
 

Raadsstuk 
Onderwerp: Haarlemse belastingvoorstellen 2014 
BBV nr: 2013/422386 
 
 
1. Inleiding 
Het vaststellen van het belastingbeleid voor het jaar 2014 omvat de voorstellen voor de 
heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en rechten in 2014, de vaststelling 
van de diverse belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels. Deze voorstellen vloeien 
voort uit de vastgestelde Begroting 2014, inclusief de maatregelen voor een sluitende 
begroting, het coalitieakkoord Het oog op morgen en de Kadernota 2013. Dit vormt het 
Haarlems beleidskader, dat in dit voorstel verder is uitgewerkt. 
 
2. Voorstel aan de raad 
Met inachtneming van de hiervoor genoemde uitgangspunten de volgende verordeningen, 
inclusief de daarin vermelde tarieven en het besluit kwijtscheldingsbeleid vast te stellen: 
 
A. Verordening afvalstoffenheffing 2014; 
B.  Verordening begraafrechten 2014; 
C.  Verordening havengelden 2014; 
D.  Verordening hondenbelasting 2014; 
E.  Verordening leges 2014; 
F.  Verordening marktgelden 2014; 
G.  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014; 
H.  Verordening parkeerbelasting 2014; 
I.   Verordening precariobelasting 2014; 
J.   Verordening reclamebelasting 2014; 
K.  Verordening rioolheffing 2014; 
L.  Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2014; 
M. Verordening toeristenbelasting 2014; 
N.  Besluit kwijtscheldingsregels 2014; 
O. Wijziging van de begroting 2014; 
 
3. Beoogd resultaat 
Het heffen en invorderen van belastingen en rechten in 2014 op basis van de door de raad 
vastgestelde verordeningen en tarieven, conform de uitgangspunten van de Begroting 2014.  
Ter beoordeling van de mate van Kostendekkendheid wordt expliciet ingegaan op de baten en 
lasten van de producten en diensten die worden bekostigd uit de tarieven en is inzicht 
gegeven in de ontwikkeling van het aantal belastingeenheden en de opbrengsten op basis van 
de verschillende heffingsmaatstaven daar waar relevant. 
 
Financiële consequenties 
In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de belastingvoorstellen ten 
opzichte van de geraamde opbrengst voor 2014 weergegeven. De netto-opbrengst bedraagt € 
390.000 lager dan is geraamd voor 2014. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2013/422386 Haarlemse belastingvoorstellen 2014 
2 

 
 
 
 
 
 

Overzicht opbrengsten uit belastingen en heffingen
bedragen x € 1.000 Rekening 

2012
Begroting     
2013 

Begroting   
2014 

Wijziging 
2014 o.g.v. 
belasting-
voorstellen

Raming     
2014 herzien

OZB woningen 18.374 18.138 19.262 -111 19.151
OZB niet-woningen  eigenaren 8.567 9.236 9.735 -35 9.700
OZB niet-woningen gebruikers 6.110 6.445 6.810 -96 6.714
Roerende woon-en 
bedrijfsruimtebelasting 37 48 48 7 55
Hondenbelasting 499 522 533 533
Toeristenbelasting 666 745 901 901
precariobelasting op  kabels en 
leidingen 4.788 4.752 5.028 -15 5.013
Overige  precariobelasting 475 736 573 573
Parkeerbelastingen 6.385 6.361 6.709 6.709
Reclamebelasting 521 527 538 -20 518
BIZ-heffing 353 338 345 -28 317

totaal belastingbaten 46.775 47.848 50.482 -298 50.184

Rioolheffing 10.344 11.629 12.415 12.415
Afvalstoffenheffing 18.315 19.820 19.661 19.661
Reinigingsrecht 5 0 0 0
Leges burgerzaken 2.910 3.066 3.058 3.058
Bouwleges (WABO) 4.377 3.634 2.929 2.929
Leges vergunningen 207 180 788 788
Begraafrechten 897 1.011 931 931
Havengelden 698 723 1.022 1.022
Marktgelden 377 424 400 400

Totaal rechtenbaten 38.130 40.487 41.204 41.204

Totaal opbrengsten 84.905 88.335 91.686 -298 91.388

Dotatie aan voorziening 
dubieuze debitueren -200 -200 -140 -340
Kwijtschelding -896 -1.100 -1.229 -1.229
Lagere afdracht 
ondernemrsfonds (BIZ-heffing 
en reclamebelasting) 48 48
Netto-opbrengst 84.009 87.035 90.257 -390 89.867
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4. Argumenten 
 
1.Uitwerking Haarlems beleidskader belastingen 2014 
 
1. Inleiding 
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2014-2018 is rekening gehouden met de 
opbrengsten uit belastingen en rechten. Deze zijn samengevat weergegeven in de paragraaf 
lokale heffingen. Op basis van dat beleidskader zijn nu concreet de tarieven van de 
belastingen en rechten voor 2014 berekend en opgenomen in de nieuwe 
belastingverordeningen voor 2014, die ter vaststelling worden aangeboden.  
In bijlage 5.7 van de programmabegroting 2014 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 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 2014 worden aangegeven. 
 
2. Algemene uitgangspunten tarievenbeleid 
Het belastingbeleid in Haarlem is gebaseerd op de volgende uitgangspunten, te weten: 

- het coalitieakkoord en de Begroting 2014, verder uitgewerkt in de Kadernota 2013; 
- de mate van Kostendekkendheid; 
- aanpassing van de tarieven aan inflatie; 
- maatregelen voor een sluitende begroting 2014 

 
In de Kadernota 2013 en de programmabegroting 2014 (paragraaf lokale heffingen) zijn de 
volgende concrete uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van het tarievenbeleid voor 2014: 
 
 Akkoord te gaan met de doorrekening van de hogere inflatie over 2012 van 0,5% in de 

tarieven OZB voor 2014. 
 De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing blijft gehandhaafd op 100% van de 

verschuldigde afvalstoffenheffing en wordt ook voor 100% doorberekend in de 
afvalstoffenheffing. 

 Conform het Verzamelamendement Kadernota 2013 de OZB niet meer te verhogen met 
meer dan 3% boven inflatie. 

 Conform het Verzamelamendement Kadernota 2013 de rioolheffing met ingang van 2014 
kostendekkend te maken. 

 De tarieven OZB niet-woningen per 1 januari 2014 met 3,2% boven inflatie te verhogen 
tot een meeropbrengst van € 500.000, conform de bezuinigingstaakstelling inkomsten. 

 De tarieven voor leges, haven- en begraafrechten per 1 januari 2014 met 1,75 procent 
boven inflatie te verhogen, conform de bezuinigingstaakstelling inkomsten. De 
tariefstijging per 1-1-2014 bedraagt daarmee 3,75%, inclusief inflatiecorrectie. 

 De parkeertarieven per 1 januari 2014 met 0,5 procent boven inflatie te verhogen, conform 
de bezuinigingstaakstelling inkomsten. De tariefstijging per 1-1-2014 bedraagt daarmee 
2,5%, inclusief inflatiecorrectie. 

 De consequenties voor de parkeertarieven 2014 voor wat betreft de invulling van de 
taakstelling parkeerbaten, worden uitgewerkt voor de begroting 2014. 
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Kostendekkendheid heeft betrekking op rechten waaruit de gemeente haar dienstverlening 
bekostigt en is niet van toepassing op belastingen. 
Kostendekkendheid van rechten houdt in dat de geraamde tarieven worden vastgesteld op een 
zodanig niveau dat de geraamde kosten van de dienstverlening worden gedekt, voor zover het 
wettelijk is toegestaan die kosten via rechten te verhalen. Daarbij mogen de geraamde 
opbrengsten de geraamde kosten niet overtreffen. Indien na afloop van het jaar blijkt dat de 
baten de lasten wel overtreffen heeft dit geen consequenties voor de tarieven.  
 
Voor de bepaling van de Kostendekkendheid dient rekening te worden gehouden met het feit 
dat er beperkingen gelden voor kosten die verhaald mogen worden via rechten. Zo kunnen 
bijvoorbeeld de kosten van handhaving en beleid niet worden doorberekend in de tarieven.  
 
Een ander uitgangspunt is dat de belastingen en tarieven, die niet kostendekkend hoeven te 
zijn of nog niet kostendekkend zijn, worden aangepast met het inflatiepercentage. In de 
uitgangspunten voor de Begroting 2014, die door de raad zijn vastgesteld is rekening 
gehouden met een inflatiepercentage van 2%.  
 
 
3. Inzicht in actuele ontwikkelingen 
 

 Precario op infrastructuur van nutsbedrijven 

In de “Junicirculaire” is vermeld dat een wetsvoorstel om netwerken en nutsbedrijven vrij te 
stellen van precariobelasting in de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit voorstel 
behelst een vrijstelling van precariobelasting voor netwerken en nutsbedrijven. Voor 
gemeenten die voor 1 januari 2012 precariobelasting voor deze netwerken in rekening 
brachten komt er een overgangsregeling. Hoe deze vorm wordt gegeven is nog niet bekend, 
zodat ook de consequenties voor Haarlem nog niet duidelijk zijn. In het kader van de 
bezuinigingen is door vaststelling van de Kadernota 2013 besloten deze baten (gedeeltelijk) 
tot en met 2018 ten gunste te brengen van de meerjarenbegroting. 
 

 Macronorm OZB 

Bij het afschaffen van de limieten waarmee de OZB-tarieven mochten stijgen van het rijk is 
een zogenaamde macronorm afgesproken. Dit is een door het rijk gestelde norm waarmee 
landelijk gezien de OZB-tarieven voor dat jaar gemiddeld mogen stijgen. De macronorm is 
niet in wetgeving vastgelegd, maar is een bestuurlijke afspraak tussen het rijk en de VNG. De 
afspraak is dat bij overschrijding van de macronorm het volume van het gemeentefonds kan 
worden verlaagd. 
Als een individuele gemeente dat overschrijdt heeft het geen consequenties. Als de 
gemeenten in totaliteit boven de macronorm uitstijgen dan wel. 
De macronorm voor 2014 bedraagt 3,5%. Deze norm wordt echter gecorrigeerd vanwege de 
overschrijdingen in 2012 en 2013 tot 2,45%. In de het Bestuurlijk overleg financiële 
verhoudingen van 16 september 2013 is besloten dat de evaluatie van de systematiek van de 
macronorm en een eventuele nieuwe norm voor 2015 in het komende voorjaar in het 
bestuurlijk overleg aan de orde komen.  
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 Leges rijbewijzen 
In augustus heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel om de maximumprijs voor een 
rijbewijs te bepalen op € 38,48 euro. Haarlem hanteert in 2013 een tarief van € 44,05 euro. 
Het kabinetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Voor 
2014 is met de maximumprijs rekening gehouden. 
 

 Hondenbelasting 
Inmiddels heeft de Hoge Raad Uitspraak gedaan inzake hondenbelasting. Gemeenten mogen 
hondenbelasting heffen van de Hoge Raad. Het is geen discriminatie dat gemeenten geld 
ophalen bij hondenbezitters terwijl ze niet datzelfde doen bij mensen die geen hond hebben. 
Het kost de gemeente immers geld om de openbare weg en plaatsen voor honden schoon te 
maken, meent de Hoge Raad. 
 
4. Kwijtscheldingsbeleid 
De gemeente Haarlem hanteert ten aanzien van de normbedragen een 
kwijtscheldingspercentage van 100% voor de afvalstoffenheffing, de leges 
woonvergunningen, de leges voor gehandicaptenparkeren en voor 50% op de 
hondenbelasting voor zover het de eerste hond betreft.  
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.  
Voordeel van deze aanpak is de klantvriendelijkheid en de besparing die het oplevert op de 
diverse administratieve trajecten.  
 
5. Haarlem vergeleken 
Hierbij geldt als uitgangspunt een woning met een voor de betreffende gemeente geldende 
gemiddelde waarde, plus gemiddelde rioolheffing en afvalstoffenheffing op basis van een 
meerpersoonshuishouden. Daarbij is nummer 1 de duurste gemeente, waarbij de netto-
woonlasten op 100% zijn gesteld. De woonlasten van de andere gemeenten zijn hiertegen 
afgezet. 
 
Woonlasten 20131 van meerpersoonshuishoudens 
Gemeente Nummer Netto-woonlasten Percentage 
Leiden 1 751 100 
Groningen 2 747 99 
Haarlem 3 736 98 
Breda 4 716 95 
Arnhem 5 710 95 
Haarlemmermeer 6 709 94 
Nijmegen 7 686 91 
Tilburg 8 545 73 

1 Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de begrotingen 2013 van de desbetreffende gemeenten. 
 
 
6. Ontwikkeling lokale lastendruk 
Bij de bepaling van de lokale lastendruk kijken we naar de ontwikkeling van de zogenoemde 
woninggebonden belastingen. Dit zijn de OZB, de afvalstoffen- en de rioolheffing. In de 
navolgende tabel geven we inzicht in de opbouw van de lokale lastendruk in Haarlem over de 
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jaren 2012 tot en met 2014. Over 2012 en 2013 is uitgegaan van de werkelijke tarieven, over 
2014 is de berekening gebaseerd op de tarieven conform dit voorstel. Deze zijn gebaseerd op 
de opbrengsten die zijn opgenomen in de Begroting 2014. 
Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde waarde van een koopwoning in Haarlem, 
die wordt bewoond door de eigenaar met een meerpersoonshuishouden.  
Omdat de ontwikkeling van de lokale lasten is gebaseerd op een gemiddelde, kan de feitelijke 
lastenontwikkeling voor een individuele burger hiervan afwijken. Dat wordt onder andere 
bepaald door de feitelijke waarde-en de waardeontwikkeling van de woning. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale lastendruk in euro's voor een meerpersoonshuishouding 2012 2013 2014
Rioolheffing 131 146 155
OZB eigenarendeel 253 249 263
Afvalstoffenheffing 314 336 332
Totaal 698 731 750
index t.o.v. 2012 105% 107,5%
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7. Uitvoering belastingheffing 
 
2. Inzicht in de afzonderlijke belastingen: 
 
2.1. Onroerende zaakbelastingen 
De grondslag voor de OZB wordt gevormd door de waarde van het onroerend goed. Met 
ingang van 2008 wordt deze jaarlijks vastgesteld (via de zogenoemde herwaardering). 
Haarlem hanteert het uitgangspunt dat zij de gemiddelde waardestijging (of daling),  
compenseert door een tariefsverlaging (of evenredige tariefsverhoging). Daarmee bereikt de 
gemeente dat waardemutatie niet leidt tot een wijziging in de totale opbrengst, maar slechts 
tot individuele verschillen in aanslagen. Dat is bij voorbeeld 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 2014 geldt het waardeprijspeil van 1 januari 2013.  
 

a. Woningen  
Van Cocensus hebben wij de waardeprognoses ontvangen voor 2014 ontvangen.  
 

1. WOZ-
waarde 2013 17.544.000.000 

WOZ-
waarde 2014  

116.484.000.000 

Waardedaling 6% 
 
Hertaxaties en aanpassing van de waarden op basis van bezwaarschriften heeft er toe geleid 
dat de waarden van de woningen met gemiddeld 6% zijn gedaald ten opzichte van 2013. 
Gelet op het onder 2.1 geformuleerde uitgangspunt betekent dit, dat de tarieven hiervoor met 
een gelijk percentage verhoogd moeten worden. Deze verhoging is niet van invloed op de 
woonlasten. 
 
Daarnaast is bij de vaststelling van de Begroting 2014 (inclusief aanvullende maatregelen en 
verwerking van het verzamel amendement bij de Kadernota 2013) besloten de tarieven met 
2,5% inflatie te corrigeren en maximaal  3% boven inflatie te verhogen. De reële stijging van 
het tarief bedraagt daarmee 5,5% excl. waardecorrectie.  
 
 

2. Uitgangspunten woningen:  
Inflatiecorrectie 2,5% 
tariefsstijging       3% 
Compensatie waardedaling woningen      6%      
Tarief wijziging voor 2014     11,5% 

 
Effectief stijgen de OZB-lasten met 5,5%, omdat de waarde waarover het tarief wordt 
berekend gemiddeld met 5,5% is gedaald.  
 

                                                   
1 Waarde exclusief accres  
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Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld: 
2013:  WOZ-waarde € 230.000 x tarief 0,10338%   =  € 238 OZB 
2014: WOZ-waarde  € 216.000 x tarief 0,11527%  =  € 249 OZB 
De OZB-aanslag is 5% hoger dan die van 2013 
 
  

b. Niet-woningen  
Van Cocensus hebben wij een waarde-prognose ontvangen, waarop de tariefberekeningen en 
opbrengsten gebaseerd kunnen worden. 
 
