formaat A4 en A3 € 13,30 € 13,50
b.formaat A0, Al, A2 € 16,80 €17,10

1.20.2.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet 
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling 
een tarief is opgenomen

€ 229,00 €233,00
1.20.2.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de 

aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€0,30 €0,30
1.20.2.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 1.20.2.5 is geen 

leges verschuldigd voor:
- een aanvraag collectevergunning.
- een aanvraag om ontheffing as verstrooiing op 
verboden plaatsen
- een aanvraag voor een kampeerontheffing voor 
maximaal 75 personen
- een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 9 van de 
huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 
2015

1.20.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een verzoek tot nadeelcompensatie:
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.

€419,00 €426,00

1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een kampeerontheffing voor meer dan 75 personen als 
bedoeld in artikel 4:18, derde lid van Algemene € 124,00 € 126,00

1.20.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, 
derde lid (verbranden afvalstoffen) € 124,00 € 126,00

1.20.6 vervallen
1.20.7 Het tarief voor het in behandeling nemen van een 

kennisgeving door een handelaar als bedoeld in artikel 
2:68 Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 437 
Wetboek van Strafrecht bedraagt

€6,60 €6,70
1.20.8 Teruggaaf
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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:
van de op grond van die aanvragen verschuldigde leges,

90% 90%

met dien verstande dat ten minste een bedrag 
verschuldigd blijft van: € 52,60 € 53,40

Voor aanvragen waarvoor de leges minder bedragen 
dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde 
bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

VTH Titel 2
Hfdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:
de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in 
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve 
voorwaarden 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 aanlegkosten inclusief omzetbelasting. 
Indien de werken of werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in 
deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan 
een derde in het economisch verkeer zou moeten
worden betaald voor de werken of werkzaamheden 
waarop de aanvraag betrekking heeft.

Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de 
opgegeven aanlegkosten 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.

2.1.1.2 bouwkosten:
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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 kosten die voortvloeien uit aangegane 
verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) 
van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk 
door zelfwerkzaamheid geschiedt 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, de 
omzetbelasting daarin niet begrepen;

Verwijzen naar de NEN norm zonder ter inzagelegging is 
gezien de jurisprudentie niet meer mogelijk. Indien het 
toch wenselijk is te blijven verwijzen naar de NEN norm, 
zal deze ter inzage gelegd moeten worden en zal aan 
artikel 10 (inwerkingstreding) een lid moeten worden 
toegevoegd:

2.1.1.4 De in [artikel [...] OF onderdeel [...] van de tarieventabel] 
genoemde [naam bijlage of document] wordt 
bekendgemaakt doorterinzagelegging [in/op plaats 
terinzagelegging].]

2.1.2
2.1.3 Zie ook de toelichting bij de modelverordening van de 

VNG:
2.1.4 Het opnemen van dit lid is bijvoorbeeld nodig als de 

gemeente in de tarieventabel in de begripsomschrijving 
van bouwkosten verwijst naar een normblad 
(bijvoorbeeld NEN-norm) waarop auteursrecht berust. 
Bedacht moet worden dat terinzagelegging ook een 
vorm van openbaarmaking is, waarvoor de 
rechthebbende toestemming moet geven.

2.1.5 Terinzagelegging moet plaatsvinden op de wijze die in 
artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet is voorzien 
voor bijlagen. Dat lijkt te impliceren dat bij verwijzing 
naar een NEN-norm in een belastingverordening wat 
betreft de bekendmaking niet kan worden volstaan met 
een verwijzing naar de terinzagelegging bij het 
Nederlands Normalisatie-instituut, maar dat 
terinzagelegging op het gemeentehuis plaatsvindt.

Akkoord, kan aangepast worden.
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Hfdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
project: de som van de verschuldigde leges voor de 
verschillende activiteiten of handelingen waaruit het 
project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de 
aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges 
voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag 
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven 
en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In 
afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, 
handeling of andere grondslag een legesbedrag worden 
gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten
2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt 
het tarief:
van de bouwkosten;

2,50% 2,50%

met een minimum van: € 146,00 € 148,00
met een maximum van: € 974.000,00 €989.000
Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4 Bij het in behandeling nemen van een geregistreerde 
aanvraag om een omgevingsvergunning, nadat met de 
bouwactiviteit is begonnen of nadat de bouw activiteit 
heeft plaatsgevonden wordt de van de op grond van 
onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde leges verhoogd met:

50,00% 50,00%
2.3.2 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: €562,00 € 571,00

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is 
van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake 
is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder is, van de 
Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 256,00 € 260,00
2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 22, van de 

Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
€ 562,00 € 571,00
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23.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 39, van de 
Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.33.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

2.33.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang 
betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn 
gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, 
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale 
regelgeving):

2.33.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang 
betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn 
gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, 
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale 
regelgeving):

2.33.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

Indien voor realisering van een project 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.

