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Datum 4 december 2014 
Ons kenmerk 2014/ 

Contactpersoon Mevrouw A. Stilma, hoofd Klantcontactcentram gemeente Haarlem 
Doorkiesnummer 023 5113339 

E-mail astilma@haarlem.nl 
Bijlage(n) geen 

Onderwerp terugbetalen leges reisdocumenten periode 9 t/m 27 maart 

Geachte leden. 

Naar nu blijkt hebben inwoners van Haarlem die tussen 9 en 28 maart van dit jaar 
een reisdocument hebben aangeschaft daarvoor teveel leges betaald. Wij zullen het 
teveel betaalde deel, op verzoek, terugbetalen. 

Reden is dat in deze periode het te betalen bedrag gebaseerd had moeten zijn op de 
Legesverordening van de gemeente Haarlem van 2014, die toen nog van toepassing 
was, en niet gebaseerd op het nieuwe landelijk vastgestelde tarief voor de 
reisdocumenten. De nieuwe tarieven voor de reisdocumenten zijn voor Haarlem op 
25 maart formeel vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders. En 
daarna gepubliceerd op 27 maart 2014. De nieuwe tarieven waren daardoor pas 
officieel geldig vanaf 28 maart. 
Als alle teveel betaalde leges worden teruggevraagd, dan gaat het om een 
totaalbedrag van € 45.600.-. 

Wij weten welke documenten de betreffende inwoners hebben aangeschaft in de 
genoemde periode. Wij hebben echter niet de bankrekeningnummers van deze 
mensen en kunnen dus niet het te veel aan betaalde leges actief terug betalen. Allen 
die een reisdocument hebben aangeschaft in bovengenoemde periode ontvangen 
deze week van ons een brief met een persoonlijke code. Via een speciale en 
beveiligde webpagina kunnen zij tot 31 december hun banknummer invullen, zodat 
wij het bedrag op hun rekening kunnen terugstorten. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023 



Haarlem 

. In de onderstaande tabel kunt u zien welk bedrag men terug kan krijgen. 

Product Nieuwe tarief Oude tarief Verschil 

Paspoort 66,96 50,35 16,61 

Paspoort jonger dan 
18 jaar 

51,05 50,35 0,70 

Zakenpaspoort 66,96 50,35 16,61 

Zakenpaspoort jonger 
dan 18 jaar 

51,05 50,35 0,70 

Vreemdelingen-
/vluchtelingenpaspoort 

51,05 50,35 0,70 

Nederlandse 
Identiteitskaart 

52,95 41,45 11,50 

Spoedkosten 
Reisdocumenten 

47,07 46,60 0,47 

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor het einde van januari 2015, zullen wij het 
teveel betaalde bedrag terugstorten als mensen hun banknummer opgeven. 
Rekeninggegevens worden alleen gebruikt om dit bedrag te kunnen terugbetalen. 

Met vriendchjke groet, 

Jack Chr. van d( r Hoek 