 

3. WOZ-
waarde 2013 4.405.000.000 

WOZ-
waarde 2014 

2 3.826.000.000 

Waardedaling            13% 
 
 
Conform het vastgestelde beleid in de Kadernota 2013 en de uitwerking in de Begroting 2014 
worden de OZB-tarieven van de niet-woningen opgetrokken naar het gemiddelde niveau van 
vergelijkbare grote gemeenten. Daartoe worden de tarieven met 3,2% boven het 
inflatiepercentage van 2,5% verhoogd ofwel met 5,7%. Daarnaast wordt de gemiddelde 
waardedaling van 13% gecompenseerd door een evenredige tariefstijging. Deze daling omvat 
ook de doorwerking van de achterblijvende waarde-ontwikkeling  in 2013. Hierover is 
gerapporteerd in Bestuursrapportage-2 van 2013 en heeft geleid tot een verlaging van de 
opbrengst ramingen  niet-woningen van  
€ 410.000. De totale tariefstijging bedraagt 18,7%, waarvan 5,7% een reële lastenverzwaring 
is.  
 
 

4. Uitgangspunten niet-woningen:  
Inflatie 2,5%
Bezuinigingstaakstelling 3,2%
Compensatie waardedaling niet-woningen 13%
Tarief stijging voor 2014 18,7%

 
 

c. Opbrengstberekening 
Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en de ontwikkeling van de WOZ-waarde 
zijn de volgende tarieven en netto-opbrengsten berekend voor 2014: 
 
 

                                                   
2 Waarde exclusief accres  
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Overzicht opbrengsten OZB 

bedragen x 
 € 1.000 

Jaarre-
kening 
2012 

Raming 
begroting 
2013 na 
wijziging 

Raming 
Begroting 
2014 

Mutatie 
o.b.v. 
berekende    
tarieven 
2014 

Herbere-
kende 
opbrengst 
2014 

Opbrengst  
totaal   

33.024 33.819 35.807 -242 35.565 

- Eigenaar 
woning 

18.347 18.138 19.262 -111 19.151 

- Eigenaar 
niet-woning 

8.567 9.236 9.735 -35 9.700 

- gebruiker 
niet-woning 

6.110 6.445 6.810 -96 6.714 

 
 
Op basis van de voorlopige waardebepaling zijn de volgende tarieven berekend: 
 
Tariefoverzicht 

 2012 
 

2013 
 

2014 
 

Stijgings-
percentage 

OZB-eigenaar-woningen 0,10185% 0,10338% 0,11527% 11,5% 
OZB-eigenaar-niet-
woningen 

0,19369% 0,21160% 0,25169%        18,7% 

OZB-gebruiker-niet-
woningen 

0,15517% 0,16952% 0,20120% 18,7% 

 
Risicoparagraaf 
 
De ontwikkeling van de WOZ-waarden wordt onder meer beïnvloed door de behandeling van 
WOZ-bezwaren. Voor de woningen speelt bijvoorbeeld de inspanningen van de zogenaamde 
'No-cure-no-pay bureau's een rol. Omdat het die bureaus gaat om vergoeding van de 
proceskosten wordt voor het kleinste waarde verschil al een procedure aangespannen. Ten 
aanzien van de niet-woningen speelt naast de economische situatie (geldt ook ten aanzien van 
de woningen) ook de afschaffing van de Fierens-marge (alleen bezwaar bij afwijking van 
meer dan 5%) speelt nog steeds een rol.  
Door een uitspraak van de Hoge Raad is het mogelijk dat verzorgingstehuizen (die nu nog als 
niet-woning worden getypeerd) volledig in het woningtarief gaan vallen. Dit zou een lagere 
opbrengst betekenen en het vervallen van de gebruikersheffing, want die is bij woningen 
afgeschaft. Dit moet per object beoordeeld worden. De inschatting op dit moment is dat het 

Alle kolommen x € 1.000
WOZ-waarde 
BASIS

Accres Correctie 
bezwaar

Correctie 
vrijstellingen

Correctie 
De Pater

Correctie 
leegstand

WOZ-
waarde 
2013

TARIEF 
2013

Tarief 
2014

Mutatie 
in %

Opbrengst

WON 16.531.000 130.000 -47000 0 16.614.000 0,10338% 0,11527% 11,5 19.151
Niet won EIG 3.897.000 80.000 -71000 -52000 3.854.000 0,21160% 0,25169% 18,7 9.700
Niet won GEBR 3.897.000 80.000 -71000 -52000 -79.000 -438.000 3.337.000 0,16952% 0,20120% 18,7 6.714
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gaat om een  WOZ-waarde van € 68 miljoen ten aanzien van de verzorgingstehuizen en € 60 
miljoen aan WOZ-waarde van verpleegtehuizen. In het maximale geval worden deze waarden 
opgelegd met het woningtarief (maximaal € 400.000 lagere opbrengst). Gericht op deze 
objectsoorten lopen nog een aantal beroepszaken. Na uitspraak kunnen de effecten hiervan 
verder vertaald worden.  
 
 
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 voorlopige tarieven zijn opgenomen, gelijk aan die van de 
onroerende zaakbelastingen 2014 als hiervoor vermeld. 
 
De waarden voor 2014 zijn geprognotiseerd op € 48.151.000. Bij een tarief van 0,11527% 
kan een opbrengst worden geraamd van € 55.000 
 
Overzicht opbrengsten RWWB 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Mutatie 
o.b.v. 

berekende    
tarieven 

2014 

Herbere-
kende 

opbrengst 
2014 

Opbrengst totaal       37 48 48 7 55 
 
 
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 2014 is 
geïndexeerd met 2%.  
 
Overzicht opbrengst hondenbelasting 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 499 522                                                                                                               533 
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Data hondenbelasting 
 
 
              Aantallen 
            

Aantal 
2012 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

- Eerste hond 5.400 5.300 5.300 
- Tweede hond        425       500       500 
- Derde hond e.v.         15         20         15 
- Derde en volgende 
hond/kennel 

         7          8          9 

 
 
Tarieven hondenbelasting in € 
 Tarief 

2012 
Tarief3 
2013 

Tarief4 
2014 

- Eerste hond 82,80 84,24 85,92 
- Tweede hond 139,80 142,20 145,08 
- Derde hond e.v. 252,96 257,40 262,56 
- Kennel 363,12 369,48 376,92 
 
 
2.4  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.  
Er wordt geen toeristenbelasting geheven op het verblijf in zieken- en verzorgingstehuizen. 
Als belastingplichtige voor de toeristenbelasting is degene aangemerkt die gelegenheid tot 
verblijf biedt: de hotelier, campingexploitant etc. De verblijfbieder mag de belasting 
doorberekenen aan de verblijfhouder. 
 
De tarieven moeten min of meer aansluiten bij het aantal personen en de duur van het 
verblijf. 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.  
 
Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is als invulling van de ombuigingen op het gebied 
inkomsten besloten de tarieven met ingang van 2013 en 2014 te verhogen met € 0,40 per 
overnachting en met € 0,20 en € 0,15 per overnachting op een camping. 
 
Overzicht opbrengsten toeristenbelasting 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 666 745 901 
 
 
 
 
                                                   
3 tarief deelbaar door 12 maanden 
4 tarief deelbaar door 12 maanden 
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Data toeristenbelasting 

 
Aantal overnachtingen 

Aantal 
2012 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

- Per hotelovernachting 268.000 280.000 280.000 
- Op een camping     11.000     12.000     12.000 
 
Tarieven toeristenbelasting 

 Aantal 
2012 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

- Per hotelovernachting (€) 2,20 2,60 3 
- Op een camping (€) 1,00 1,20 1,35 
 
 
2.5 Precariobelasting 
 
Toelichting: 
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. Sinds 2005 heft de gemeente Haarlem 
precariobelasting op ondergrondse infrastructuur (zoals kabels, leidingen, pijpen, buizen etc.). 
De tarieven voor precario worden met 2% verhoogd wegens inflatiecorrectie en voor precario 
op kabels en leidingen met 5,5%, incl. inflatiecorrectie, conform de voorstellen voor een 
sluitende begroting 2014. 
 
Overzicht opbrengsten precariobelasting 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Mutatie 
o.b.v. 
berekende    
tarieven 
2014 

Herbere-
kende 
opbrengst 
2014 

Opbrengst totaal 5.263 5.488 5.601 -15      5.586   
Opbrengst kabels en 
leidingen  

4.788 4.752 5.028 -15 5.013 

Opbrengst overig  475 736 573  573 
 
Data precario 
 Tarief-

stijging 
2012 

Tarief- 
stijging 

2013 

Tarief- 
stijging 

2014 
Kabels en leidingen in % 5% 1,75% 5,5% 
Overig in % 2% 1,75% 2% 
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2.6 Parkeerbelasting 
De verordening parkeerbelasting omvat de fiscale tarieven voor betaald parkeren (exclusief 
de parkeergarages). Op grond van de noodzakelijke compenserende maatregelen voor de 
begroting 2013 is besloten de parkeertarieven die voor 2014 worden beoogd, al met ingang 
van 1 november 2013 in te voeren. Hiervoor is een voorstel aan de raad voorgelegd 
(2013/384366). De tarieven die per 1 november ingaan, gelden ook voor 2014.  
 
Het maximumbedrag dat voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan 
worden gebracht bedraagt € 58 per 1 januari 2014 (in 2013 € 56). 

De tarieven parkeren voor  
 
Overzicht opbrengsten parkeerbelasting 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2012 
Raming 
2013 na 

wijziging 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 6.385 6.361 6.709 
 
 
Tarieven parkeerbelasting 

 
2014 
in € 

De tarieven voor meterparkeren bedragen:  
a. In de binnenstad per 60 minuten (zone B) 3,25 
b. In Schalkwijk (zone S) 0,50 
 Voor de eerste drie tijdseenheden van 60 minuten 1,00 
 Voor de vierde en opvolgende  tijdseenheden van 60 

minuten 
2,15 

c. In de overige gebieden (zone C) 2,15 
d. Bij parkeerapparatuur in zone D tot een maximum van 

€ 4 per dag 
 

    
2. De tarieven voor het vergunninghoudersparkeren5  
 bedragen:  

a. Binnenstad en Schalkwijk (zone B en zone S) 176,40 
b. Bedrijvenvergunning binnenstad (zone B en zone S) 176,40 
c. Overige gebieden (zone C) 97,00 
 eerste auto geregistreerd op het adres 291,15 
 tweede- en verdere auto geregistreerd op het adres  

d. Bedrijvenvergunning belanghebbend gebied (zone C) 160,00 
e. Parkeervergunning zone A 272,76 
   

4. Bezoekersvergunning 17,50 
5. Tijdelijke vergunning  
a. Dag 33,40 
b. Dagdeel 17,05 
   

6. Kosten naheffingsaanslag1 58 
1 Dit is gelijk aan het wettelijk maximum. 
                                                   
5 Tarieven deelbaar door twaalf 
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Vergelijking parkeertarieven met andere gemeenten  
 Tarief openlucht parkeren 

binnenstad per uur  
Amsterdam 2013 € 5,00 
Haarlem, voorstel 2014 € 3,25 
Tilburg 2013 € 2,70 
’s-Hertogenbosch 2013 € 2,50 
Zaanstad 2013 € 2,50 
Leiden 2013  € 2,48 
Amersfoort 2013 € 2,40 
Eindhoven 2013 € 2,20 
Breda 2013 € 2,00 
Amstelveen 2013 € 2,00 
 
 
 
 Tarief vergunningparkeren 

binnenstad per jaar 
Amsterdam 2013  € 402,24 
Eindhoven 2013 € 246,00 
’s-Hertogenbosch 2013 € 204,00 
Haarlem, voorstel 2013 € 176,40 
Leiden 2013 € 164,00 
Tilburg 2013 € 143 
Amstelveen 2013 € 100,00 
Breda 2013 € 96 
Zaanstad 2013 € 90 
Amersfoort 2012 € 89,10 
 
 
2.7 Reclamebelasting 
Met ingang van 1 juli 2009 is de reclamebelasting in de binnenstad ingevoerd. De 
reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemers in Haarlem, vertegenwoordigt 
door Centrum Management Groep Haarlem. De ondernemers willen investeren in de verdere 
promotie van de binnenstad. Hiervoor is een ondernemersfonds opgericht, dat door de 
Centrum Management Groep Haarlem zelf wordt beheerd. De netto-opbrengst van de 
reclamebelasting wordt gestort in dit fonds.  
 
Het tarief wordt bepaald door de grootte van de reclame en het tijdvak van de reclame (een 
zogenaamde tijdvakbelasting). Gelijktijdig met de invoering van de reclamebelasting zijn  
reclame-uitingen in de binnenstad vrijgesteld van precariobelasting om dubbele 
belastingheffing te voorkomen. 
De tarieven worden in 2014 verhoogd met het inflatiepercentage: 2% verhoging. 
De opbrengst voor 2013 wordt volgens de laatste prognoses op € 518.000 geraamd. Voor 
2014 kan dan een opbrengst van € 518.000 worden geraamd. 
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Overzicht opbrengsten reclamebelasting 

Bedragen x € 1.000 

Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Mutatie 
o.b.v. 

berekende    
tarieven 

2014 

Herziene 
raming 
2014 

Opbrengst totaal 521 527 538 -20 518 
 
 
Data reclamebelasting 

Aantal objecten Aantal 
2012 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

 1.130     1.130 1.100 
 
 
Tarieven reclamebelasting naar oppervlakte reclame-uiting 
 
Klasse m2 Tarief 2014 
< 0,1  0,00 
0,1 - < 1 107,40 
1 - < 5 537,60 
5 - < 10 993,96 
10 - < 30 1.289,52 
30 - < 100 1.612,32 
 
 
2.8 BIZ-heffing 
Per 21 juli 2011 (2011/208859) is de verordening Bedrijven Investerings-zone Waarderpolder 
2012-2016 vastgesteld. Deze verordening beoogt de invoering van een zogenaamde BIZ-
heffing. Deze heffing genereert inkomsten waaruit het ondernemersfonds voor de 
Waarderpolder gesubsidieerd kan worden ten behoeve van het tot stand komen van een 
collectieve beveiliging van de Waarderpolder. De inwerkingtreding van de verordening was 
afhankelijk van een draagvlakmeting die onder de ondernemers van de Waarderpolder is 
uitgevoerd. Deze draagvlakmeting heeft het wettelijk quorum gehaald, waarmee de BIZ-
heffing sinds 2012 van kracht is. 
 
Vanwege de daling van de WOZ-waarden voor niet woningen is de opbrengstraming  
bijgesteld naar € 317.000.  
 
Overzicht opbrengsten BIZ-heffing 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2012 
Raming 

2013 
Raming 

2014 
Mutatie 
o.b.v. 
berekende    
tarieven 2014 

Herbere-
kende 
opbrengst 
2014 

Opbrengst totaal       353 338 345 -28    317     
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Tarieven BIZ-heffing 
WOZ-waarde Tarief 2014 
0 - < € 20.000  0,00 
 € 20.0000 < € 100.000  € 25 
€ 100.0000 < € 200.000 € 100 
€ 200.0000 < € 400.000 € 200 
€ 400.0000 < € 800.000 € 400 
€ 800.0000 < € 1.500.000 € 625 
€ 1,5 miljoen € 1.250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2013/422386 Haarlemse belastingvoorstellen 2014 
17 
3. Opbrengsten en Kostendekkendheid van de afzonderlijke rechten/heffingen 
 
3.1 Rioolheffing 
 
Toelichting: 
De kosten die de gemeente maakt als uitvloeisel van de watertaken kunnen worden verhaald 
via een zogenaamde rioolheffing. In 2009 is de nieuwe rioolheffing ingevoerd op basis van 
de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. De kosten die uit die 
watertaken voortvloeien (op het gebied van afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en 
afvoer van overtollig regen- en grondwater) zijn berekend in het Gemeentelijke 
Rioleringsplan 2007-2011 (GRP2) dat door de raad in 2008 is vastgesteld. De investeringen 
die hieruit voortvloeien leiden tot een stijging van de tarieven rioolheffing. Een nieuw  
 
Naar verwachting wordt eind 2013 een Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2014-2016 ter 
vaststelling aangeboden. De financiële consequenties hiervan, ook voor de tarieven, worden 
in dit plan geïntegreerd. 
 
Overzicht lasten en baten riolering 

Bedragen x 
€ 1.000 

Rekening 
2012 

Raming 
2013 
Na 

wijziging 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 10.344 11.629 12.415 
Lasten totaal 11.412 11.961 12.415 
Kostendekkendheid 91 97 100 
 
Data rioolheffing 
Bedragen x 
€ 1.000 

Rekening 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

- Aantal 
Eigendom 

77.488 77.822 78.300 

- Aantal klein 
eigendom 

4.300 4.300 4.350 

- Opbrengst 
eigendom6 

10.120 11.362 12.137 

- Opbrengst 
klein 
eigendom 

224 267 287 

Tariefstijging 12% 11,5% 6,4% 
 
Tarieven rioolheffing 
 2012 2013 2014 
- Tarief 
Eigendom 

130,60 146 155 

- Tarief klein 
eigendom 

56,00 62 66 

                                                   
6 Na correctie oninbaar 
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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. Vanuit de veronderstelling dat éénpersoonshuishoudens 
minder afval veroorzaken dan meerpersoonshuishoudens, worden hiervoor afzonderlijke 
tarieven aangehouden. 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. Op 
basis van het coalitieakkoord wordt gestreefd naar een Kostendekkendheid van 100%. 
Eventuele verschillen die gedurende het jaar ontstaan, verrekenen we in de tarieven voor 
latere jaren via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.  
 