€8.628,00

€ 562,00

€ 562,00

€562,00

€562,00

Als deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente 
door een extern (stedenbouwkundig) bureau worden 
uitgevoerd, wordt het overeenkomstig 2.3.1 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 zoals 
hierboven is bedoeld aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht 

gestart.
2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van 

een bouwactiviteit
23.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 19, van de 

Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
€ 256,00

€ 8.766,00

€571,00

€571,00

€571,00

€ 571,00

€ 260,00
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2.B.4.2

2.3.4.3

2.3.4.4
2.3.4.5

2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.1.1

2.3.5.1.2

2.3.5.1.3

2.3.5.3

2.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 22, van de 
Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3Q, van de 
Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

vervallen
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

indien de aanvraag een project van provinciaal belang 
betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn 
gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, 
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale 
regelgeving):

indien de aanvraag een project van nationaal belang 
betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn 
gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, 
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale 
regelgeving):

indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie 
met brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het 
tarief:
Voor een bouwwerk met een oppervlakte tot 500 m2

Voor een bouwwerk met een oppervlakte van 501 tot 
en met 5000 m2
Voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 
5000 m2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het wijzigen van gegevens van een 
reeds verstrekte vergunning als bedoeld in onderdeel
2.3.5.1
Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten

€562,00 € 571,00

€8.628,00 € 8.766,00

€ 562,00 €571,00

€562,00 €571,00

€562,00 €571,00

€ 562,00 €571,00

€ 621,00 €631,00

€ 1.243,00 € 1.263,00

€3.731,00 €3.791,00

€ 183,00 € 186,00
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2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot 
een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo 
met betrekking tot een krachtens provinciale 
verordening aangewezen monument, waarvoor op 
grond van die provinciale verordening een vergunning is 
vereist, bedraagt het tarief voor deze activiteit:

2.3.6.IA Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in 
een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid onder h, van de Wabo of op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder c van 
de Wabo met betrekking tot het slopen van een 
bouwwerk in een krachtens een provinciale of 
gemeentelijke verordening aangewezen stads- of 
dorpsgezicht, waarvoor op grond van die provinciale of 
gemeentelijke verordening een vergunning is vereist, 
bedraagt het tarief:

€ 1.777,00 € 1.805,00

2.3.6.1B Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op activiteit met betrekking tot een 
beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo 
met betrekking tot een krachtens provinciale 
verordening aangewezen monument, waarvoor op 
grond van die provinciale verordening een vergunning is 
vereist, maar indien de activiteit van beperkte omvang 
is en voor de behandeling van de aanvraag geen 
plananalyse behoeft te worden opgesteld, bedraagt het 
tarief voor deze activiteit:

€ 1.777,00 € 1.805,00

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot 
een krachtens de Monumentenverordening 2009 
aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 
10 van die verordening een vergunning is vereist, 
bedraagt het tarief:

€ 443,00 € 450,00
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2.3.6.3 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk slopen 
van een bouwwerk waarbij krachtens een 
bestemmingsplan bouwhistorische waarde aan is 
toegekend, bedraaht het tarief:

2.3.7 Vergunning sloopactiviteiten op basis van 
bestemmingsplan

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in 
gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, 
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g van de 
Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.8 Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het maken of veranderen van het 
gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een 
bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 
van de Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

2.3.9 Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het vellen of doen vellen van 
houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of artikel 2 van de 
bomenverordening een vergunning of ontheffing is 
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 
onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 400,00

€ 1.778,00

€423,00

€ 406,00

€ 1.806,00

€ 430,00

2.3.10 Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen 
betrekking heeft op het plaatsen van zonnecollectoren 
of zonnepanelen, of het restaureren en (her-)plaatsen 
van gevelstenen door non-profitorganisaties op het 
gebied van de monumentenzorg c.a. bedraagt het tarief:

€ 133,00 € 135,00

2.3.11 Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op 
verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 
2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
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2.3.11.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor 
een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het 
bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in 
dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag 
voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.11.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor 
een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het 
bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in 
dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag 
voor de tweede fase betrekking heeft.

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

Hfdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking niet volledige 

aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.6, 2.3.6.IA en 2.3.7.2
Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 
2.3.2 en 2.3.6, intrekt terwijl deze nog niet volledig is, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 
leges. De teruggaaf bedraagt:

90,00% 90%
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien 
verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit 
tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

€ 158,00 € 161,00
en een maximum van: € 1.626,00 € 1.652,00
Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn 
dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde 
bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

2.5.1a Teruggaaf als gevolg van intrekking volledige aanvraag 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.6, 2.3.6.1A en 2.3.7.2
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Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 
2.3.2 en 2.3.6, intrekt terwijl deze nog reeds in 
behandeling is genomen, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien 
verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit 
tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

75,00% 75%

€ 158,00 € 161,00
en een maximum van: € 1.626,00 € 1.652,00
Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn 
dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde 
bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning 
voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit 
bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten, als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag 
van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag 
tot intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te 
rekenen vanaf de datum waarop de vergunning is 
verleend, door de gemeente is ontvangen en van de 
vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf 
bedraagt:

25,00% 25%
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien 
verstande dat voor bouw-, aanleg, of sloopactiviteit 
tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

€ 158,00 € 161,00
Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn 
dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde 
bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of 
sloopactiviteiten
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2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat 
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De 
teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges met dien 
verstande dat voor bouw-, aanleg, of sloopactiviteit 
tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn 
dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde 
bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 
wordt mede verstaan een vernietiging van de 
beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 
rechterlijke uitspraak.

