
Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 

 

De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <……>; 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 

 

Artikel I Wijziging Legesverordening Haarlem 2021 
 

 
Artikel II Wijziging Tarieventabel Havengelden Haarlem 2021 behorende bij de Verordening 
Havengelden  Haarlem 2021 
 

Verordening op de heffing en invordering 
van leges 2021 

Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen 

Huidig Nieuw 

Artikel 6 
Wijze van 
heffing 

De leges worden geheven 
door middel van een 
mondelinge dan wel een 
gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder 
mede wordt begrepen een 
stempelafdruk, zegel, nota 
of andere schriftuur. Het 
gevorderde bedrag wordt 
mondeling, dan wel door 
toezending of uitreiking 
van de schriftelijke 
kennisgeving aan de 
belastingschuldige 
bekendgemaakt. 

Artikel 6 
Wijze van 
heffing 

De leges worden geheven door middel van een 
mondelinge kennisgeving,  een gedagtekende 
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede 
wordt begrepen een  stempelafdruk, een zegel, 
een nota of andere schriftuur, of een 
kennisgeving langs elektronische weg. Het 
gevorderde bedrag wordt mondeling, door 
toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving of langs elektronische weg aan de 
belastingschuldige bekendgemaakt. 

Verordening Havengelden 2021 Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen 

Tarieventabel Havengelden Haarlem 2021 

Huidig Nieuw  

Artikel 6  
Verblijf van 
oktober tot 
maart op een 
winterligplaats 
met een ander 

e. van 25 tot 40 
meter 

€ 1531,00 Artikel 6  
Verblijf van 
oktober tot maart 
op een 
winterligplaats met 
een ander vaartuig 

e. van 25 tot 
40 meter 

€ 1.074,00 



 
 
Artikel III Wijziging Tarieventabel Parkeerbelastingen Haarlem 2021 behorende bij de Verordening 
Parkeerbelastingen Haarlem 2021 
 

 
 
 
Artikel IV   Slotbepaling 
 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde datum. 

 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
<….datum….> 

vaartuig met een 
lengte van: 
 

met een lengte 
van: 

Artikel 4 
Doorvaart met 
gebruik van 
minimaal één 
brugopening, 
prijs per meter: 

b Per jaar € 12,20 Artikel 4 
Doorvaart met 
gebruik van 
minimaal één 
brugopening, prijs 
per meter: 

b Per jaar € 12,40 

Artikel 9 
Gebruik 
havendienstboot 
+ bemanning 

a Eerste uur € 142,00,- Artikel 9 
Gebruik 
havendienstboot + 
bemanning 

a Eerste uur  € 154,- 

Verordening Parkeerbelastingen 2021 Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen 

Tarieventabel Parkeerbelastingen Haarlem 2021 

Huidig Nieuw  

Artikel 6  De kosten van de 
naheffingsaanslag 
bedragen 

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

€ 65,30 


	Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021