Overzicht lasten en baten afvalstoffen 

Bedragen x 
€ 1.000 

Rekening 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Opbrengst 
afvalstoffenheffing 

 
18.315 

 
19.820 

 
19.661 

Lasten totaal 19.919 20.244 19.661 
Specificatie lasten:    
Kostendekkendheid 92% 98% 100% 
 
Data afvalstoffenheffing 
Bedragen x 
€ 1.000 

Rekening 
2012 

Raming 
2013 na 

wijziging 

Raming 
2014 

- Aantal huishoudens 42.100 42.560 42.800 
- Aantal éénpersoonshuis-
houdens 

27.000 27.300 27.300 

- Opbrengst huishoudens 13.212 14.300 14.209 
- Opbrengst 
éénpersoonshuis-houdens 

5.103 5.520 5.460 

Tariefstijging 2% 7,1% -1% 
 
Tarieven afvalstoffenheffing 
 2012 2013 2014 
- Tarief per 
huishouding 

313,80 336 332 

- Tarief per 
éénpersoonshuis-
houden 

189 202,20 200 
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3.3 (Bouw)leges 
 
Toelichting algemeen: 
De tarieven voor 2014 worden aangepast aan de hand van het inflatiepercentage, tenzij een 
wettelijk maximum van een tarief dit niet mogelijk maakt. Wijzigingen in tarieven van 
rijksleges worden volledig doorberekend in de gemeentelijke legestarieven. Als onderdeel 
van het gefaseerd meer kostendekkend maken van de overige tarieven, zijn de legestarieven 
met 1,7% boven inflatie verhoogd.  
 

a. Omgevingsvergunning 
De leges in Haarlem worden berekend aan de hand van de bouwsom. Grondslag voor de 
leges vormt een vast percentage (2,82%) van de bouwsom, met een minimum- en een 
maximumtarief. Vanwege het gefaseerd meer kostendekkend van de leges is deze grondslag 
verhoogd naar 2,87%. Het minimum en maximumtarief zijn eveneens met 1,7% verhoogd.  
Omdat er vanuit wordt gegaan dat de inflatie al is verdisconteerd in de gestegen bouwprijzen, 
wordt de inflatiecorrectie (+2%) niet in de tarieven meegenomen.  
 
 
Data Omgevingsvergunning 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 4.377 3.634 2.929 
Lasten product 
bouwvergunningen  

6.668     4.447     3.680 

Kostendekkendheid 66% 82% 80% 
 

b. Leges burgerzaken 
In augustus heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel om de maximumprijs voor 
een rijbewijs te bepalen op € 38,48 euro. Haarlem hanteert in 2013 een tarief van € 44,05 
euro. Het kabinetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste 
Kamer. Voor 2014 is met de maximumprijs rekening gehouden. 
Bij de behandeling van de programmabegroting 2012-2016 is besloten de huwelijksleges 
in twee fasen meer kostendekkend te maken. In 2012 is de eerste fase verwerkt. In de 
tarieven voor 2014 is de tweede fase verwerkt. 
  

 
Data burgeraangelegenheden 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2012 
Raming 
2013 na 

wijziging 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 2.910 3.066 3.058 
Lasten product (excl. uren 
dienstverlening waarvoor 
geen leges in rekening 
kunnen worden gebracht) 
 

4.266     4.507 4.841 

Kostendekkendheid 68% 68% 63% 
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a. Leges vergunningen 
 
Leges vergunningen 
Door middel van de vaststelling van de begroting 2014 is, als onderdeel van de maatregelen 
voor een sluitende begroting, besloten leges in rekening te brengen c.q. te verhogen voor het 
afgeven van diverse vergunningen: 
 

a. Horecavergunningen: 
De horecavergunningen zijn voor 64% kostendekkend. Besloten is de kostendekkendheid 
te verhogen naar 80%. Dit levert een hogere opbrengst op van afgerond € 18.000. De 
tarieven dienen hiervoor gemiddeld met 20% te worden verhoogd. 
b. APV 
De kostendekkendheid van dit type vergunningen is laag, ruim 5%. Besloten is de 
kostendekkendheid te verhogen naar 20%.Dit betreft in hoofdzaak leges voor 
evenementen en standplaatsen, waarvoor een vast bedrag € 103,45 in rekening werd 
gebracht, ongeacht de kosten. 
c. Parkeren 
Voor parkeervergunningen (nieuwe aanvragen en aanvragen voor wijzigingen) worden 
tot op heden geen leges gevraagd. De ambtelijke kosten voor het afgeven van die 
vergunningen worden op € 620.000 geraamd. Besloten is hiervoor kostendekkende leges 
in rekening te brengen. Dit levert een opbrengst op van € 620.000. Uitgaande van 38.000 
aanvragen en wijzigingen per jaar, zou hiervoor een tarief van € 16,30 in rekening 
gebracht moeten te worden. 
 

  Huidige situatie Na vaststelling maatregelen 
soort 
vergunning baten kostendekkendheid 

Hogere 
opbrengst kostendekkendheid 

    
 

    
horeca 88.000 64,5% 18000 78.5% 
APV 53.000 5,4% 150000 20,6% 
Parkeren 0 0% 620000 100% 
    

 
    

  141.000   788.000   
 
 
 
3.4 Begraafrechten 
Toelichting: 
Op basis van de verordening begraafrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de 
begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen 
van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.  
 
De tarieven voor 2014 worden met 2% verhoogd wegens inflatiecorrectie. Daarnaast wordt 
de tarieven met 1,7% verhoogd als onderdeel van het meer kostendekkend maken van de 
overige tarieven. De totale tariefsverhoging bedraagt derhalve 3,7%. 
De raming van de opbrengsten is structureel met € 100.000 verlaagd, omdat er minder 
begrafenissen worden uitgevoerd (zie pagina 17 Kadernota 2013).  
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Toelichting op wijzigingen: 
Er zijn twee wijzigingen die afwijken van de gemiddelde tariefstijging van 1,75 procent 
boven inflatie. De tarieven voor jaarlijks onderhoud van graven worden in 2014 niet 
verhoogd. (Het betreft de tarieven voor  ’onderhoud liggend en of stand gedenkteken, met 
zowel banden roef als omrastering en roef’, ‘grafbedekking op graven uitgegeven na 01-01-
20006’ en ‘grafbedekking op urnengraven na 01-01-2006’). Deze tarieven horen inmiddels 
bij de hoogste in deze regio en zijn sinds 2010  fors gestegen. Het tarief voor een eenmalige 
bijdrage voor het onderhoud van een algemeen kindergraf is daarentegen bovengemiddeld 
gestegen. Een kindergraf wordt voor 50  jaar uitgegeven, terwijl tot nu toe voor het 
onderhoud eigenlijk alleen de eerste 10 jaar werd betaald.  
 
Daarnaast is aantal nieuwe tarieven toegevoegd in de tabel omdat deze werkzaamheden 
nieuw zijn op de begraafplaats. Het betreft ‘het gebruik gedurende een periode van 20 jaren 
van een wandgraf’ en daarmee samenhangend, ‘het  bijzetten van een stoffelijk overschot van 
een persoon van 12 jaar en ouder in een wand- of keldergraf’. Daarnaast is nieuw ‘het 
gebruik van een plek op de gedenkmuur voor de periode van een jaar’ en ‘een eenmalige 
bijdrage voor het onderhoud van een algemeen foetusgraaf (10 jaar). Deze wijzigingen zijn 
ook aangepast in de nieuwe ‘Beheersverordening begraafplaatsen’ die binnenkort ter 
vaststelling aan de raad wordt aangeboden. 
 
 
Baten en lasten begraven 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 897 1.011 931 
Lasten lijkbezorging 1.724 1.599 1.483 
Kostendekkendheid 52% 63% 63% 
 
 
3.5 Havengelden 
Toelichting: 
Onder de naam havengelden worden rechten geheven ter zake van het gebruik 
overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentewateren of 
andere openbare wateren die in beheer of onderhoud bij de gemeente zijn.  
 
De tarieven voor 2014 zijn afgerond met 29,4% verhoogd: 
 

Inflatie 2%
Meer kostendekkend maken diverse 
heffingen 

1,7%

10% verhoging conform 
bezuinigingsvoorstel Kadernota 
2012(pagina 113 Kadernota 2012) 

10%

Maatregelen voor een sluitende begroting 
begroting 2014 

15,7%

Tarief stijging voor 2014 29,4% 
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Met inachtneming hiervan kunnen de baten als volgt worden weergegeven: 
 
Baten en lasten product Haven 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2012 
Raming 
2013 na 

wijziging 

Raming 
2014  

Opbrengst totaal 698 723 1.022 
Lasten haven 2.040 1.853 2.287 
Kostendekkendheid 34%  39% 45% 
 
 
3.6 Marktgelden 
Toelichting: 
De tarieven voor 2014 worden aangepast aan de hand van het inflatiepercentage van 2%. 
 
Baten en lasten markt 

Bedrag x € 1.000 Realisatie 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Opbrengst totaal 377 424 400 
Lasten markt 473 452 468 
Kostendekkendheid 80% 94% 85% 
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4. Kwijtscheldingsbeleid en het Besluit kwijtscheldingsregels 2014 
 
Haarlemse kwijtscheldingsbeleid in 2014 
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 2014, dat ter vaststelling wordt 
aangeboden. 
 
In navolgende tabel zijn de bedragen aan kwijtschelding weergegeven: 
 
 Realisatie 

2012 
Raming 
2013 na 
wijziging 

Raming 
2014  

Kwijtscheldingen    896 1.100 1.229 
 
 
5. Voeding 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: 
 

 5 jaar of ouder: voor 100% 
 4 jaar:  90% 
 3 jaar 65% 
 2 jaar 30% 
 1 jaar 5% 

 
Deze voorziening dient te worden gevoed uit de belastingopbrengsten. Afgelopen jaren werd 
deze dotatie tussentijds, door middel van de bestuursrapportages,  geraamd. Vanuit goed 
budgetbeheer verdient het aanbeveling de toevoeging aan deze voorziening al zoveel als 
mogelijk bij aanvang van het belastingjaar te ramen.   
De belastingbaten voor OZB, afval en rioolheffing bedragen bijna € 68 miljoen. Er is een 
trend waarneembaar dat de oninbaarheid toeneemt. In onze regio is deze nog steeds laag. Het 
aanhouden van een percentage van minimaal 0,5% als oninbaarheid is aan te bevelen. Dit 
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komt overeen met een bedrag van € 340.000. Er is reeds structureel voor een bedrag van € 
200.000 voorzien. Een ophoging met € 140.000 wordt voorgesteld. 
 
 
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. 
 
6. Uitvoering 
Na vaststelling van de belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit en na publicatie 
daarvan zullen de genoemde belastingen en rechten daadwerkelijk in 2014 worden geheven 
en ingevorderd.  
 
7. Bijlagen 
A. Verordening afvalstoffenheffing 2014; 
B.  Verordening begraafrechten 2014; 
C.  Verordening havengelden 2014; 
D.  Verordening hondenbelasting 2014; 
E.  Verordening leges 2014; 
F.  Verordening marktgelden 2014; 
G.  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014; 
H.  Verordening parkeerbelasting 2014; 
I.   Verordening precariobelasting 2014; 
J.   Verordening reclamebelasting 2014; 
K.  Verordening rioolheffing 2014; 
L.  Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2014; 
M. Verordening toeristenbelasting 2014; 
N.  Besluit kwijtscheldingsregels 2014; 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
 
Vast te stellen de navolgende: 
 
A. Verordening afvalstoffenheffing 2014; 
B.  Verordening begraafrechten 2014; 
C.  Verordening havengelden 2014; 
D.  Verordening hondenbelasting 2014; 
E.  Verordening leges 2014; 
F.  Verordening marktgelden 2014; 
G.  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014; 
H.  Verordening parkeerbelasting 2014; 
I.   Verordening precariobelasting 2014; 
J.   Verordening reclamebelasting 2014; 
K.  Verordening rioolheffing 2014; 
L.  Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2014; 
M. Verordening toeristenbelasting 2014; 
N.  Besluit kwijtscheldingsregels 2014; 
O. Wijziging van de begroting 2014; 
 
 
 
 
Gedaan in de vergadering van 19 december 2013  
 
De griffier    De voorzitter 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 
 
Belasting: Een wettelijke (gedwongen) bijdrage aan de overheid waar geen individuele of 
direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, bijvoorbeeld de onroerende 
zaakbelastingen. 
 
Belastingheffing: Opstellen en actueel houden van wet-en regelgeving, het opleggen van 
aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar-en beroepsprocedures op het gebied van 
belastingaanslagen 
 
Belastingcapaciteit: Het potentieel dat door een overheid aan belasting kan worden geheven. 
 
Differentiatie (tariefs-): Een manier waardoor verschillen worden aangebracht in tarieven en 
belastingplichtigen zodat de belastingen rechtvaardig worden verdeeld. 
 
Invordering: Betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderings-maatregelen op 
het gebied van belastingen en rechten; 
 
Kostendekkendheid: De mate waarin de kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden 
gedekt uit rechten/heffingen. 
 
Kostentoerekening: systematiek van het doorberekenen van directe kosten, indirecte kosten 
en overheadkosten om de kostprijs van een gemeentelijke dienst te berekenen. 
 
Kwijtschelding: Een belastingplichtige die niet in staat is anders dan met buitengewoon 
bezwaar zijn belastingschuld te voldoen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden 
verleend conform de uitvoeringsregels van het Besluit kwijtscheldingsregels. 
 
Macronorm: De macronorm geeft in procenten de maximale opbrengststijging aan van de 
onroerende zaakbelasting (OZB) in een bepaald jaar van alle gemeenten samen. De 
macronorm is ingesteld door het Rijk na afschaffing van de maximering van de OZB-tarieven 
in 2008. 
 
Rechten: Het in rekening brengen van een vergoeding voor een geleverde overheidsdienst of 
goed aan de overheid, bijvoorbeeld rioolheffing 
 
Tijdstipbelasting: Belasting die wordt geheven wanneer op een bepaald tijdstip, de peildatum, 
wordt geconstateerd dat u de verplichting heeft deze belasting te betalen. 
 
Tijdvakbelasting: Belasting die wordt geheven over het tijdvak dat er is geconstateerd dat u 
de verplichting heeft deze belasting te betalen. Wanneer zich in de loop van het belastingjaar 
wijzigingen voordoen, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de aanslag. 
 
Vermindering: Belastingschuld kan worden verminderd, zowel ambtshalve of als gevolg van 
een bezwaarschrift, als blijkt dat een te hoge aanslag is opgelegd, of dat er nieuwe feiten en 
omstandigheden zijn waardoor een bijstelling in de rede ligt.  
 
Woonlasten: De som van gemeentelijke lasten die woning gerelateerd zijn, te weten de OZB, 
de riool- en afvalstoffenheffing. 



Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 
2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

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 2014. 

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 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 
ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een 
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De belasting bedraagt per perceel per kalenderjaar: 

a. € 332,00; 
b. slechts indien er sprake is van gebruik van het perceel door één persoon bedraagt de 

belasting € 200,00; 

Artikel 5 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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Artikel 6 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de 

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

van de in artikel 4 opgenomen tarieven hoger wordt als gevolg van wijziging in het aantal 
personen dat gebruik maakt van het perceel, is de belasting respectievelijk de hogere 
belasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er 
in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht respectievelijk na de wijziging als hiervoor 
bedoeld, nog volle kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel met toepassing van 
de in artikel 4 opgenomen tarieven lager wordt als gevolg van wijziging in het aantal 
personen dat gebruik maakt van het perceel, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het 
einde van de belastingplicht respectievelijk na de wijziging als hiervoor bedoeld, nog volle 
kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar met een gelijk aantal personen een ander perceel in gebruik 
neemt. 

5. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen 
afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

Artikel 8 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 vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede 
maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds één maand later. 

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 
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Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de afvalstoffenheffing. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening afvalstoffenheffingen 2013' wordt ingetrokken met ingang van de in het 

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

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2014' 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste 
lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2014. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder beheersverordening: Beheersverordening op de algemene 
begraafplaatsen voor de gemeente Haarlem 1994. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor 
het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband 
met de begraafplaats of het crematorium. 

Artikel 3 Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst 
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

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

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 5 Belastingjaar 
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 

kalenderjaar. 
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk F.l 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 door middel van een mondelinge kennisgeving 
of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het 
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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 en H 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. 