2.5.4 Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
de activiteit brandveilig gebruik, of een aanvraag om 
een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5. 
tijdens de behandeling door de aanvrager wordt 
ingetrokken of geweigerd als gevolg van een 
verandering van inzichten en/of verandering van de 
omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk of 
inrichting, kunnen de op grond van artikel 2.3.5. 
geheven bedragen worden verminderd met:

50,00%
van de verschuldigde leges voor de betreffende 
aanvraag, met dien verstande dat voor de intrekking of 
weigering tenminste een bedrag verschuldigd blijft van

€ 158,00

50,00%

€ 158,00

Hfdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van 
wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot wijziging van een 
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het 
project:

2.7.1 Het bepaalde onder artikel 2.7 geldt niet indien de leges 
voor de betreffende vergunning lager is dan het in 
artikel 2.7 genoemde tarief. In die gevallen is de leges 
van de aanvraag tot wijziging gelijk aan de leges van de 
betreffende vergunning.

€ 158,00

Hfdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

50%

€ 161,00

50%

€ 161,00

€ 161,00
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2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het vaststellen van een 
bestemmingsplan met een beperkte omvang als 
bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening € 11.815,00 € 12.004,00

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het wijzigen van een 
bestemmingsplan met een beperkte omvang als 
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet 
ruimtelijke ordening
De op grond van 2.8.1 of 2.8.2 berekende bedragen 
worden verhoogd met de kosten van onderzoeken die 
nodig zijn ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing 
(luchtkwaliteit, geluid, bodem, flora en fauna e.a.) en de 
feitelijke druk- en publicatiekosten. Na de vijfde 
werkdag waarop het bedrag zoals hierboven bedoeld 
aan de aanvrager ter kennis is gebracht en 
overeengekomen wordt met de opdracht gestart.

€ 11.815,00 € 12.004,00

Hfdstuk 1G In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om een andere, in deze titel niet 
benoemde beschikking: € 82,40 €83,70

2.10.2 Calamiteiten
Het tarief bedraagt voor het op verzoek gedane 
bouwtechnisch optreden bij calamiteiten in het kader 
van het individuele belang op:

2.10.2.1 -maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur, per

uur €81,60 €82,90
2.10.2.2 -andere dagen en tijden dan genoemd onder K 12.1 en 

erkende feestdagen, per uur € 129,00 € 131,00
2.10.3 Raadplegen van kaarten en dossiers en het verstrekken 

van kopie(ën)
2.10.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor het op verzoek lichten van een 
dossier van een bij de afdeling WH van Haarlem in het 
archief berustend dossier

€ 12,40 € 12,60
2.10.3.2 Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanleveren van 

het origineel/de originelen aan de lichtdrukker ten 
behoeve van kopieën €9,60 €9,80

2.10.4 advisering
Het tarief bedraagt voor het op verzoek geven van 
bouwtechnische, stedenbouwkundige en juridische 
advisering in het kader van de bouwregelgeving:

2.10.4.1 -mondelinge advisering 1ste half uur
2.10.4.2 -de volgende uren, per uur €96,50 € 98,00
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2.10.4.3 -schriftelijke advisering, per uur
2.10.5 Niet volledig verklaren
2.10.5.1 Als besloten wordt de aanvraag niet volledig te 

verklaren of omdat de aanvraag op andere wijze niet 
voldoet aan de vereiste voorschriften bedraagt het 
tarief

2.10.5.1.1 Het bepaalde onder artikel 2.10.5.1 geldt niet indien de 
leges voor de betreffende vergunning lager is dan het in 
artikel 2.10.5.1 genoemde tarief. In die gevallen is de 
leges bedoeld in artikel 2.10.5.1 gelijk aan de leges 
verschuldigd voor aanvraag van de betreffende 
vergunning.

2.10.5.2 Als de geregistreerde aanvraag ten behoeve van een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen 
in afwijking van een reeds verleende vergunning, 
worden de voor deze vergunning geheven leges bij 
stijging van de bouwkosten verrekend met het bedrag 
dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als 
bedoeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij niet minder 
zullen bedragen dan

2.10.6 Ambtshalve vaststellen
2.10.6.2 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.

€ 96,50

€ 158,00

€ 158,00

Titel 3
VTH Hfdstuk 1 Horeca

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op 
grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en 
Horecawet bij overname / wijziging ondernemersvorm

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en 
Horecawet bij wijziging leidinggevende of bij wijziging 
van d eoppervlakte van de horeca-of slijtlokaliteiten en 
terrassen als bedoeld in artikel 30 van de Drank-en 
horecawet

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als 
bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 830,00

€ 830,00

€229,00

€ 229,00

€ 98,00

€ 161,00

€ 161,00

€ 843,00

€ 843,00

€233,00

€233,00
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag:
3.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 2:29, vierde lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (Sluitingsuur) voor een door de gemeente 
vastgesteld tijdvak van drie jaar:

€ 229,00 € 233,00
3.1.6 Aangepast om in overeenstemming te brengen met

Apv Haarlem € 229,00 €233,00
3.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een exploitatievergunning, zoals 
bedoeld in artikel 2:28, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening € 477,00 € 485,00

3.1.8
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een exploitatievergunning, zoals 
bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende of bij 
wijziging van de oppervlakten van de horeca- of 
slijtlokaliteiten en terrassen € 229,00 €233,00

3.1.9 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 
2:32, eerste lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening (terrasvergunning)

€ 346,00 €352,00

Hfdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, foto- en 
filmopnamen en onversterkte muziek

3.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag om:
3.2.1 Een ontheffing als bedoeld in artikelen 2:10, vierde lid 

en 2:45, tweede lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening tot het houden van film-Zfoto-opnamen jo. 
Vereenvoudiging vergunningprocedure foto- en 
filmopname, B&W-besluit d.d. 15 juni 2010, nr. 
2010/71685:

3.2.1.1 [vervallen]
3.2.1.2 Categorie B: € 507,00 €515,00
3.2.1.3 Categorie C: € 507,00 € 515,00
3.2.2 Een vergunning voor een particuliere markt als bedoeld 

in artikel 5:23, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening:
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3.2.2.1 Indien het een aanvraag betreft door maatschappelijke, 
sociale en culturele instellingen of natuurlijke personen 
die zonder winstbejag een liefdadig, sociaal-cultureel of 
maatschappelijk doel nastreven en die een markt als 
voornoemd organiseren welke zich verhoudt tot de 
doelstelling van die instelling dan wel personen

€229,00 € 233,00
3.2.2.2 Indien het een aanvraag betreft die niet onder het tarief 

als bedoeld in onderdeel 3.2.2.1 van deze legestabel valt
€ 507,00 €515,00

3.2.3 Teruggaaf
3.2.3.3 bij intrekking van een ingediende aanvraag om 

vergunning als bedoeld in de artikel 3.2.2 bestaat 
aanspraak op teruggaaf van de leges 50,00% 50%

3.2.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning voor het houden van 
een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, 
van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het 
tarief:

3.2.4.1 voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale 
Kalender is aangeduid als risico-evenement (categorie C)

€4.056,00 €4.121,00
3.2.4.2 voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale 

Kalender is aangeduid als aandacht-evenement 
(categorie B) € 2.941,00 € 2.988,00

3.2.4.3 voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale 
Kalender is aangeduid als risico-evenement (categorie C)

€2.941,00 € 2.988,00
3.2.4.4 voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale 

Kalender is aangeduid als aandacht-evenement 
(categorie B) € 1.420,00 € 1.443,00

3.2.4.5 voor evenementen waarvoor bovenstaande 
classificering niet geldt € 203,00 € 206,00

3.2.4.8 Bij intrekking van een ingediende aanvraag om 
vergunning als bedoeld in de artikelen 3.2.4.1, 3.2.4.2,
3.2.4.3 en 3.2.4.4 bestaat aanspraak op teruggaaf van 
de leges 50,00% 50%

3.2.5 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, derde lid van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (onversterkte 
muziek) € 124,00 € 126,00

Hfdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag om:
3.3.1 een vergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van 

de Algemene plaatselijke verordening:
3.3.1.1 voor een seksinrichting € 730,00 € 742,00
3.3.1.2 voor een escortbedrijf € 469,00 € 477,00
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3.3.2 wijziging van een vergunning in verband met uitsluitend 
een wijziging van het beheer in een seksinrichting of 
escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:13d, tweede lid, 
van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1 voor een seksinrichting, per beheerder met maximum
van 3 €261,00 € 265,00

3.3.2.2 voor een escortbedrijf, per beheerder met maximum
van 3 € 261,00 € 265,00

Hfdstuk 4 Huisvestingswet

3.4 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van € 589,00 € 598,00
3.4.1 tot het verlenen van een vergunning voor het 

onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot 
bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, 
van de Huisvestingswet 2014 jo. Artikel 15 van de 
Huisvestingswet Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 
(onttrekken) € 589,00 € 598,00

3.4.2. tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten 
van zelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, 
aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014 jo. 
Artikel 15 van de Huisvestingswet Zuid- 
Kennemerland/IJmond: Haarlem (onttrekken)

€ 589,00 € 598,00
3.4.3 tot het verlenen van een vergunning voor het 

verbouwen van woonruimte tot twee of meer 
woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder 
d, van de Huisvestingswet 2014 jo. Artikel 15 van de 
Huisvestingswet Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 
(onttrekken) € 589,00 € 598,00

3.4.4 bij intrekking van een ingediende aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.4.1, 3.4.2 en 
3.4.3 bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van 
de leges, met dien verstande dat het tarief van de 
verschuldigde leges wordt beperkt tot

€ 158,00 € 161,00
3.4.5. tot het verlenen van een splitsingsvergunning als 

bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 jo. 
Artikel 22 van de Huisvestingsverordening Zuid- 
Kennemerland/IJmond: Haarlem (splitsen) € 589,00 € 598,00

Hfdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen

3.5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:39, 
tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(speelgelegenheden) bedraagt

€ 112,00 € 114,00
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3.5.2

Hfdstuk 7

3.7.1

3.7.2

3.7.2.1

3.7.2.2

3.7.2.3

3.7.2.4

3.7.2.5

3.7.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:40b, lid
1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(speelautomatenhal) bedraagt € 112,00 € 114,00
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
ontheffing, als bedoeld in artikel 2:40f, tweede lid van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (leeftijdsvereiste 
beheerder speelautomatenhal)

€ 112,00 € 114,00

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of 
andere beschikking
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning € 300,00 €305,00
Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot 
registratie in het landelijk register kinderopvang voor 
een kindercentrum / gastouderbureau resp. 
peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet €910,00 €925,00
Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot 
registratie in het landelijk register kinderopvang voor 
een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet 
kinderopvang, bedraagt het tarief € 807,00 € 820,00
Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register 
kinderopvang wordt ingetrokken of onvolledig 
verklaard, voordat de wettelijk verplichte inspectie 
door de GGD heeft plaatsgehad, wordt het legesbedrag 
verminderd met de kosten van deze inspectie. Het tarief 
bedraagt in dat geval

€ 223,00 € 227,00
Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register 
kinderopvang wordt ingetrokken voordat de wettelijk 
verplichte inspectie op locatie door de GGD heeft 
plaatsgehad, maar de inspectie op papier wel al is 
uitgevoerd, wordt het legesbedrag verminderd met de 
kosten van de inspectie op locatie. Het tarief bedraagt in 
dat geval voor een gastouder:

€521,00 € 529,00
Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot 
registratie in het landelijk register kinderopvang voor 
een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet 
kinderopvang waarbij een korte inspectie volstaat, 
bedraagt het tarief € 200,00 € 203,00
Het tarief als vermeld in 3.7.2.4 wordt verhoogd met de 
kosten van de GGD , zijnde € 50,00 per half uur, met een 
maximum van € 300.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het 
kader van de Winkeltijdenwet

€ 229,00 € 233,00
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3.7.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een draaiorgelontheffing als bedoeld 
in artikel 4:6, tweede lid van Algemene Plaatselijke 
Verordening.

€229,00 €233,00
3.7.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
ontheffing voor straatoptreden, als bedoeld in artikel
2:9, lid 3 APV voor meer dan één dag € 16,60 € 16,90

3.7.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om een andere, in deze titel niet 
benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking €229,00 €233,00

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 2017, 
voor het verzorgen van een wijziging als bedoeld in de 
Parkeerverordening 2017, met uitzondering van 
overschrijving tenaamstelling bij overlijden van 
vergunninghouder, de beëindiging van een 
parkeerproduct.

€ 18,80 € 19,10
3.7.6.1 vervallen

3.7.7 Teruggaaf
3.7.7.1 Voor alle aanvragen onder titel 3 geldt dat als de 

aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, of wanneer 
de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, er 
aanspraak bestaat op teruggaaf van: 90,00% 90%
van de op grond van die aanvraag verschuldigde leges, 
met dien verstande dat ten minste een bedrag 
verschuldigd blijft van € 52,60 € 53,40

Voor aanvragen waarvoor de leges minder bedragen 
dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde 
bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.
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Tarieven marktgelden 2021

l.a.1.

l.a.2.

l.b.1.

l.b.2.

B.

C.
l.a.

1. b.

2.

D.

a.
b.

E.

F.

b.

Vergunninghouder dagplaats of standwerkersplaats 2020 2021
Het tarief bedraagt voor een dagplaats op een markt, per 
standplaats van maximaal 10 m2 € 14,80 € 15,00
Indien de standplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, 

het tarief als bedoeld in A.l.a.1., verhoogd met
€7,40 €7,50

Het tarief bedraagt voor een standwerkersplaats, per dag, 
per plaats van maximaal 10 m2 € 14,80 € 15,00
Indien de standwerkersplaats groter is, wordt voor elke 5 
m2 extra, het tarief als bedoeld in A.l.b.1., verhoogd met

€7,40 €7,50

Incidentele extra ruimte
Het tarief voor incidentele extra ruimte bedraagt per dag, 
voor elke 5 m2 €7,40 €7,50

Vergunninghouder vaste plaats
Het tarief bedraagt voor een vaste plaats op een markt per 
kalenderjaar, per standplaats van maximaal 10 m2 het 

aantal marktdagen in dat jaar maal
€ 12,60 € 12,80

Indien de vaste plaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra,, 

het tarief als bedoeld in D.l.a., verhoogd met het aantal 
marktdagen in dat jaar maal €6,20 €6,30
Voor het ter beschikking stellen van de mogelijkheid elektra 
af te nemen, geldt, indien het verbruik gemiddeld per dag 
meer is dan 3 kW, een toeslag (exclusief BTW) per kW van

€0,30 €0,30
maal het aantal marktdagen in dat jaar.