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 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. 
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Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening begraafrechten 2013' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 

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

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening begraafrechten 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Tarieventabel behorende bij de Verordening Begraafrechten 2014 

A. Het tarief bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het houden van een 
eigen graf vermeld in artikel 1 van de beheersverordening en voor het gebruik van een 
urnenvoorziening: 

1. Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van een graf als bedoeld in de 
beheersverordening 1.607,00 

2. Voor het gebruik gedurende een periode van maximaal 20 jaren van een urnengraf als 
bedoeld in de beheersverordening 804,00 

3. Voor het gebruik gedurende een periode van max. 20 jaren van een urnennis in het 
columbarium als bedoeld in de beheersverordening 1.373,00 

4. Voor het gebruik gedurende een periode van maximaal 20 jaren van een nis in een 
urnenzuil 3.103,00 

5. Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van een wandgraf 2.900,00 
6. Voor het gebruik van een plek op de gedenkmuur voor de periode van één jaar 

46,00 
7.1 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.1 bedoeld graf: 

met 5 jaren: 402,00 
met 10 jaren 804,00 
met 20 jaren: 1.607,00 

7.2 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.2 bedoeld graf of een onder A.3 
bedoelde urnennis: 0,00 
met 5 jaren: 201,00 
met 10 jaren 402,00 
met 20 jaren: 804,00 

7.3 Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.4 bedoelde nis: 
met 5 jaren: 804,00 
met 10 jaren 1.607,00 
met 20 jaren: 3.103,00 

8.1 Voor tussentijdse verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.1 bedoeld graf, met 
een termijn korter dan 10 jaren per jaar of gedeelte daarvan 

81,00 
8.2 Voor tussentijdse verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.2 en A.3 bedoeld 

graf respectievelijk urnennis, met een termijn korter dan 10 jaren per jaar of gedeelte 
daarvan 40,00 

9. De onder A. opgenomen tarieven worden met 35 % verhoogd als de heffing betrekking 
heeft op de begraafplaats Kleverlaan. 

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 1.041,00 

1.1 Voor het bijzetten van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder in 
een wand- of keldergraf 650,00 

2. Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk overschot van een persoon jonger 
dan 12 jaar 519,00 

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 135,00 
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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 199,00 

4. Voor het begraven of herbegraven van een foetus in een algemeen graf 133,00 
5.1 Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot buiten aanwezigheid van 

familie of andere belangstellenden 104,00 
5.2 Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot in aanwezigheid van familie 

of andere belangstellenden 199,00 
6. Voor het aanbrengen van een grafbekisting volgens Islamitisch gebruik 734,00 
7. Voor het aanbrengen van een urnenkelder in een onder A.1 of A.2 bedoeld graf 

360,00 
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.1 tot en met B.6 
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: 
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot 675,00 
Indien tegelijkertijd meer dan één stoffelijk overschot van uit hetzelfde graf wordt 
opgegraven, wordt voor het tweede en elk volgende stoffelijk overschot de helft van het 
recht geheven 

D. Het tarief bedraagt voor het schudden van graven: 
Voor het schudden van graven op verzoek van de rechthebbende 396,00 

E. Het tarief bedraagt voor het gebruik van faciliteiten: 
1. Gebruik aula en condoleanceruimte gedurende 1 uur (incl. voorzieningen) 240,00 
2. Voor gebruik van de aula of condoleanceruimte voor elk volgende kwartier 43,00 

F. Het tarief bedraagt voor onderhoud: 
1. Bijdrage in het onderhoud van gemeentewege van door de rechthebbende op of bij een 

grafruimte en ten behoeve van de gehele begraafplaats vermeld in artikel 1 van de 
Beheersverordening per jaar: 

a. plaat in mausoleum 33,00 
b. gedenkteken aan het hoofdeinde van een eigen (huur)graf, een urnengraf of 

gedenkplaats 71,00 
d. liggend en/of staand gedenkteken, met zowel banden roef als omrastering en roef 

grafbedekking op graven uitgegeven na 01-01-2006 vermeld onder a t/m e 
121,00 

90,00 
g. grafbedekking op urnengraven na 01-01-2006 4 g Q 0 

2. Een eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen graf (12 jaar) 250 00 

3. Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen kindergraf (50 jaar) 
350,00 

4. Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen foetusgraf (10 jaar) 
50,00 

G. Het tarief bedraagt voor afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen: 
Afnemen en herplaatsen van grafbedekking groter dan 0,95 m x 1,95 m en die het 
maximum gewicht te bovengaan 
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Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste 
lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2014. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. meetbrief: het document als bedoeld in artikel 347, eerste lid, van het Wetboek van 
Koophandel juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb. 548 (Besluit 
binnenschependocumenten); 

b. gebruik van de haven: het in artikel 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 2014; 

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; 
I. 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. 

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. 
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Artikel 3 Belastingplicht 
Belastingplichtig is de schipper, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene die het schip heeft 
gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de toepassing van de tarieven: 

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

b. wordt de termijn steeds op de kortste van de in de tabel voor het betreffende soort 
vaartuig genoemde termijnen gesteld tenzij voor een langere termijn aangifte is 
gedaan; 

c. wordt bij de berekening van de rechten voor de doorvaart per keer of per retour en 
verblijf/laden en lossen voor 1 week het recht naar beneden afgerond op € 0,10; 

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

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

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

g. wordt onder laden en lossen mede verstaan de daartoe benodigde doorvaart; 
h. wordt onder verblijf mede verstaan het afmeren. 

Artikel 5 Vrijstellingen 
De rechten worden niet geheven ter zake van: 

a. vaartuigen, rechtstreeks in dienst van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente 
Haarlem of een vreemde mogendheid, mits deze vaartuigen personen noch goederen tegen 
betaling vervoeren; 

b. roeiboten enz., welke wettelijk verplicht zijn bij vaartuigen waarvoor de rechten worden 
geheven of die daarvan zijn vrijgesteld dan wel waarvoor 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. 

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. 
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H. Het tarief bedraagt voor verlening recht op graven bij leven: 
Voor het verlenen van het recht als bedoeld onder A.1 tot en met A.4 bestemd voor het 
begraven van degene aan wie het recht is verleend na diens overlijden, bedragen de 
tarieven 100 procent van de tarieven vermeld onder A.1 t/m A.4. Het onderhoud wordt 
voor 100% verrekend. 

I. Het tarief bedraagt voor schouwen van een stoffelijk overschot: 
Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door de gemeentelijke lijkschouwer 
eventueel gevolgd door een verklaring van overlijden 198,00 

J. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen 
van een vergunning voor een grafmonument 81,00 

K. Diversen 
1. Uitvoeren van werken ten behoeve van de uitvaart of herdenking op afspraak, per uur 

66,00 

Behorend bij het raadsbesluit van 19 december 2013. 

De griffier van Haarlem, 
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2. De rechten voor doorvaart per maand, per kwartaal, per halfjaar of heel jaar en voor 
verblijf/laden-lossen per maand, kwartaal, half jaar 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. 

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. 

Havengelden 2014 Pagina 3 



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 2013' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 

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

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening havengelden 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Tarieventabel behorende bij de Verordening Havengelden 2014 

Het tarief bedraagt voor: 

1. Doorvaart van een vrachtschip per ton laadvermogen : 
met een minimum van € 11,35 

a per keer €0,12 
b retour €0,16 
c per maand €1,84 
d per kwartaal € 3,70 
e per halfjaar €4,92 
f per jaar €6,20 

2. Lossen, laden en verblijf, gedurende deze werkzaamheden van een 
vrachtschip per ton laadvermogen 
met een minimum van € 11,35 

a 1 week € 0,16 
b per maand €2,91 
c per kwartaal € 5,80 
d per halfjaar €7,74 
e per jaar €9,61 

(Onder 1 week wordt verstaan het gedurende een onafgebroken periode 
binnen een week laden en lossen) 

3. Doorvaart per keer van een ander vaartuig met een lengte: 
a kleiner dan 5 meter per keer €0,00 
b van 5 tot 10 meter per keer € 9,70 
c van 10 tot 15 meter per keer € 14,35 
d van 15 tot 25 meter per keer € 19,15 
e van 25 tot 40 meter per keer € 25,90 
f van meer dan 40 meter per keer €34,15 

4. Doorvaart met een ander vaartuig met een lengte: 
a kleiner dan 5 meter, per jaar €0,00 
b van 5 tot 10 meter, per jaar € 114,95 
c van 10 tot 15 meter, per jaar € 173,45 
d van 15 tot 25 meter, per jaar € 231,25 
e van 25 tot 40 meter, per jaar € 314,50 
f van meer dan 40 meter, per jaar € 397,70 

5. Verblijf per dag, incl. eenmalige doorvaart, electra en water, met een 
ander vaartuig met een lengte van: 

a kleiner dan 5 meter €5,95 
b van 5 tot 10 meter €11,65 
C van 10 tot 15 meter € 17,25 
d van 15 tot 25 meter € 23,25 
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e van 25 tot 40 meter €31,95 
f van 40 tot 60 meter €68,25 
g van 60 tot 90 meter € 136,50 
h van meer dan 90 meter €215,05 

Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld onder 1., zijn de 
genoemde tarieven onder a. tot en met h. exclusief elektra. 

6. Verblijf per week, incl. eenmalige doorvaart, electra en water, met een 
ander vaartuig met een lengte van: 

a kleiner dan 5 meter €28,75 
b van 5 tot 10 meter € 58,05 
c van 10 tot 15 meter € 87,10 
d van 15 tot 25 meter € 116,05 
e van 25 tot 40 meter €159,55 
f van 40 tot 60 meter € 477,85 
g van 40 tot 90 meter € 955,70 
h van meer dan 90 meter € 1.505,50 

Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld onder 1., zijn de 
genoemde tarieven onder a. tot en met h. exclusief elektra. 

7. Administratiekosten per reservering € 53,55 

8. Op- en afstaptarief (maximaal 2 uur) per reservering, inclusief 
administratiekosten €68,25 

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

a kleiner dan 5 meter € 124,10 
b van 5 tot 10 meter €282,95 
C van 10 tot 15 meter € 426,85 
d van 15 tot 25 meter € 710,45 
e van 25 tot 40 meter € 955,55 
f van meer dan 40 meter € 1.200,65 

Voor vaartuigen op locaties waar electra-of watervoorzieningen 
beschikbaar zijn, wordt per dag energieverbruik als bedoeld onder 10, in 
rekening gebracht. 

10. Verblijf op een vaste ligplaats voor (plezier)vaartuigen met een vaartuig 
met een lengte van: 

a kleiner dan 5 meter € 164,85 
b van 5 tot 10 meter €373,10 
c van 10 tot 15 meter € 562,25 
d van 15 tot 25 meter € 935,45 
e van 25 tot 40 meter € 1.258,15 
f van meer dan 40 meter € 1.579,25 

Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht 

11. Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het type: 
A: afmeting van de box 6 x 2,5 m, oppervlakte 15,0 m2 € 634,25 
B: afmeting van de box 6 x 3,0 m, oppervlakte 18,0 m2 € 761,15 
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C: afmeting van de box 7 x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2 € 947,10 
D: afmeting van de box 8 x 3,4 m, oppervlakte 27,2 m2 € 1.150,10 
E: afmeting van de box 9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2 €1.255,85 
F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35,0 m2 € 1.479,95 
G: afmeting van de box 11 x 4,0 m, oppervlakte 44,0 m2 € 1.860,45 
Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht, water en electra. 

12. Energieverbruik per dag (excl. BTW) € 10,95 

13. Gebruik havenboot per keer €77,20 
plus gebruik havenboot per uur € 132,40 
plus bemanningslid per stuk, per uur € 84,50 
Deze tarieven zijn inclusief BTW. 

14. Lichten of wegslepen vaartuigen per keer, incl BTW € 355,20 
Bewaartarief: 

a kleiner dan 5 meter per week €28,75 
b van 5 tot 10 meter per week € 58,05 

De tarieven van de doorvaart zijn ex BTW, de tarieven van het verblijf zijn 
incl. BTW. 
De tarieven voor het laden en lossen zijn incl. BTW. 
In deze regeling wordt een gedeelte van een uur gerekend als een uur. 

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerde ligplaats en 
dit schriftelijk, tenminste 1 week vóór de reserveringsdatum, aan de 
havenmeester wordt meegedeeld, wordt 50% van het voor de 
reserveringbetaalde bedrag teruggegeven, met uitzondering van de 
administratiekosten. Omboeken van schepen van dezelfde rederij voor 
dezelfde reservering (datum/tijd) geldt als een annulering en wordt als 
een nieuwe reservering in behandeling genomen. Aan de reservering 
kunnen pas rechten worden ontleend nadat hierover het verschuldigde 
bedrag is betaald. 

Behorend bij raadsbesluit van 19 december 2013. 

De griffier van Haarlem 
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Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 226 van de 
Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014. 

Artikel 1 Belastbaar feit 
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven ter zake van 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 
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 gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een 
gehandicapt persoon worden gehouden; 

c. 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; 

d. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en 
kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, 
tweede lid, van genoemd besluit; 

e. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 
bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 
1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, 
van genoemd besluit; 
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f. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden 
gehouden. 

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 €85,92; 
b. vooreen tweede hond € 145 08; 
c. voor iedere hond boven het aantal van twee € 262,56; 

2. In afwijking 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, € 
376,92 per kennel. 

3. 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. 

4. 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 
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 
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. 
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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 vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede 
maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds één maand later. 

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

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de hondenbelasting. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening hondenbelasting 2013' van wordt ingetrokken met ingang van de in het 

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

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening hondenbelasting 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Besluit Kwijtscheldingsregels 2014 

De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 

besluit het volgende vast te stellen: 

Besluit kwijtscheldingsregels 2014. 

Artikel 1 Inkomensvrijstelling en kinderopvang 
1. Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling 

gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent 
van de bijstandsnorm. 

2. Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling 
gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van het bestaan voor personen die de 
pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a van de Algemene 
ouderdomswet, hebben bereikt, vastgesteld op 100 percent van de toepasselijke netto 
AOW-norm verhoogd met de toepasselijke tegemoetkoming koopkracht oudere 
belastingplichtige (MKOB). 

3. Onderdelen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de kosten van 
het bestaan bij kwijtscheldingsverzoeken van natuurlijke personen die geen verband houden 
met de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep door overeenkomstige toepassing 
van afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringregeling Invorderingswet 1990 in plaats van 
de afdelingen 3 en 4 van voornoemd hoofdstuk. 

4. Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor 
kinderopvang. 

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding 
Met toepassing van het in het in artikel 1 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 verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats 

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

kenteken; 
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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 3 Beperkte kwijtschelding 
Met toepassing van het in het in artikel 1 bepaalde wordt de kwijtschelding hondenbelasting beperkt 
tot 50% van de verschuldigde hondenbelasting over de eerste hond. 

Artikel 4 Uitgesloten van kwijtschelding 
Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend: 

a. Onroerende-zaakbelastingen; 
b. Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting; 
c. Hondenbelasting; 
d. Rioolheffing; 
e. Toeristenbelasting 
f. Reclamebelasting; 
g. Precariobelasting; 
h. Parkeerbelasting; 
i. Begraafrechten; 
j . Martktgelden; 
k. Havengeld; 
I. BIZ-bijdrage; 

m. Leges, dit met uitzondering van de leges zoals genoemd in artikel 2, onderdelen b tot en met 

E< 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Het besluit 'Besluit Kwijtscheldingsregels 2013' wordt ingetrokken met ingang van de in het 

derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2014. 
4. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2014. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 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 artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag 
voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 

a. Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele 
dag wordt aangemerkt; 

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-l)e dag in de 

volgende kalendermaand; 
d. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam 'leges' worden rechten geheven 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 als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; 

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

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

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

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

worden betaald 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 € 
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 
vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand 
volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds één maand later. 

3. De leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 
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a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. 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 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de leges. 

Artikel 10 Wijzigen verordening door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college 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 6 verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens; 
6. hoofdstuk 9, artikel 1.9.1, verklaring omtrent het gedrag; 
7. 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 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 
1. De 'Verordening leges 2013' worden 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. 

Leges 2014 Pagina 3 



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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening leges 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 

Indeling tarieventabel 

Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Hoofdstuk 5 Niet opgenomen 
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
Hoofdstuk 10 Niet opgenomen 
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 
Hoofdstuk 12 Leegstandswet 
Hoofdstuk 13 Niet opgenomen 
Hoofdstuk 14 Standplaatsen 
Hoofdstuk 15 Niet opgenomen 
Hoofdstuk 16 Kansspelen 
Hoofdstuk 17 Niet opgenomen 
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 2 Niet opgenomen 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
Hoofdstuk 6 Overschrijving omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen 
Hoofdstuk 9 Niet opgenomen 
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingen 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4 Grow- smart en headshops 
Hoofdstuk 5 Niet opgenomen 
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking 

Titel 1 Algemene dienstverlening 
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265,00 

580,00 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie 
van een partnerschap op: 

DV 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 

€ 
DV 1.1.1.1 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 

€ 
DV 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 

€ 
DV 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 

€ 
DV 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: 

DV 1.1.1.4.1 In de Gravenzaal € 980,00 
DV 1.1.1.4.2 In de Librije € 755,00 
DV 1.1.1.4.3 in de Evangelisch Lutherse Kerk € 670,00 
DV 1.1.1.4.4 Molen de Adriaan € 600,00 
DV 1.1.1.4.5 Oude kerk Spaarndam € 780,00 
DV 1.1.1.4.6 Nieuwe Kerk van april tot en met oktober € 635,00 
DV 1.1.1.4.7 Nieuwe Kerk in maart en november € 730,00 
DV 1.1.1.4.8 Nieuwe Kerk van december tot en met februari € 825,00 
DV 1.1.1.4.9 Grote of Sint Bavo kerk. Consistorie € 725,00 
DV 1.1.1.5 Idem, op een ander tijdstip of andere wijze dan bedoeld in 1.1.1.4 

DV 1.1.1.5.1 In de Gravenzaal € 755,00 
DV 1.1.1.5.2 In de Librije € 525,00 
DV 1.1.1.5.3 in de Evangelisch Lutherse Kerk € 570,00 
DV 1.1.1.5.4 Molen de Adriaan € 540,00 
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DV 1.1.1.5.5 Oude kerk Spaarndam € 680,00 
DV 1.1.1.5.6 Grote of Sint Bavo kerk. Koor € 825,00 
DV 1.1.1.5.7 Grote of Sint Bavo kerk. Consistorie € 680,00 
DV 1.1.1.5.8 Nieuwe Kerk van april tot en met oktober € 545,00 
DV 1.1.1.5.9 Nieuwe Kerk in maart en november € 640,00 
DV 1.1.1.5.10 Nieuwe Kerk van december tot en met februari € 740,00 
DV 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: € 125,00 

DV 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 € 580,00 

DV 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 € 580,00 

DV 1.1.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapboekje € 34,70 

DV 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 

127,00 

95,00 

DV 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 

DV 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 

DV 1.1.8 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers 
van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 

DV 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: 

- afschrift van akte burgerlijke stand 
- uittreksel akte van geboorte 
- uittreksel akte van huwelijk 
- uittreksel akte van partnerschap 
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- 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 

DV 1.20.1.2 Voor het beschikbaar stellen van gemeentegetuigen , per getuige 
€ 21,50 

DV 1.20.1.3 Het op verzoek benoemen van een externe buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk 

€ 86,00 
DV 1.20.1.6 Tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid 

€ 22,30 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
DV 1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

DV 1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument 
voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 

C 50,35 
DV 1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal 

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 
1.2.1.1 (zakenpaspoort) € 50,35 

DV 1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een 
persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van 
Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) faciliteitenpaspoort) 

DV 1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 

DV 1.2.2.3 Op het tarief onder 1.2.1.7 wordt een rijkskorting berekend als de 
aanvrager valt onder de leeftijdscategorie tot en met 13 jaar 
(jeugdtarief). Het jeugdtarief is inclusief korting vastgesteld op: 

50,35 

41,45 
DV 1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 

alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met 
een bedrag van C 46,60 

DV 1.2.2.1 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde 
spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 
1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als 
bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. 

0,00 

31,05 

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

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 
38,48 

DV 1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering 
vermeerderd met € 34,10 

DV 1.20.1.4 Voor het opmaken van een vermissingsrapport voor een 
reisdocument of rijbewijs € 33,36 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
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DV 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 gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 

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

DV 1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 16,50 
DV 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 

€ 130,00 
DV 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 gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens. 

DV 1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

DV 1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 16,50 
DV 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 10, tweede lid, van het Besluit 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

€ 2,27 
DV 1.4.6 Hettarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de 

gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed 
kwartier € 21,50 

DV 1.4.7 Tot het verstrekken van een tweede en volgend afschrift van de 
persoonslijst uit de GBA € 24,00 

DV 1.4.8 Tot het uitvoeren van een GBA-selectie voor maatschappelijke of 
wetenschappelijke doeleinden € 375,00 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 
ALG 1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens: 

ALG 1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 
ALG 1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina's, per pagina C 0,2S 
ALG met een maximum per bericht van C 5,51 
ALG 1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina's C 27,66 
ALG 1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier C 5,51 
ALG 1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking C 28,00 
ALG 1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 

1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, 
wordt slechts de hoogste gevraagd. 

ALG 1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als 
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 

C 5,51 
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Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
ALG 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: 

ALG 1.7.1.1 Per pagina C 0,28 
ALG 1.7.1.2 Tot een maximum per gedrukt stuk van C 39,35 
ALG 1.7.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: 

ALG 1.7.2.2.1 Op de agenda's en lijst van ingekomen stukken van de 
raadsvergaderingen C 29,30 

ALG 1.7.2.2.2 Op de voorstellen aan de raad C 100,00 
ALG 1.7.3 op de verslagen van de raadsvergaderingen C 100,00 
ALG 1.7.3.2.1 op de agenda van de vergaderingen van een raadscommissie € 38,75 
ALG Op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie 

C 38,75 
ALG 1.7.4 Voor toezending van stukken op grond van dit hoofdstuk per post of 

fax wordt een toeslag berekend van C 6,65 

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

ALG 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: 

ALG 1.8.1.1.1 in formaat A3 per kaart € 25,50 
ALG 1.8.1.1.2 In formaat AO per kaart C 44,75 
ALG 1.8.1.2 Tot het verzoek om gedigitaliseerde CAD-bestanden op CD, per ha 

C 22,65 
ALG 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. 

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

STZ 1.8.4.1 Het verstrekken van een fotokopie of scan van een 
bodemonderzoeksrapport, saneringsplan of evaluatierapport, per 
rapport € 29,50 

STZ 1.8.4.2 het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de 
bodem in de vorm van een geautomatiseerd rapport (onder andere bij 
grondtransacties) €48,00 

STZ 1.8.4.3 Het binnen 3 weken verstrekken van NVN5725-informatie bedraagt 
voor een locatie tot maximaal 1000 m 2 € 147,00 

1.8.4.4 Het binnen 3 weken verstrekken van informatie over de gesteldheid 
van de bodem ten € 147,00 
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behoeve van werkzaamheden aan kabels en leidingen bedraagt voor 
een standaard 
aanvraag met een tracélengte tot ca. 75 meter 

STZ 1.8.4.5 Indien het een aanvraag betreft die niet onder 1.8.4.1., 1.8.4.2,1.8.4.3 
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, blijkende uit een 
begroting die ter zake door het college van B& W is opgesteld. 

Indien een bovenstaande mededeling is uitgebracht, wordt de 
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht tenzij de 
aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken. 

DV 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 € 78,00 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
DV 1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

DV 1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 30,05 
DV 1.9.2 tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn € 16,50 
DV 1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie of waarmerking van een 

handtekening of document € 16,50 
DV 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 
1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

DV 1.11.1 tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet € 49,75 

WH 1.11.2 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning voor woningontrekking als bedoeld in artikel 20 
van Huisvestingsverordening Zuid-Kennermerland 

€ 107,33 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 
1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet: 
WH 1.12.1 voor het verkrijgen van een vergunning tijdelijke verhuur € 170,00 
WH 1.12.2 [vervallen] 
WH 1.12.3 voor de verlenging van de vergunning ex artikel 15 van de 

Leegstandswet, per woning C 46,00 

Hoofdstuk 14 Standplaatsen en voorwerpen 

Tarieventabel Leges 2014 Pagina 7 



W H 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 C 200,00 
1.14.2.2 een vergunning voor een tijdelijke standplaats voor activiteiten als 

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 C 74,00 

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 C 1.000,00 

1.14.2.4 een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt zoals 
bedoeld in artikel 2:1 van het Marktreglement 2008 C 107,00 

1.14.3 [vervallen] 
1.14.4 een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (voorwerpen op, aan of 
boven de weg) vanwege het plaatsen van een uitstalling 

C 75,00 
1.14.5 een ontheffing als bedoeld in artikel 5:16 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (verbod venten gedrukte/geschreven stukken 
op aangewezen tijd of plaats) € 107,00 

Hoofdstuk 16 Kansspelen 
W H 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: 

W H 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. 

W H 1.16.2 Voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning als bedoeld 
in artikel 3 van Wet op de kansspelen. € 107,00 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en Civiele Werken 
GOB 1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 
GOB 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 € 72,45 
GOB 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 € 426,10 

GOB 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 € 0,28 
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GOB 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 

GOB 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 

W H 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 

WH 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 

Hoofdstuk 18a Havendienst 
GOB/ 1.18a Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
Stz 
GOB/ 1.18a.l tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een 
Stz pleziervaartuig als bedoeld in de Scheepsvaart- en havenverordening 

63,85 

247,65 
GOB 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 € 50,05 

GOB 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 € 132,40 

GOB 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 € 132,40 

GOB 1.18.6 [vervallen] 
GOB 1.18.7 [vervallen] 
DV 1.18.8 Hettarief bedraagt: 
DV 1.18.8.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een ontheffing voor het innemen van de openbare grond ten 
behoeve van (bouw)werkzaamheden als bedoeld in artikel 2:10 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (langer dan 3 dagen) 

€ 75,40 
DV 1.18.8.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een ontheffing voor het innemen van de openbare grond ten 
behoeve van (bouw)werkzaamheden als bedoeld in artikel 2:10 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening die tijdelijk van aard is met een 
maximale geldigheidsduur van 3 dagen 

37,25 

49,00 

107,00 

€ 63,35 
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GOB/ 1.18a.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor schepen met 
Stz beroepsmatige activiteiten als bedoeld in de Scheepsvaart- en 

havenverordening C 311,45 
GOB/ 1.18a.3 Tot wijziging en opzegging (bij restitutie) van een ligplaatsvergunning 
Stz voor een pleziervaartuig C 29,60 
GOB/ Tot wijziging van overige vergunningsgegevens anders dan bedoeld 
Stz onder 1.18a.3 C 17,40 
GOB/ 1.18a.4 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een nieuw neer te 
Stz leggen woonschip zoals bedoeld in de Woonschepenverordening 

(gepaard gaande met een uitgebreide voorbereidingprocecedure) 
C 311,45 

GOB/ 1.18b.4 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een bestaand 
Stz woonschip (i.c.m. een bestaande plaats) zoals bedoeld in de 

Woonschepenverordening (gepaard gaande met een eenvoudige 
voorbereidingsprocedure) C 69,S0 

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

DV 1.19.1 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) € 145,41 

1.19.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van een 
motorvoertuig 
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, 

Bedraagt per voertuig voor de duur van de in de ontheffing genoemde 
termijn € 27,86 

1.19.4 tot het het verkrijgen van een duplicaat vergunning als bedoeld in 
artikel 7, van de Parkeerverordening 2012 bedraagt 

€ 28,95 
1.19.5 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, 

inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken € 273,69 

1.19.6 vervallen 
1.19.7 vervallen 
1.19.8 voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken € 126,98 
1.19.9 voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

per strekkende meter € 59,81 
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WH 1.19.10 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing route gevaarlijk stoffen als bedoeld in artikel 22 
van de Wet gevaarlijke stoffen. € 135,34 

GOB/ 1.19.11 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid van de 
Stz Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen autobedrijf) 

€ 27,86 
GOB/ 1.19.12 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:3, tweede lid van de 
Stz Algemene Plaatselijke Verordening (te koop aanbieden van 

voertuigen) € 27,86 
GOB/ 1.19.13 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6, tweede lid van de 
Stz Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren kampeermiddelen) 

GOB/ 1.19.14 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, vijfde lid van de 
Stz Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren grote voertuigen) 

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

27,86 

27,86 
GOB/ 1.19.15 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:11, derde lid van de 
Stz Algemene Plaatselijke Verordening (aantasting groenvoorzieningen 

door voertuigen) € 27,86 

Hoofdstuk 20 Diversen 
1.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

DV 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; 

21,50 

21,50 
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 € 5,91 

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 € 0,28 
ALG 1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat zwart/wit € 0,56 
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 

a. formaat A4en A3 C 11,63 
b. formaat A0, A l , A2 € 14,74 

ALG 1.20.2.5 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

C 74,91 
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ALG 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 

C 0,28 
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 asverstrooiing op verboden plaatsen 

MS 1.20.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek 
tot nadeelcompensatie: C 364,01 
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. 

WH 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 c 107,33 

WH 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) C 107,33 

ALG 1.20.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek 
tot het verstrekken van een geldlening of een garantie in verband met 
het aangaan van een geldlening: 
- bij een geldlening of een garantie tot en met € 500.000,00 € 2.593,75 
- bij een geldlening of een garantie groter dan € 500.000,00 C 7.781,25 
Als de gemeente niet overgaat tot het verstrekken van een geldlening 
of een garantie, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges. 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
WH 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 voorde werken of werkzaamheden waarop 
de aanvraag betrekking heeft. 
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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: 2,87% 
van de bouwkosten; 
met een minimum van: € 136,00 
met een maximum van: € 907.000,00 
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 activiteitheeft plaatsgevonden wordt de van de op 
grond van onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde leges verhoogd met: 

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: C 499,08 

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 15, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): C 228,13 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 22, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 499,08 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3-, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking): € 7.686,93 

2.3.3.3.2 [vervallen] 
2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 

(tijdelijke afwijking): C 499,08 
2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van exploitatieplan): € 499,08 
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): C 499,08 

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): C 499,08 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): C 499,08 
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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: 
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 bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het 
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is 
vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou 
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de opgegeven 
bouwkosten kan het college van burgemeester en wethouders de 
hoogte van de bouwkosten ambtshalve vaststellen op advies van een 
bouwtechnisch ambtenaar en/of op advies van een extern 
deskundige. 

2.1.1.3 [vervallen] 
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. 

Hoofdstuk 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 

Tarieventabel Leges 2014 Pagina 13 



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 ie, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): C 228,13 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 5, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking): C 499,08 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 39, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking): C 7.686,93 

2.3.4.3.1 [vervallen] 
2.3.4.3.2 [vervallen] 
2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 

(tijdelijke afwijking) € 499,08 
2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van exploitatieplan): € 499,08 
2.3.4.6 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): C 499,08 

2.3.4.7 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): C 499,08 

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): C 499,08 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken / inrichtingen in relatie 
tot brandveiligheid 

2.3.5.1 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: 

2.3.5.1.1 Voor een bouwwerk met een oppervlakte tot 500 m2: C 553,93 
2.3.5.1.2 Voor een bouwwerk met een oppervlakte van 501 tot en met 5000 

m2: € 1.107,90 
2.3.5.1.3 Voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 5000m2: 

C 3.323,99 
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2.3.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Brandbeveiligingsverordening: 

2.3.5.2.1 Voor een inrichting met een oppervlakte tot 500 m2: C 553,93 
2.3.5.2.2 Voor een inrichting met een oppervlakte van 501 tot en met 5000 m2: 

€ 1.107,90 
2.3.5.2.3 Voor een inrichting met een oppervlakte van meer dan 5000m2: 

€ 3.323,99 
2.3.5.2.4 Voor een tijdelijke, korter dan 12 weken in stand te houden, 

inrichting: C 169,58 
2.3.5.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het wijzigen van gegevens van een reeds verstrekte vergunning als 
bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 € 163,41 

2.3.5.4 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 2.3.5.2 C 169,58 

2.3.5.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de 
Brandbeveiligingsverordening € 54,37 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-
of dorpsgezichten 

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: € 1.583,11 

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: 

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: 

1.583,11 

394,25 
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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: 

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: 

0,00 
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 hettarief: € 1.583,11 

2.3.7.2 [vervallen] 
2.3.8 Uitweg/inrit 

WH 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: 

377,27 

118,60 
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 ca. 
bedraagt hettarief: € 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. 
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Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

voor bouw-, aanleg-, kap- 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 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap-
of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, 
intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de 
gemeente, 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. 

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning 
voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- 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: 

75,00% 

141,41 

25,00% 

141,41 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, kap-
of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van: 

C 
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-, kap- of sloopactiviteiten 

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- 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: 50,00% 
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van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, kap-
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 gebruikersvergunning als bedoeld in 
onderdeel 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 onderdeel 2.3.5 
geheven bedragen worden verminderd met: 

van de verschuldigde leges voor de betreffende aanvraag. 

141,41 

50,00% 

Hoofdstuk 6 Overschrijving omgevingsvergunning 
2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het overschrijven van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
onderdeel 2.3 per overschrijving: € 105,67 

Hoofdstuk 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: 

141,41 
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 
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 € 10.525,79 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 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 € 10.525,79 
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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 
2.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 
€ 

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 € 72,77 
2.10.2.2 -andere dagen en tijden dan genoemd onder K 12.1 en erkende 

feestdagen, per uur € 115,38 
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 

2.10.3.2 Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanleveren van het 
origineel/de originelen aan de lichtdrukker ten behoeve van kopieën 

73,52 

11,00 

8,59 
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 € 86,00 
2.10.4.3 -schriftelijke advisering, per uur € S6,00 
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 C 141,41 

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. 
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€ 141,41 

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 
2.10.6.1 Als bij het vaststellen van de bouwkosten in opdracht van de 

gemeente advies is gevraagd aan een extern bouwkosten deskundige 
wordt het in 2.3.1 genoemde percentage verhoogd met 0,1%. 