Haarlemse Kerstmarkt
Met een minimum van € 115,00 per plaats bedraagt het 
tarief op de Haarlemse Kerstmarkt: 
voor een standplaats per kraam € 95,40 €96,90
voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken 
per strekkende meter frontbreedte €36,50 €37,10

Haarlemse Luilakmarkt
Met, voor wat betreft onder F.a. en F.b., een minimum van 
€ 126,00 per plaats bedraagt het tarief op de Haarlemse 
Luilakmarkt:
voor een standplaats per kraam € 128,50 € 130,60
voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken 
per strekkende meter frontbreedte € 40,70 € 41,40
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c. voor een grondplaats per strekkende meter €32,10 €32,60

G Promotiegeld

a
Voor een plaats op de Zaterdagmarkt wordt per ingenomen 
10 m2, of een gedeelte daarvan een bedrag aan reclame en 
promotiegeld in rekening gebracht van €1,50 €1,50
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Tarieven precariobelasting 2021

VTH

A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4

A 1.5

VTH

7.

7.1
7.2
8.

Vastgoed

C 1.

2020 2021
A. Bouw-en onderhoudswerken
De volgende tarieven zijn van toepassing voor bouw
en onderhoudswerken:
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, of daar mede gelijk 
te stellen voorwerp betreft, per voorwerp:

per m2/ voorwerp per week €2,00 €2,00
per m2/ voorwerp per maand €6,40 €6,50
per m2/ voorwerp per jaar
De oppervlakte van bouwsteigers, waarbij het verkeer 
doorgang kan blijven vinden, wordt bepaald op de 
helft van de ingenomen oppervlakte.

€52,30 €53,10

Containers, steigers, dixies en bouwmaterialen met 
een kleinere gezamenlijke oppervlakte van 10 m2 die 
korter dan een week staan, zijn vrijgesteld van 
precariobelasting.

B. Objecten bij onroerende goederen
Voor het onder, op of boven gemeentegrond hebben 
van de volgende voorwerpen behorende bij 
onroerende zaken zijn de navolgende tarieven van 
toepassing:
Stoep, stoeptreden, trap, kelderingang, kelderlicht of 
luchtgat:
tot en met 2 m2: per m2, per jaar € 15,30 € 15,50
meer dan 2 m2: per m2, per jaar
Uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van

€30,70 €31,20

gebouwen (hieronder niet begrepen luifels, erkers en 
balkons), kelder, tunnel of dergelijke inrichting, 
transportbaan of dergelijke inrichting: per bouwlaag, 
per 5 m2, per jaar

€62,30 € 63,30

C.Benzinepompinstallaties e.d.
De navolgende tarieven zijn van toepassing op het 
onder, op of boven gemeentegrond hebben van 
benzinepompinstallaties e.d.
Een enkele of dubbele benzine- of oliepompinstallatie 
of dergelijke inrichting, met inbegrip van de daarbij 
behorende pompheuvel, vulput en leidingen:
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c 1.1 per enkele of dubbele pomp, per jaar € 1.644,00 € 1.670,00

c 4. Water- en/of luchtpompinstallatie, met inbegrip van 
de daarbij behorende leidingen:

c 4.1 per stuk, per jaar € 117,00 € 119,00

c 6. Vulput en leidingen, niet behorende bij een benzine- 
of oliepompinstallatie:

c 6.1 per stuk, per jaar € 14,70 € 14,90

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

D 1. Een tot reclame dienend voorwerp, niet vallend onder 
4 t/m 7 waarbij de oppervlakte van elke tot reclame 
dienende zijde van het voorwerp bij elkaar wordt 
geteld:

D 1.1 tot en met 1 m2, zone overig €31,70 € 32,20
D 1.2 voor elke 'A m2 meer €31,70 € 32,20
D 2. lijdelijk aangebracht voorwerp, als bedoeld onder 

rubriek D 1, dat voor korter dan een jaar wordt 
aangebracht, per plaatsing:

D 2.1 Per m2, per 3 maanden, zone overig €8,40 €8,50
D 4. Contourreclame
D 4.1 per m, per jaar, zone overig €7,60 €7,70
D 7. Reclamevlaggen
D 7.1 een vlag ter grootte van maximaal 'A m2:
D 7.1.1 per stuk, per jaar, zone overig € 19,60 € 19,90
D 7.2 een vlag ter grootte van meer dan A m2:
D 7.2.1 per stuk, per jaar, zone overig €38,90 €39,50

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:

E 1. Opbergen of uitstallen van goederen langs de 
percelen:

E 1.1.1 per m2, per 3 mnd., Zone centrum € 29,40 € 29,90
E 1.1.2 per m2, per 3 mnd., Zone overig € 19,60 € 19,90
E 1.2.1 per m2, per jaar, Zone centrum € 103,90 € 106,00
E 1.2.2 per m2, per jaar, Zone overig € 68,70 € 69,80
E 4. Goederen aan de gevel van de percelen per m2 van 

het ingenomen gevelvlak
E 4.2.1 per m2, per jaar, Zone centrum €83,20 € 84,50
E 4.2.2 per m2, per jaar. Zone overig € 55,40 € 56,30
E 5 Terrassen
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5.1 Voor terrassen op de Grote Markt en de Botermarkt, 
die als gevolg van de markt op zaterdag en de markt 
op één doordeweekse dag niet kunnen worden 
gebruikt, wordt 5/7 (vijf zevende) van het tarief in 
rekening gebracht.

5.1 Terrassen in de zone centrum
5.1.1 per m2, per jaar € 85,40 € 86,80
5.1.2 per m2, per maand € 14,20 € 14,40
5.2 Terrassen in de zone overig
5.2.1 per m2, per jaar € 40,00 € 40,60
5.2.2 per m2, per maand €6,70 €6,80
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 per 10 dm3, 
per jaar €4,60 €4,70

7. Standplaatsen
7.1 Standplaatsen voor de verkoop van goederen en/of 

het verlenen van diensten voor iedere m2 of gedeelte 
daarvan:

7.1.1 voor een plaats in zone centrum, m2 per jaar €211,00 €214,00
7.1.2 voor een plaats in zone overig, m2 per jaar € 115,00 € 117,00
7.2 Voor nieuw uitgegeven standplaatsen als bedoeld 

onder 7.1 geldt gedurende het eerste jaar de helft van 
het tarief.

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.

7.5 Tijdelijke standplaatsen voor de verkoop van 
oliebollen en poffertjes:

7.5.1 voor een plaats in zone centrum per maand: €583,00 €592,00
7.5.2 voor een plaats in zone overig per maand: € 380,00 € 386,00
7.6 Een kiosk, kraam of andere opstal met een 

permanent karakter op een standplaats als bedoeld in 
7.1, perstuk, per jaar € 462,00 €469,00

7.8 Tijdelijke standplaats voor de verkoop van 
kerstbomen per m2, per vergunningperiode €9,10 €9,20

7.9 Tijdelijke standplaats voor commerciële 
promotiedoelen per dag € 18,70 € 19,00

9.1 Innemen van grond t.b.v. een particuliere markt als 
bedoeld in artikel 5:22 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, per 10 m2, per dag

€7,80 €7,90
G. Gebruik haventerrein en openbaar water
Voor het gebruik van het haventerrein zijn de 
navolgende tarieven van toepassing:
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1. Het innemen van haventerrein per m2, per maand:
€0,70 €0,70

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:

2.1 per m2, per maand €1,40 €1,40
2.2 per m2, per jaar € 11,90 € 12,10
3. Paal (< 30 cm diameter) in openbaar water per stuk, 

per jaar: € 15,40 € 15,60
4. Dukdalf (gelijk aan of > 30 cm diameter) of dergelijk 

voorwerp in openbaar water per stuk, per jaar:
€21,30 € 21,60

5. Het stremmen van de scheepvaart in openbaar water 
per dag: € 684,00 € 695,00

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:

7.1.1 -minder dan 20 m2
7.1.1.1 per m2, per week €1,00 €1,00
7.1.1.2 per m2, per maand €3,00 €3,00
7.1.1.3 per m2, per jaar € 30,40 € 30,90
7.1.2 -20 m2 of meer
7.1.2.1 per week € 19,70 € 20,00
7.1.2.2 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2

€0,60 €0,60
7.1.2.3 per maand €59,30 € 60,20
7.1.2.4 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2

€1,60 € 1,60
7.1.2.5 per jaar €592,00 € 601,00
7.1.2.6 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2

€15,50 € 15,70
7.2 Voor overdekte schepen/pontons/ dekschuiten die 

gebruikt worden voor commerciële activiteiten, zoals 
onder meer café-, terras-, restaurant- of 
hotel/herbergboot:

7.2.1 per m2, per week €1,00 €1,00
7.2.2 per m2, per maand €3,20 €3,30
7.2.3 per m2, per jaar €32,10 € 32,60
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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 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
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.

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:
Gebruik ruimte woonschepen liggende nabij de Jan
Gijzenkade:
per m2, per maand
per m2, per jaar
Gebruik ruimte woonschepen liggende aan het 
Jaagpad:
per m2, per maand 
per m2, per jaar
Gebruik ruimte woonschepen liggende in de daarvoor 
aangewezen woonschepenhaven en aan de 
Spaarndamseweg t.o. de Zaanenstraat en de 
Obistraat
per m2, per maand 
per m2, per jaar
Gebruik ruimte woonschepen liggende op andere 
plaatsen dan bedoeld onder 1 t/m 3 
per m2, per maand 
per m2, per jaar

€0,62
€6,30

€0,50
€4,30

€0,40
€3,90

€0,70
€6,90

€0,62
€6,40

€0,50
€4,40

€0,40
€4,00

€0,70
€7,00



Zone Centrum wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is 
gelegen tussen het water van de Kampersingel, Gasthuissingel, Raamsingel, 
Leidsevaart, Zijlsingel, Kinderhuissingel en tussen het water van de 
Schotersingel, Kloppersingel en het Spaarne (centrum Haarlem).