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 
WH 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 C 724,00 

WH 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 C 724,00 

WH 3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding 
als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet bij wijziging 
leidinggevende (per leidinggevende met een maximum van 3) of bij 
wijziging van de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en 
terrassen C 200,00 

WH 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 € 200,00 

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

WH 3.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, 
tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur) 
voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak van drie jaar: 

WH 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) 

WH 3.1.7 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank 
voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 2:33, eerste lid van 
de Algemene Plaatselijke Verordening 

200,00 

200,00 

514,00 
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WH 3.1.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank 
voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 2:33 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende (per 
leidinggevende met een maximim van 3) of bij wijziging van de 
oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen 

WH 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) 

WH 3.1.10 Voor het in behandeling nemen van een terrasmelding, als bedoeld in 
artikel 2:32, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 

200,00 

300,00 

0,00 
3.1.11 [vervallen] 

WH 3.1.12 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:32d van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (uitgiftebuffet) € 200,00 

WH 3.1.13 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:33e van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (inrichtingseisen) € 200,00 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en overschrijding 
geluidsnormen incidentele festiviteiten 
WH 3.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

om: 
WH 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: 

W H 3.2.1.1 Categorie A: C 0,00 
WH 3.2.1.2 Categorie B: C 500,00 
WH 3.2.1.3 Categorie C: € 500,00 
W H 3.2.2 Een vergunning voor een particuliere markt als bedoeld in artikel 5:23, 

eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening: 
C 0,00 

WH 3.2.2.1 snuffelmarkt C 500,00 
WH 3.2.2.2 themamarkt € 500,00 

3.2.3 [vervallen] 
WH 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: 

indien voor het evenement advies van de VRK noodzakelijk is, PGE is 
betrokken en een schouw plaatsvindt C 4.000,00 
Indien voor het evenement de PGE wordt betrokken en een schouw 
plaatsvindt C 3.000,00 
indien voor een evenement bovenstaande classificering niet geldt 

C 200,00 
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WH 3.2.5 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, derde lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (onversterkte muziek) C 107,33 

WH 3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
om: 

WH 3.3.1 een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening,: 

WH 3.3.1.1 voor een seksinrichting C 635,45 
WH 3.3.1.2 voor een escortbedrijf C 409,19 
WH 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 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening: 

WH 3.3.2.1 voor een seksinrichting, per beheerder met maximum van 3 C 226,74 
WH 3.3.2.2 voor een escortbedrijf, per beheerder met maximum van 3 € 226,74 

3.3.3 [vervallen] 

Hoofdstuk 4 Vergunning Smart- grow- en headshops 
WH 3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een 
inrichting als bedoeld in artikel 2:40j, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening € 757,36 

Hoofdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen 
WH 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 

€ 200,00 
WH 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 € 200,00 

WH 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) 

€ 724,00 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
3.7.1 [vervallen] 

WH 3.7.2 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 kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen £ 804,00 

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 en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ^ 702,00 

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 g 194,00 
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WH 3.7.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing voor extra winkelopenstelling als bedoeld in 
artikel 7 en 8 van de Verordening Winkeltijden Haarlem 2012 

200,00 
WH 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. C 200,00 

ALG 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 C 200,00 

WH 3.7.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een parkeervergunning als bedoeld in de verordening 

parkeerregulering C 16,30 

Behorend bij het raadsbesluit van 19 december 2013. 

De griffier van Haarlem 
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Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste 

lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewee-

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014. 

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

a. Marktreglement: het Marktreglement 2008; 
b. markt: de warenmarkt als bedoeld in artikel 1.1, onder a, van het Marktreglement, met 

uitzondering van de jaarmarkt; 
c. jaarmarkt: de jaarmarkt als bedoeld in artikel 1.2, zevende lid, van het Marktreglement; 
d. standplaats: de ruimte als bedoeld in artikel 1.1, onder c, van het Marktreglement; 
e. vergunninghouder: degene als bedoeld in artikel l.l.onder i, van het Marktreglement; 
f. vaste plaats: de standplaats als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het Marktreglement; 
g. dagplaats: de standplaats als bedoeld in artikel 1.1, onder e, van het Marktreglement; 
h. standwerkersplaats: de standplaats als bedoeld in artikel 1.1, onder f, van het 

Marktreglement; 
i. verplaatste markt: markt als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onder a en c, van het 

Marktreglement. 

Artikel 2 Voorwerp van belasting en belastbaar feit 
Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een 
standplaats op de daarvoor 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. 

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. 
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4. Het marktgeld ter zake van een jaarmarkt wordt geheven van de ingeschrevene aan wie het 
college 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 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. 

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 2.10 
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van het Marktreglement, bestaat aanspraak op ontheffing voor het aantal volle weken als er 
in het betreffende kalenderjaar na het einde van de belastingplicht nog overblijven. 

5. Indien aan de vergunninghouder tijdelijk ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 3.4 van 
het Marktreglement, bestaat aanspraak op ontheffing gedurende die periode, mits geen 
vervanging als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van het Marktreglement heeft 
plaatsgevonden. 

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: 
a. per termijn, zijnde het bedrag verschuldigd voor één kalendermaand, 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 per PIN-transactie te worden afgerekend. 

b. in afwijking van het hiervoor gaande onder a, worden betaald vanaf de eerste 
verplichte marktdag zoals deze op de aanslag is vermeld,indien de belastingplicht in 
de loop van het kalenderjaar is aangevangen. 

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 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 marktgelden. 
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Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening Marktgelden 2013 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 dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening Marktgelden 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Tarieventabel behorende bij de Verordening marktgelden 2014 

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

maximaal 10 m 2 € 13,60 
l a.2. indien de standplaats groter is, wordt voor elke 5 m 2 extra, het tarief als bedoeld in 

A.1.a.1., verhoogd met € 6,80 
l.b.1. Het tarief bedraagt voor een standwerkersplaats, per dag, per plaats van maximaal 

10 m2 € 13,60 
l.b.2. indien de standwerkersplaats groter is, wordt voor elke 5 m 2 extra, het tarief als 

bedoeld in A.1.b.1., verhoogd met € 6,80 
€ 6,80 

B. Incidentele extra ruimte 
Het tarief voor incidentele extra ruimte bedraagt per dag, voor elke 5 m 2 € 6,80 

C. Verplaatste markt 
l.a.1. Het tarief voor een verplaatste markt bedraagt voor een dagplaats op een markt, 

per standplaats van maximaal 10 m 2 € 13,60 
l.a.2. Indien de standplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, het tarief als bedoeld 

in C.l.a.1., verhoogd met € 6,80 
l.b.1. Het tarief bedraagt voor een standwerkersplaats op een verplaatste markt, per 

dag, per plaats van maximaal 10 m 2 € 13,60 
1. b.2. Indien de standwerkersplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, het tarief als 

bedoeld in C.1.b.1., verhoogd met € 6,80 
2. Voor het ter beschikking stellen van de mogelijkheid elektra af te nemen, geldt, 

indien het verbruik per dag meer is dan 3 kW, een toeslag (exclusief BTW) per dag, 
per kW van € 0,30 

D. Vergunninghouder vaste plaats 
La. Het tarief bedraagt voor een vaste plaats op een markt per kalenderjaar, per 

standplaats van maximaal 10 m 2 het aantal marktdagen in dat jaar maal 
€ 11,55 

1-b. Indien de vaste plaats groter is, wordt voor elke 5 m 2 extra,, het tarief als bedoeld 
in D.l.a., verhoogd met het aantal marktdagen in dat jaar maal 

€ 5,75 
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. 

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

a. voor een standplaats per kraam € 87,50 
b. voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken per strekkende meter 

frontbreedte € 33,65 

F. Kerstkoopjesmarkt 
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Met een minimum van € 92,00 per plaats bedraagt het tarief op de Haarlemse 
Kerstkoopjesmarkt: 

a. vooreen standplaats per kraam € 74,20 
b. voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken per strekkende meter 

frontbreedte € 26,50 

G. Haarlemse Luilakmarkt 
Met, voor wat betreft onder G.a. en G.b., een minimum van € 126,00 per plaats 
bedraagt het tarief op de Haarlemse Luilakmarkt: 

a. vooreen standplaats per kraam € 117,95 
b. voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken per strekkende meter 

frontbreedte € 37,15 
c. voor een grondplaats per strekkende meter € 29,20 

Behorend bij het raadsbesluit van 19 december 2013 

De griffier van Haarlem 

Tarieventabel marktgelden 2014 Pagina 2 



Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2014 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot 
en met 220h van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. 

Artikel 1 Belastingplicht 
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente 

gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: 
gebruikersbelasting; 

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder 
te noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is 

gegeven (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 de onroerende zaak ter beschikking heeft 
gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de 
belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is 
gesteld. 

3. 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 Belastingobject 
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de 

Wet waardering onroerende zaken. 
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende 
zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen 
tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 
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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; 

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

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen -
niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het 
publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals 
lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, 
banken, abri's, hekken en palen; 

I. 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: 0,2012%; 
b. de eigenarenbelasting: 

i. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,11527%; 
ii. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,25169%; 

2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen 
onroerende zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

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

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 
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van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden 
betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede 
maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds één maand later. 

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

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de 
invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening op onroerende-zaakbelastingen 2013 van wordt ingetrokken met ingang van 

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

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 
2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2012; 

besluit vast te stellen de volgende verordening; 

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014 

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

a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, 
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 binnen de 
gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, 
waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is veboden; 

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

c. houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van 
het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden 
register van opgegeven kentekens; 

d. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting 
overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan; 

e. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Haarlem een 
overeenkomst 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 telefoon; 

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

g. woonadres: 
i. een gebouwd eigendom, of gedeelte daarvan dat blijkens zijn indeling is bestemd om 

als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt, die bij dezelfde natuurlijke- of 
rechtspersoon in gebruik zijn; 

ii. een samenstel van twee of meer van de in de voorgaande zinsnede bedoelde 
eigendommen of gedeelten daarvan die bij dezelfde natuurlijke- of rechtspersoon in 
gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren; 

ili. kamerverhuur wordt alleen aanwezig geacht indien een gebouwd eigendom volgens 
de WOZ-administratie voor kamerverhuur bestemd; 

Parkeerbelastingen 2014 Pagina 1 



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

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven: 

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze 
verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en 
wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren 
van een voertuig 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 voertuig 

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

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de 
belasting 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 
overeenkomst 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 voertuig heeft geparkeerd wordt 
aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn 
wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorkomen. 

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning 
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 
zichtbaar achter de voorruit van het voertuig is aangebracht. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 
De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze 
verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. 

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 parkeren 
in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met 
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inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde 
voorschriften. 

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt bij wege van aanslag geheven. 

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

parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de 
parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon 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 vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte 

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 
telefoon inloggen op de centrale computer. 

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

4. In afwijking van het derde lid geldt met betrekking tot de belasting bedoeld in artikel 2, 
onderdeel b 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 vijf gelijke termijnen. 
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één 
maand later. 

5. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 

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 
van burgemeester en wethouders 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 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 parkeerbelasting. 

Artikel 11 Nadere bepalingen inzake vergunningen 
1. Als een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2012, wordt 

ingetrokken of vervalt, wordt op schriftelijk verzoek ontheffing van de ter zake verschuldigde 
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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 van burgemeester 
en wethouders de vergunninghouder over een gedeelte van het tijdvak waarvoor de 
parkeervergunning geldt, geen gebruik 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 € 12,50 wordt geen ontheffing op 
basis van het voorgaande lid verleend. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening Parkeerbelasting 2013' 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 dag na die van bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2014'. 
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Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2014 

1. Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
van de 'Verordening parkeerbelastingen 2014 bedraagt per tijdseenheid van 60 
minuten: 

a. bij parkeerapparatuur in Zone B € 3,25 
b. bij parkeerapparatuur in Zone S: 
1. voor de eerste drie tijdseenheid van 60 minuten €0,50 
ii. voor de vierde en opvolgende tijdseenheden van 60 minuten € 1,00 
c. bij parkeerapparatuur in Zone C € 2,15 
d. bij parkeerapparatuur in Zone D tot een maximum van €4,-per dag €2,15 

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

a. artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening 2012, voor Zone B en 
Zone S € 176,40 

b. artikel 3, tweede lid, onderdeel c, van de Parkeerverordening 2012, voor Zone B en 
Zone S € 176,40 

c. artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Parkeerverordening 2012 voor Zone C 
voor de vergunning verleend voor: 

i. de eerste auto geregistreerd op het woonadres €97,00 
ii. de tweede auto en verdere auto's geregistreerd op het woonadres € 291,15 
d. artikel 3, tweede lid, onderdeel c, van de Parkeerverordening 2012 voor zover de 

vergunning betreft Zone C € 160,00 
e. artikel 3, tweede lid, onderdeel e, van de Parkeerverordening 2012, voor de zone A 

€ 272,76 

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. Het tarief per tijdseenheid van één kalenderjaar voor een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, vijfde lid, van de Parkeerverordening 2012 € 17,50 

5. Het tarief voor een tijdelijke vergunning als bedoeld in: 
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a. artikel 3, zevende lid, onder a., b., c, van de Parkeerverordening 2012, bedraagt per 
tijdseenheid: 

i. van één dag € 33,40 
ii. van een dagdeel (van 09.00 uur tot 13.30 uur of van 13.30 uur tot 18.00 uur) 

€ 17,05 
b. artikel 3, zevende lid, onder d., van de Parkeerverordening 2012, bedraagt: 

6. De kosten van de naheffingsaanslag bedraagt € 58,00 

Behorend bij het raadsbesluit van 19 december 2013 

De griffier van Haarlem 
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Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 
2014 
De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders; gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende 
verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2014. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 

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

daarvan; 
f. haventerrein: de gemeentegrond, begrensd aan de ene zijde door het openbaar water en 

aan de andere zijde door de rijweg, gelegen aan: 
1. de Nijverheidsweg tegenover perceel nr. 18; 
2. de Conradkade; 
3. de Spaamdamseweg tegenover perceel nr. 380 tot de Floresstraat; 

g. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie 
opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, 
op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of 
genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

Artikel 3 Belastingplicht 
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, 

op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene 
ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn met dien verstande dat voor de belastingen 
zoals bedoeld in rubriek B onder 7 en 8 van de tabel belastingplichtig is degene die het genot 
heeft van de onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, waarvoor de 
voorwerpen dienen. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft 
verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de 
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openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of 
diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet 
het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond heeft. 

Artikel 4 Vrijstellingen 
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van: 

a. het gebruik van openbare grond of openbaar water of het hebben van particuliere werken of 
inrichtingen, indien de verplichting tot betaling van de belasting het gevolg is van een door 
het gemeentebestuur bevolen wijziging van de bestaande toestand; 

b. het hebben van naamborden, naamplaten of borden die plat zijn aangebracht tegen het 
gevelvlak van het perceel waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend en die - eventueel 
gezamenlijk-geen grotere oppervlakte hebben dan 12 dm2 en die uitsluitend de naam van 
het beroep of bedrijf vermelden; 

c. het tijdens het zomerseizoen van mei tot oktober hebben van straatversieringen en 
verlichting ter gelegenheid van speciale gelegenheden indien hiermee geen reclame wordt 
gemaakt voor bepaalde winkels of artikelen; 

d. het hebben van uithangtekens ter gelegenheid van Sinterklaas of Kerstmis indien hiermee 
geen reclame wordt gemaakt voor bepaalde winkels of artikelen; 

e. het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de A.N.W.B. en van andere 
overeenkomstige instellingen; 

f. het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, die volgens het geldende 
uitbreidingsplan en/of bestemmingsplan is bestemd als bij de percelen behorende voor-, zij-
of achtertuin, maar waarvan de eigendom in het belang van de volkshuisvesting bij de 
gemeente blijft berusten om daarop door de gemeente een tuin voor gemeenschappelijk 
groen aan te leggen en te onderhouden. Deze vrijstelling is ook van toepassing indien de 
grondkosten van de tuingronden en de daarop aangelegde tuin in de koopsom waren 
inbegrepen; 

g. het hebben van buizen tot lozing van fecaliën, huis- en hemelwater; 
h. het hebben van voorwerpen ter zake waarvan krachtens de bepalingen van de in de 

gemeente geldende 'Verordening Reclamebelasting' belasting is of wordt verschuldigd; 
i. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt 

recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde. 

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. Gedeelten van in de tabel vermelde eenheden worden voor volle eenheden gerekend. 
2. Wanneer de berekening plaatsvindt per dag, respectievelijk week of maand is het bedrag 

nooit hoger dan het bedrag bij toepassing van het tarief per week, respectievelijk maand of 
jaar. 

3. De oppervlakte van bouwsteigers waardoor het verkeer doorgang kan blijven vinden, wordt 
bepaald op de helft van de ingenomen oppervlakte. 

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

5. Bij het uitspreiden, uithangen of uitstallen van goederen en bij letterreclame boven 
openbare grond wordt bij de bepaling van de oppervlakte de ruimte tussen deze goederen 
en letters mede geacht te zijn ingenomen. 

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

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

8. Indien op grond van deze verordening meer dan één tarief toegepast zou kunnen worden, 
wordt de belasting geheven naar het hoogste tarief. 