Voor categorie G "Gebruik haventerrein en openbaar water" wordt onder 
haventerrein verstaan: 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
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Tarieventabel parkeerbelastingen 2021

2020 2021
1. Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel a, van de 'Verordening 
parkeerbelastingen 2019 bedraagt per tijdseenheid van 60 
minuten:

a. bij parkeerapparatuur in Zone B €4,95 €5,10
b. bij parkeerapparatuur in Zone S:
i. voor de eerste drie tijdseenheid van 60 minuten €0,55 €0,55
ii. voor de vierde en opvolgende tijdseenheden van 60 minuten

€1,10 € 1,10

c. bij parkeerapparatuur in Zone C €3,60 €3,70
d. bij parkeerapparatuur in Zone stop&shop
i. voor een parkeerrecht van maximaal 30 minuten €0,55 €0,60
ii. voor een parkeerrecht van langer dan 30 minuten, per 

tijdseenheid van 60 minuten €3,60 €3,70

e. bij parkeerapparatuur in Zone D tot een maximum van € 4,20 
per dag €3,60 €3,70

2. Het tarief per tijdseenheid van één kalenderjaar voor een 
vergunning als bedoeld in:

a. artikel 4, lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening 2018 ( 
voor Zone B en Zone S) € 197,00 € 202,00

b. artikel 4, derde lid, onderdeel c, van de Parkeerverordening 
2020 (voor Zone B en Zone S) € 219,00 €223,00

c. artikel 4, derde lid, onderdeel b van de Parkeerverordening 
2020 voor Zone C voor de vergunning verleend voor:

i. de eerste auto geregistreerd op het woonadres, zoals 
gedefinieerd in de parkeerverordening 2020 € 106,00 € 110,00

ii. de tweede auto geregistreerd op het woonadres, zoals 
gedefinieerd in de parkeerverordening 2020 € 404,00 € 414,00

d. art. 4, derde lid, onderdeel e van de Parkeerverordening
2020 voor zover de vergunning betreft Zone C

€ 201,00 € 208,00

e. art. 4, derde lid, onderdeel h, van de Parkeerverordening 
2020, voor de zone C €329,00 € 341,00

f. art. 4, derde lid, onderdeel h, van de Parkeerverordening
2020 voor zone C € 157,00 € 163,00
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3. Indien het college een vergunning heeft verleend wordt voor 
de berekening van de onder 2.a., 2.b., 2.c. en 2.d. tarieven 
uitgegaan van de geldigheidsduur van de verleende 
vergunning. Voor een vergunning aangevraagd voor de 
aanvang van het kalenderjaar wordt uitgegaan van een 
geldigheidsduur van een kalenderjaar. Vangt de verleende 
vergunning aan in de loop van het kalenderjaar dan is 
verschuldigd zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
tijdvak verschuldigde belasting als er na de aanvang van de 
vergunning nog volle kalendermaanden overblijven. Indien 
de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt, 
bestaat er aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven 
geheven belasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de 
voor dat tijdvak verschuldigde als er in dat tijdvak, na het 
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden 
overblijven. Indien de aanvraag niet leidt tot 
vergunningverlening is geen belasting verschuldigd, het 
eventueel betaalde bedrag dient te worden terugbetaald.

4.

a
i

b.

5.

b.

6.

Het tarief voor het parkeren bij gebruik van de (digitale) 
bezoekersregeling, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de 
Parkeerverordening 2020, bedraagt per tijdseenheid van 60 
minuten:
in zone Ctot een maximum van € 125 per jaar 
Van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur 
Van maandag t/m vrijdag van 17:00 uur tot 23:00 uur 
Op zaterdag van 9:00 uur tot 23:00 uur 
Op zondag van 13:00 uur tot 23:00 uur 
In zone B tot een maximum van € 25,- per jaar:
Van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur
Op zondag van 13:00 tot 23:00 uur
Het tarief voor een tijdelijke vergunning als bedoeld in:

art. 4, zesde lid, onderdeel a en b van de Parkeerverordening 
2020 bedraagt per tijdseenheid: 
van één dag voor zone B
van een dagdeel (van 09.00 uur tot 13.30 uur of van 13.30 
uur tot 18.00 uur) voor zone B 
van één dag voor zone C
van een dagdeel (van 9.00 uur tot 13.30 uur of van 13.30 uur 
tot 18.00 uur) voor zone C
art. 4, zesde lid, onderdeel c van de Parkeerverordening 2020 
bedraagt:
art. 4, zesde lid, onderdeel c van de Parkeerverordening 2020 
bedraagt:
De kosten van de naheffingsaanslag bedragen

€0,12 €0,12
€0,25 €0,25
€0,25 €0,25
€0,25 €0,25

€0,12 €0,12
€0,25 €0,25

: 39,30 € 40,70

: 19,70 € 20,40
: 22,20 € 23,00

[11,10 € 11,50

€0,00 €0,00
[ 64,50 € 65,50
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7. Het tarief voor het parkeren bij gebruik van de 
mantelzorgvergunning en maatschappelijke vergunning, als 
bedoeld in artikel 5 van de Parkeerverordening 2020, tot 
een max van € 60,- conform de tarieven in onderdeel 4

€0,00 €0,00
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