Artikel 7 Belastingtijdvak 
1. 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 door middel van een mondelinge 
kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is 
vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de 
schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak, of indien dit 

later is, op het tijdstip waarop de belastingplicht aanvangt. 
2. Indien de belastingplicht bij toepasselijkheid van de jaar- en kwartaaltarieven in de loop van 

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

3. Indien de belastingplicht bij toepasselijkheid van de jaar- en kwartaaltarieven in de loop van 
het belastingtijdvak eindigt, wordt op verzoek ontheffing verleend naar evenredigheid van 
het aantal volle kalendermaanden dat na de beëindiging van de belastingplicht in het jaar of 
kwartaal overblijft. 

4. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen 
precariobelasting al dan niet tezamen met andere heffingen aangemerkt als één 
aanslagbiljet. 

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

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 vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede 
maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds één maand later. 

3. De precariobelasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8: 
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan 

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

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

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de precariobelasting. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening precariobelasting 2013' van wordt ingetrokken met ingang van de in het 

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

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
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4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening precariobelasting 2014' 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2014 

A. Bouw- en onderhoudswerken 

WH OV A 1. 

WH OV A L l 
WH OV A 1.2 
WH OV A 1.3 
WH OV A 2. 

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, 
tuitbouw of daar mede gelijk te stellen voorwerp betreft, per 
voorwerp: 
per m 2/ voorwerp per week 
per m 2/ voorwerp per maand 
per m 2/ voorwerp per jaar 
Het innemen, overdekken of op enigerlei wijze gebruiken van voor 
de openbare dienst bestemde grond, en het hebben van 
voorwerpen, werken of inrichtingen, in, onder, op of boven 
gemeentegrond, welke nog niet van gemeentewege is voorzien 
van een wegbedekking of op andere wijze geschikt gemaakt voor 
het bestemde doel: 

1,73 
5,36 

44,32 

WH OV A 2.1 per 10 m 2 per week € 2,45 
WH OV A 2.2 per 10 m 2 per maand € 6,58 
WH OV A 2.3 per 10 m 2 per jaar € 53,91 
WH OV A 3. Het afsluiten van de openbare weg voor het rijverkeer: € -
WH OV A 3.1 per dag € 22,08 
WH OV A 3.2 per week € 66,66 
WH OV A 3.3 per maand € 197,32 
WH OV A 3.4 per jaar € 1.924,94 
WH OV A 4. In afwijking van rubriek A.1 en A.2 voor het hebben van leidingen. 

kabels, kokers, buizen, draden of soortgelijke voorwerpen: 

WH OV A 4.1 per m, per jaar € 0,56 

Veiligheid, Vergunning en Handhaving/Management 

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

WH Man C 1. 

WH Man C L l 
WH Man C 1.2 
WH Man C 2. 

WH Man C 2.1 

Enkele benzine- of oliepompinstallatie of dergelijke inrichting, met 
inbegrip van de daarbij behorende pompheuvel, vulput en 
leidingen: 
per stuk, per jaar. Zone l+ll 
per stuk, per jaar, Zone III 
Dubbele benzine of oliepompinstallatie of dergelijke inrichting, 
met inbegrip van de daarbij behorende pompheuvel, vulput en 
leidingen: 
per stuk, per jaar. Zone l+ll 

€ 1.526,84 
€ 761,18 

€ 3.055,92 
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W H Man C 2.2 per stuk, per jaar. Zone III € 1.865,99 
W H Man C 3. Mengpomp voor benzine en olie ten behoeve van bromfietsen, 

voor zover deze niet is geïncorporeerd in de normale benzine-of 
oliepompen als bedoeld onder 1 en 2 

W H Man C 3.1 per stuk, per jaar. Zone l+ll € 144,13 
W H Man C 3.2 per stuk, per jaar. Zone III € 72,01 
W H Man C 4. Water- en/of luchtpompinstallatie, met inbegrip van de 

daarbijbehorende leidingen: 
W H Man C 4.1 per stuk, per jaar. Zone l+ll € 107,71 
W H Man C 4.2 per stuk, per jaar. Zone III € 54,16 
W H Man C 5. Vulput en leidingen, voor zover niet begrepen onder 1 of 2: 
W H Man C 5.1 per stuk, per jaar. Zone l+ll € 50,13 
W H Man C 5.2 per stuk, per jaar. Zone III € 25,70 
W H Man C 6. Vulput en leidingen, niet behorende bij een benzine- of 

oliepompinstallatie: 
W H Man C 6.1 per stuk, per jaar. Zone l+ll € 25,70 
W H Man C 6.2 per stuk, per jaar. Zone III € 13,72 
W H Man C 7. Benzine of olietank of een dergelijke inrichting, per m 2 , bij 

grootste lengte en breedte doorsnede: 
W H Man C 7.1 per stuk, per jaar. Zone l+ll € 50,59 
W H Man C 7.2 per stuk, per jaar. Zone III € 25,70 

F. Plaatsen en parkeren van voertuigen 
WH Man F 1. Het innemen van een standplaats met een woonwagen op de 

Waarderveldweg per maand: € 40,49 

Veiligheid, Vergunning en Handhaving/Omgevingsvergunning 

D. Reclamevoorwerpen 
Voor de heffing van de precariobelasting over reclamevoorwerpen 
worden het Julianapark en de Generaal Cronjéstraat ingedeeld in 
Zone I. 
De navolgende tarieven zijn van toepassing op het onder, op of 
boven gemeentegrond hebben van reclamevoorwerpen. 

W H OV D 1. Een onverlicht tot reclame dienend voorwerp, niet vallend onder 
4 t /m 11 waarbij de oppervlakte van elke tot reclame dienende 
zijde van het voorwerp bij elkaar wordt geteld: 

W H OV D 1.1 tot en met 1 m 2 : 
W H OV D 1.1.1 per jaar, zone 1 € 59,36 
W H OV D 1.1.2 per jaar, zone II € 39,37 
W H OV D 1.1.3 per jaar, zone III € 19,64 
W H OV D 1.2 voor elke Vi m 2 meer 
W H OV D 1.2.1 perYi m 2 , per jaar, zone 1 € 59,36 
W H OV D 1.2.2 p e r / i m 2 , per jaar, zone II € 39,37 
W H OV D 1.2.3 per Yz m 2 , per jaar, zone III € 19,64 
W H OV D 2. Tijdelijk aangebracht voorwerp, als bedoeld onder rubriek D l , dat 

voor korter dan een jaar wordt aangebracht, per plaatsing met 
een minimum van € 10,85: 

W H OV D 2.1 € 10,86 
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WH OV D 2.2 per m 2, per 3 maanden, zone II € 7,14 
WH OV D 2.3 per m 2, per 3 maanden, zone III € 3,57 
WH OV D 3. Een verlicht tot reclame dienend voorwerp, niet vallend onder 4 

toten met 6, 9,10 of 12: 
W H OV D 3.1 tot en met 1 m 2 : 
WH OV D 3.1.1 per jaar, zone 1 € 76,81 
WH OV D 3.1.2 per jaar, zone II € 50,90 
WH OV D 3.1.3 per jaar, zone III € 25,60 
WH OV D 3.2 voor elke Vz m 2 meer 
WH OV D 3.2.1 per Vt m 2, per jaar, zone 1 € 76,81 
WH OV D 3.2.2 per 1/2 m 2, per jaar, zone II € 50,90 
WH ov D 3.2.3 per/2 m 2, per jaar, zone III € 25,60 
WH ov D 4. Contourreclame met een minimum van € 10,85 
WH ov D 4.1 per m, per jaar, zone 1 € 10,86 
WH ov D 4.2 per m, per jaar, zone II € 7,14 
WH ov D 4.3 per m, per jaar, zone III € 3,57 
WH ov D 5. Uitgebouwde uitstalkast of dergelijke inrichtingen: 
WH ov D 5.1 per m 3, per jaar, zone 1 € 42,84 
WH ov D 5.2 per m 3, per jaar, zone II € 28,41 
WH ov D 5.3 per m 3, per jaar, zone III € 17,39 
WH ov D 5. Vitrine (verticale hoogte x horizontale breedte) 
WH ov D 6.1 per m 2, per 3 jaar, zone 1 € 74,41 
WH ov D 6.2 per m 2, per 3 jaar, zone II € 49,32 
WH ov D 6.3 per m 2, per 3 jaar, zone III € 24,74 
WH ov D 7. Reclamevlaggen 
WH ov D 7.1 een vlag ter grootte van maximaal H m 2: 
WH ov D 7.1.1 per stuk, per jaar, zone 1+ II € 18,11 
WH ov D 7.1.2 per stuk, per jaar, zone III 9,03 
WH ov D 7.2 een vlag ter grootte van meer dan Vz m 2 : 
WH ov D 7.2.1 per stuk, per jaar, zone 1+ II € 36,16 
WH ov D 7.2.2 per stuk, per jaar, zone III € 18,11 
WH ov D 7.3 Vlaggen of wimpels, gezamenlijk bevestigd aan een koord of op 

andere wijze met elkaar tot één serie verbonden, mits elke vlag of 
wimpel kleiner is dan Yi m 2 : 

WH ov D 7.3.1 per stuk, per jaar, zone 1+ II € 9,13 
WH ov D 7.3.2 per stuk, per jaar, zone III € 4,69 
W H ov D 8. Tijdelijk aangebrachte reclamevlaggen, als onder 7.1 t/m 7.3 

genoemd met een minimum van € 10,85: 
WH ov D 8.1 een vlag ter grootte van maximaal % m 2 : 
WH ov D 8.1.1 per stuk, per maand, zone 1+ II € 1,53 
WH ov D 8.1.2 per stuk, per maand, zone III € 0,71 
WH ov D 8.2 een vlag ter grootte van meer dan Yz m 2: € -
WH ov D 8.2.1 per stuk, per maand, zone 1+ II € 3,06 
WH ov D 8.2.2 per stuk, per maand, zone III € 1,53 
WH ov D 8.3 Vlaggen of wimpels, gezamenlijk bevestigd aan een koord of op 

andere wijze met elkaar tot één serie verbonden, mits elke vlag of 
wimpel kleiner is dan JS m 2: 

WH ov D 8.3.1 per stuk, per maand, zone 1+ II € 0,71 
WH ov D 8.3.2 per stuk, per maand, zone III € 0,41 
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WH OV D 9. Reclame in dienstregelingkastjes en aan bushalteborden ten 
behoeve van openbaarvervoersbedrijven, indien en voor zover 
daarvoor een collectieve vergunning is verleend, per reclame, per 
jaar. Zone l + ll: € 11,83 

WH OV D 10. Driehoeks-en sandwichborden rond lichtmasten, per stuk, per 
maand. Zone l + ll: € 50,59 

WH OV D 11. Aankondigingen anders dan bedoeld in onderdeel 10, per stuk, per 
week. Zone l + ll € 6,07 

WH OV D 12. Reclame aan lichtmasten: 
WH OV D 12.1 onverlicht dubbelzijdig reclamebord, per stuk, per maand. Zone I + 

II € 54,62 
WH OV D 12.2 verlicht dubbelzijdig reclamebord, per stuk, per maand. Zone I + II 

€ 63,29 

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: 

WH OV E 1. Opbergen of uitstallen van goederen langs de percelen: 
WH OV E 1.1.1 per m 2, per 3 mnd. Zone 1 € 27,34 
WH OV E 1.1.2 per m2, per 3 mnd. Zone II + III € 18,11 
WH OV E 1.2.1 per m 2, per jaar. Zone 1 € 96,44 
WH OV E 1.2.2 per m2, per jaar. Zone II + III € 63,85 
WH OV E 2. Rijwielrek met reclame of een verplaatsbaar reclamebord, per 

stuk, per jaar. Zone 1 + II + III € 61,51 
WH OV E 3. Rijwielrek zonder reclame 
WH OV E 3.1 per stuk, per kwartaal. Zone 1 + II + III € 8,82 
WH OV E 3.2 per stuk, per jaar. Zone 1 + II + III € 30,86 
WH OV E 4. Goederen aan de gevel van de percelen per m 2 van het 

ingenomen gevelvlak 
WH OV E 4.1.1 per m 2, per 3 mnd. Zone 1 € 21,47 
WH ov E 4.1.2 per m 2, per 3 mnd. Zone II + III € 14,38 
WH ov E 4.2.1 per m 2, per jaar. Zone 1 € 77,32 
WH ov E 4.2.2 per m2, per jaar. Zone II + III € 51,31 
WH ov E 5.1 Terrassen op de Grote Markt, op de Riviervismarkt, de 

Botermarkt, de Oude Groenmarkt en Klokhuisplein 
WH ov E 5.1.1 per m 2, per jaar € 88,49 
WH ov E 5.1.2 per m 2, per maand € 15,10 

Voor terrassen op de Grote Markt en de Botermarkt, die als 
gevolg van de markt op zaterdag en maandag niet kunnen worden 
gebruikt, wordt 5/7 (vijfzevende) van het tarief in rekening 
gebracht. 

WH ov E 5.1.A Terrassen op de Grote Houtstraat, de Barteljorisstraat, de 
Anegang, de Paarlaarsteeg, de Spekstraat en de Lepelstraat 

WH ov E 5.1.A.1 per m 2, per jaar € 76,91 
WH ov E 5.1.A.2 per m 2, per maand € 12,19 
WH ov E 5.2 Terrassen op de wegen, in de zones 1 en II, met uitzondering van 

de locaties genoemd in rubriek E.5.1 en E.5.1.A 

WH ov E 5.2.1 per m 2, per jaar € 65,33 
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WH OV E 5.2.2 per m 2, per maand € 10,56 
W H OV E 5.3 Terrassen op andere locaties dan genoemd onder rubriek E.5.1 

t/m 5.2 
WH OV E 5.3.1 per m 2, per jaar € 34,43 
WH OV E 5.3.2 per m 2, per maand € 5,20 
WH OV 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 
10 dm3, per jaar € 4,23 
met een minimum van € 10,45 

WH OV E 7. Staanplaatsen 
WH OV E 7.1 Standplaatsen voor de verkoop van goederen en/of het verlenen 

van diensten voor iedere m 2 of gedeelte daarvan: 
WH OV E 7.1.1 voor een plaats in klasse A, m 2 per jaar € 225,47 
WH OV E 7.1.2 voor een plaats in klasse B, m 2 per jaar € 112,30 
WH OV E 7.1.3 vooreen plaats in klasse C, m 2 per jaar € 70,53 
WH OV E 7.2 Voor nieuw uitgegeven standplaatsen als bedoeld onder 7.1 geldt 

gedurende het eerste jaar de helft van het tarief. 
WH OV E 7.3 Voor standplaatsen als bedoeld in 7.1 op de Grote Markt die als 

gevolg van de markt op de maandag en zaterdag niet kunnen 
worden gebruikt, wordt 4/6 (vier zesde) van het tarief in rekening 
gebracht. 

WH ov E 7.4 Voor standplaatsen als bedoeld in 7.1 die op grond van de 
verordeningen en de Winkeltijdenwet 1996 op zondag open 
mogen zijn wordt 7/6 (zeven zesde) van het tarief in rekening 
gebracht. 

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

WH ov E 7.5.1 voor een plaats in klasse A per maand: € 540,96 
WH ov E 7.5.2 voor een plaats in klasse B per maand: € 353,33 
WH ov E 7.5.3 voor een plaats in klasse C per maand: € 273,72 
WH ov E 7.6 Een kiosk, kraam of andere opstal met een permanent karakter op 

een standplaats als bedoeld in 7.1, per stuk, per jaar 
€ 429,68 

WH ov E 7.7 Uitstallen van goederen ter gelegenheid van feestelijkheden, per 
m 2 in beslag genomen of overdekte grond per m 2, per dag 

€ 2,24 
WH ov E 7.8 Tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen per m 2, per 

vergunningperiode € 8,42 
WH ov E 7.9 Tijdelijke standplaats voor commerciële promotiedoelen per dag 

€ 17,34 
WH ov E 9.1 Innemen van grond t.b.v. een particuliere markt als bedoeld in 

artikel 152 van de Algemene Plaatselijke Verordening, per 10 m 2 . 
per dag € 7,24 

Wijkzaken/Openbare ruimte Groen en Verkeer 

B. Objecten bij onroerende zaken 
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Voor het onder, op of boven gemeentegrond hebben van de 
volgende voorwerpen behorende bij onroerende zaken zijn de 
navolgende tarieven van toepassing: 

GOB D B 1. Een elektrische of andere geleiding, kabel, buis of soortgelijk 
voorwerp, met uitzondering van die genoemdin rubriek B onder 2: 

GOB D B 1.1 voor de eerste 25 meter per m, per jaar € 7,51 
GOB D B 1.2 voor elke volgende meter per m, per jaar € 0,55 
GOB D B 2. Buizen, leidingen, kabels, kokers of soortgelijke voorwerpen ten 

behoevevan het transport of distributie van nutsvoorzieningen per 
strekkende m, per jaar € 2,70 

GOB D B 3. Vervallen 
GOB D B 4. Paal, stok of mast per stuk, per jaar € 14,34 
GOB D B 5. Spoorrails: 
GOB D B 5.1 per m, per maand € 2,68 
GOB D B 5.2 per m, per jaar € 21,71 
GOB D B 6. Stelconplaat of soortgelijke rijplaat per m 2 , per jaar 

met een minimum van € 10,45 
€ 2,14 

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

GOB D B 7.1 
GOB D B 7.2 
GOB D B 8. 

tot en met 2 m 2: per m 2, per jaar € 14,29 
meer dan 2 m 2: per m 2, per jaar € 28,43 
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 m 2, perjaar 

€ 57,86 

F. PIaatsen en parkeren van voertuigen 
Voor het plaatsen en parkeren van voertuigen zijn de navolgende 
tarieven van toepassing: 

GOB B F 1. Wagen, aanhangwagen, handwagen, carrier en ander voertuig, 
uitgezonderd motorrijtuigen in de zin van de Wegenverkeerswet, 
voor zover niet belast overeenkomstig het vermelde in de 
onderdelen 2 t/m 4: per m 2, per jaar € 14,22 

GOB B F 4. Het stallen op daartoe door het college van burgemeester en 
wethouders aangewezen plaatsen van een: 

GOB B F 4.1 bromfiets/snorfiets, stuk, per dag/per keer € 0,88 
GOB B F 4.2 fiets, stuk, per dag/per keer € 0,57 
GOB B F 4.3 bromfiets/snorfiets, stuk, per maand € 12,14 
GOB B F 4.4 fiets, stuk, per maand € 8,05 

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

GOB C 1. Het innemen van haventerrein per m 2, per maand: € 0,69 
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GOB C 2. 

GOB c 2.1 
GOB c 2.2 
GOB c 3. 

GOB c 4. 

GOB c 5. 

GOB c 6. 
GOB c 7. 
GOB c 7.1 

GOB c 7.1.1 
GOB c 7.1.1.1 
GOB c 7.1.1.2 
GOB c 7.1.1.3 
GOB c 7.1.2 
GOB c 7.1.2.1 
GOB c 7.1.2.2 
GOB c 7.1.2.3 
GOB c 7.1.2.4 
GOB c 7.1.2.5 
GOB c 7.1.2.6 
GOB c 7.2 

GOB c 7.2.1 
GOB c 7.2.2 
GOB c 7.2.3 
GOB c 7.3 

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: 

per m 2, per maand 
per m 2, per jaar 
Paal (< 30 cm diameter) in openbaar water per stuk, per jaar: 

Dukdalf (gelijk aan of > 30 cm diameter) of dergelijk voorwerp in 
openbaar water per stuk, per jaar: 

Het stremmen van de scheepvaart in openbaar water per dag: 

Vervallen 

(Niet) overdekte schepen/pontons/dekschuiten 
Voor niet overdekte schepen/pontons/dekschuiten die gebruikt 
worden voor commerciële activiteiten, zoals onder meer café-, 
terras- of restaurantboot met een oppervlakte van: 
-minder dan 20 m 2 

per m 2, per week 
per m 2, per maand 
per m 2, per jaar 
-20 m 2 of meer 
per week 
voor elke m 2 boven de 20 m 2 verhoogd met per m 2 

per maand 
voor elke m 2 boven de 20 m 2 verhoogd met per m 2 

per jaar 
voor elke m 2 boven de 20 m 2 verhoogd met per m 2 

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

per m 2, per week 
per m 2, per maand 
per m 2, per jaar 
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 word tuitgegaan 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. 

€ 1,35 
€ 11,00 

€ 14,39 

€ 19,79 

€ 634,75 

€ 0,95 
€ 2,83 
€ 28,19 
€ -
€ 18,33 
€ 0,54 
€ 55,07 
€ 1,51 
€ 549,65 
€ 14,49 

0,97 
3,01 

29,76 

H. Gebruik ruimte woonschepen 
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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: 

GOB C 1. Gebruik ruimte woonschepen liggende nabij de Jan Gijzenkade: 

GOB C 1.1 per m 2, per maand € 0,60 
GOB C 1.2 per m 2, per jaar € 5,84 
GOB C 2. Gebruik ruimte woonschepen liggende aan het Jaagpad: 
GOB C 2.1 per m 2, per maand € 0,44 
GOB C 2.2 per m 2, per jaar € 3,93 
GOB C 3. Gebruik ruimte woonschepen liggende in de daarvoor 

aangewezen woonschepenhaven en aan de Spaamdamseweg t.o. 
de Zaanenstraat en de Obistraat 

GOB C 3.1 per m 2, per maand € 0,36 
GOB C 3.2 per m 2, per jaar € 3,62 
GOB C 4. Gebruik ruimte woonschepen liggende op andere plaatsen dan 

bedoeld onder 1 t/m 3 
GOB C 4.1 per m 2, per maand € 0,62 
GOB C 4.2 per m 2, per jaar € 6,34 

Zone indeling Haarlem 

Haarlem is voor de heffing van de precariobelasting ingedeeld in de drie onderstaande 
zones: 

Zone I Wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is gelegen 
tussen het water van 
de Kampersingel, Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, 
Zijlsingel, Kinderhuissingel, 
Schotersingel, Kloppersingel en het Spaarne (centrum van 
Haarlem). 
(Voor de heffing van de precariobelasting op reclamevoorwerpen 
wordt Generaal Cronjéstraat en het Julianapark in Zone I 
ingedeeld) 

Zone II Wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is gelegen 
tussen: 
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1. de Schipholweg, de Amerikaweg, de Aziëweg tussen de 
Rooseveltbrug en de Briandlaan,de Briandlaan (beide zijden), de A. 
Schweitzerlaan ten westen van de aansluiting van deBriandlaan op 
die laan (beide zijden), de Groningenlaan van de aansluiting op die 
laanvan de A. Schweitzerlaan tot de aansluiting van die laan op de 
Europaweg (beide zijden)en de Europaweg van de aansluiting van 
de Groningenlaan op die weg op de Schipholweg; 

2. de Amerikaweg, Amsterdamsestraat, Amsterdamsevaart vanaf de 
Prins Bernhardlaan tot aan de grens van de gemeente 
Haarlemmerliede ca., Boerhaavelaan, Delftlaan, Dreef, 
Europaweg., Fonteinlaan, Generaal Cronjéstraat, Hildebrandlaan, 
Houtplein, julianalaan, Julianapark, Kleine Houtweg, 
Kleverparkweg, Lange Herenvest, Leidsevaart, Lorentzplein, 
Mamixstraat, Planetenlaan, Prins Bernhardlaan, Rijksstraatweg, 
Schalkwijkerstraat, Schipholweg, Schoterweg, Soendaplein, 
Spaamdamseweg, Vondelweg, Wagenweg, Westelijke Randweg, 
Zijlweg; 

3. en voorts aan de op voormelde wegen uitkomende zijstraten tot 
een afstand van 20 meter van het snijpunt van de rijbaankanten of 
de verlengden daarvan.Indien voorwerpen zich gedeeltelijk 
bevinden binnen voormelde afstandvan 20 meter, worden voor de 
berekening van het tarief de voorwerpengeacht geheel binnen die 
afstand te zijn gelegen. 

Zone III Alle niet onder Zone I en Zone II genoemde gebieden en wegen. 

N.B. De bovenstaande zone indeling geldt niet voor de heffing van 
de precariobelasting over terrassen, tenzij in de betreffende 
bepaling expliciet is aangegeven dat de Zone-indeling van 
toepassing is. 

Behorend bij het raadsbesluit van 19 december 2013 

De griffier van Haarlem 
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Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting 
2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

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

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2014. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 

a. reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een 
combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg; 

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

c. vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt; 
d. tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het 

verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in 
opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat; 

e. exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten 
behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem 
daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten; 

f. jaar of maand: een kalenderjaar of-maand of een gedeelte van een van die 
kalenderperioden; 

g. voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van één of meer (al dan niet 
wisselende) openbare aankondigingen. 

Artikel 2 Gebiedsomschrijving 
Deze verordening is van toepassing binnen het gebied dat is gelegen tussen het water van de 
Kampersingel, Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, Zijlsingel, Kinderhuissingel, de spoorlijn en 
het water van het Spaarne. 

Artikel 3 Belastbaar feit 
Onder de naam 'reclamebelasting' wordt, binnen het gebied als bedoeld in artikel 2, een directe 
belasting geheven voor openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Reclamebelasting 2014 Pagina 1 



Artikel 4 Belastingplicht 
1. De reclamebelasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft, dan 

wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van 

reclameobjecten, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon zijn gedaan in 
verband met de huur of de verkoop van roerende of onroerende zaken, geheven van die 
tussenpersoon. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting ter zake 
van reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van 
die exploitant. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing 
1. De reclamebelasting wordt geheven naar de oppervlakte van een reclameobject, met 

inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde. 
2. De oppervlakten van reclameobjecten, die bij één vestiging behoren, worden bij elkaar 

opgeteld. Indien een vestiging tezamen met een bouwwerk of deel daarvan wordt gebruikt 
door één belastingplichtige, worden de oppervlakten van alle reclameobjecten die bij de 
vestiging en deze bouwwerken of delen daarvan behoren voor de toepassing van dit artikel 
bij elkaar opgeteld. 

3. Reclameobjecten behoren in elk geval tot één bouwwerk en daarmee tot een vestiging 
indien zij daarmee fysiek zijn verbonden of daarmee tezamen worden gebruikt. 

4. Onder een vestiging wordt tevens verstaan een bouwwerk dat uitsluitend dient voor het 
hebben van een of meer openbare aankondigingen. 

Artikel 6 Tarief. 
Het tarief van de reclamebelasting is opgenomen in de bij deze verordening behorende 
tarieventabel. 

Artikel 7. Berekening van de reclamebelasting 
1. De oppervlakte van een reclameobject wordt vastgesteld als volgt: 

a. indien de openbare aankondiging wordt gedaan op een zuil, bord, vlag, (span)doek, 
poster of soortelijk aankondigingsvoorwerp, wordt de oppervlakte van de 
aankondiging bepaald op de oppervlakte van de zijde van het voorwerp waarop de 
aankondiging wordt gedaan. Indien het voorwerp niet rechthoekig is, wordt de 
oppervlakte van het aankondigingsvoorwerp bepaald door de lengte c.q. de hoogte 
en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die het voorwerp omsluit; 

b. indien de openbare aankondiging bestaat uit het aankondigingsvoorwerp zelf, wordt 
de oppervlakte van de aankondiging bepaald op de oppervlakte van het voorwerp. 
Indien het voorwerp niet rechthoekig is, wordt de oppervlakte bepaald door de 
lengte c.q. de hoogte en de breedte van het denkbeeldige rechthoek die het 
voorwerp omsluit; 
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c. indien de openbare aankondiging wordt gedaan door middel van een combinatie van 
verschillende losse voorwerpen of een opschrift met losse letters of symbolen, wordt 
de oppervlakte van het reclameobject bepaald door de lengte c.q. de hoogte en de 
breedte van de denkbeeldige rechthoek die de voorwerpen of het opschrift omsluit; 

d. indien sprake is van een voorziening voor het doen van de aankondiging, wordt de 
oppervlakte van de aankondiging bepaald op de oppervlakte van de voorziening. 
Indien de voorziening niet rechthoekig is, wordt de oppervlakte bepaald door de 
lengte c.q. de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die de 
voorziening omsluit; 

e. indien de openbare aankondiging wordt gedaan op een zuil, bord, vlag, (span)doek, 
poster of soortgelijk aankondigingsvoorwerp, waarop door verschillende 
belastingplichtigen een aankondiging wordt gedaan, wordt de oppervlakte van de 
aankondiging van de belastingplichtige bepaald op de aan hem voor het doen van de 
aankondiging ter beschikking staande oppervlakte van het aankondigingsvoorwerp. 

2. Indien het reclameobject slechts voor een deel zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt de 
oppervlakte van het reclameobject bepaald op het van de openbare weg zichtbare gedeelte 
van het reclameobject. 

Artikel 8 Belastingtijdvak 
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 9 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. 
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting 

verschuldigd naar het maandtarief voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van 
de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op 
verzoek van belastingplichtige verminderd met het resterende aantal volle kalendermaanden 
in het kalenderjaar vermenigvuldigd met het maandtarief. 

5. Indien vermindering van de oppervlakte van de openbare aankondigingen gedurende de rest 
van het belastingtijdvak leidt tot indeling in een andere tariefklasse, wordt de aanslag op 
verzoek van belastingplichtige verminderd met het verschil tussen de respectievelijke 
maandtarieven gedurende het resterende aantal volle kalendermaanden in het 
belastingtijdvak. 

Artikel 10 Wijze van heffing 
1. De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag of de schriftelijke kennisgeving. 
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. 
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Artikel 11 Vrijstellingen 
De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen: 

a. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn geplaatst in 
een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden 
geplaatst, 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. op parasols en terrasafscheidingen welke zijn geplaatst op een terras bij een 
horecaonderneming; 

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

g. op vlaggen, parasols en wimpels; 
h. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben 

op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden; 
i. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen; 
j . die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen en producten in 

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

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

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

de uitoefening van het bedrijf. 

Artikel 12 Betalingstermijn 
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 vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede 
maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds één maand later. 

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 
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Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing 
en invordering van de reclamebelasting. 

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening Reclamebelasting Haarlem 2013' 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 dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening Reclamebelasting 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Tarieventabel behorende bij verordening reclamebelasting Haarlem 
2014 

1. Het tarief bedraagt voor het hebben van een reclameobject, 
aangebracht op of aan een vestiging, gelegen in het gebied als 
omschreven in artikel 2 van de Verordening reclamebelasting 2014 per 
jaar: 

a. indien de oppervlakte van de reclameobjecten minder is dan 0,1 m 2 : € 0,00 
b. indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 0,1 m 2 of 

meer, maar minder dan 1,0 m 2: 
€ 107,40 

c. indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 1,0 m 2 of 
meer, maar minder dan 5,0 m 2 

€ 537,60 

d. indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 5,0 m 2 of 
meer, maar minder dan 10,0 m 2 

€ 993,96 

e. indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 10,0 m2 of 
meer, maar minder dan 30,0 m 2 

€ 1.289,52 

f. Indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 30,0 m 2 of 
meer maar minder dan 100,0 m 2 

€ 1.612,32 

2. Het maandtarief bedraagt 1/12 deel van het jaartarief. 
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Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a van de 
Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 

a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 

verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, 
in beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafval water, hemelwater of grondwater. 

Artikel 2 Aard van de belasting 
Onder de naam 'rioolheffing' wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die 
voor de gemeente verbonden zijn aan: 

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede 
de zuivering van huishoudelijk afvalwater en, 

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het 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 van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot 

heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is 
aangesloten op de gemeentelijke riolering; 

2. Met betrekking tot de belasting wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als 
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het 
begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt 
dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten 
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig 
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bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één 
geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt. 

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

Artikel 6 Belastingtarieven 
1. De belasting bedraagt: 

a. per perceel: € 155,00; 
b. in afwijking van het bovenstaande bedraagt de belasting voor elk perceel dat niet 

direct of indirect is aangesloten op het waterleidingstelsel en van waaruit geen water 
via het riolerings-stelsel wordt afgevoerd dat is verkregen door middel van een eigen 
pompinstallatie: € 66,00; 

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. 
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 vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede 
maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds één maand later. 

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 
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Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en invordering van de rioolheffing. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening rioolheffing 2013' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 

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

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2014". 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op 
roerende woon- en bedrijfsruimten 2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 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 2014. 

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

a. ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is 
en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik; 

b. 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; 

c. bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte. 

Artikel 2 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 gebruikersbelasting 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 eigenarenbelasting 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. 
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Artikel 3 Belastingobject 
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. 
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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. 

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: 
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 
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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 0,2012% 
b. de eigenarenbelasting 

i. voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,11527%; 
ii. voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,25169%; 

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 
vijf 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 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 belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen 2013' wordt 

ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 
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2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening belastingen op roerende woon- en 

bedrijfsruimten '. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 
2014 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 224 van de 
Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2014. 

Artikel 1 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 in de gemeentelijke basisadministratie personen van de gemeente 
zijn opgenomen. 

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

houdt als bedoeld in artikel 1. 
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene 

belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1. 

Artikel 3 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 4 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. 
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Artikel 5 Belastingtarief 
Het tarief bedraagt per overnachting: 

1. €3,00; 
2. € 1,35 indien er overnacht wordt op een camping. 

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 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 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 moet een voorlopige aanslag worden betaald in vier termijnen 

waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van het eerste kalenderkwartaal van het 
desbetreffende belastingjaar en de volgende termijn telkens drie maanden later. 

3. 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 10 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de 
invordering van de toeristenbelasting. 

Artikel 11 Aanmeldingsplicht 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na 
het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk 
te melden aan de inspecteur zoals bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet. 
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Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening toeristenbelasting 2013' van wordt ingetrokken met ingang van de in het 

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

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2014'. 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 

Voorzitter, Secretaris, 
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