
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2016 
BBV nr: 2016/85984 

 

1. Inleiding 

Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2016 worden ten aanzien van twee 

tarieven in de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2016 (Tarieventabel leges) 

aanpassingen voorgesteld. Deze wijzigingen in tarieven zijn een gevolg van herziening van 

tarieven door de landelijke wetgever.  

De tariefswijzigingen hebben slechts geringe financiële consequenties. 

 

Een redactionele wijziging wordt voorgesteld voor de vrijstellingsbepaling in de Verordening 

Reclamebelasting Binnenstad 2016 (Verordening reclame binnenstad).  

Deze redactionele aanpassing heeft geen financiële consequenties.  

 

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

nieuwe bepalingen en tarieven. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

• de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 2016” vast te stellen.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijzigingsverordening wordt beoogd de betreffende bepalingen in respectievelijk de 

Tarieventabel leges en de Verordening reclame binnenstad in overeenstemming te brengen 

met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving. 

 

4. Argumenten 

1. Het voorstel past in het ingezet beleid 

Het voorstel past binnen het Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen. 

 

2. Aanpassing tarieven 

Leges rijbewijs 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat de kosten van rijbewijzen per 1 

januari 2016 iets mogen worden verhoogd. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

rijbewijs geldt een hoger maximumtarief en is gewijzigd van € 38,83 naar € 38,99. 

 

Leges verklaring omtrent het gedrag 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in de ‘Regeling vergoeding verklaring omtrent 

het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden’ de tarieven gewijzigd. Ten aanzien van het 

aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is het tarief aangepast van € 30,05 in 

€ 41,35. 

 

3. Actualisering bepalingen 

In de Verordening reclame binnenstad zijn tegenstrijdige bepalingen opgenomen. In artikel 7, 

sub 2, onder e staat dat vlaggen worden belast. Vervolgens staat in artikel 11, onder g dat 

vlaggen zijn vrijgesteld. Praktijk is, dat vlaggen worden belast en vrijstelling op dat punt 

nooit wordt toegepast.  

Voorgesteld wordt de Verordening reclame binnenstad in overeenstemming te brengen met 

de gevolgde uitvoeringspraktijk door het laten vervallen van de vrijstelling 
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5. Uitvoering 

De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2016 wordt bekendgemaakt in het 

Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie.  

Tevens worden de aanpassingen verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening 

leges 2016 en de Verordening Reclamebelasting Binnenstad 2016.  

 

6. Bijlagen 

Bijgevoegd is ‘Bijlage 1: Overzicht wijzigingen ‘.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

 

Besluit: 

 

Vast te stellen de navolgende: 

 

Eerste wijzigingsverordening belastingen 2016 

 

Artikel A Wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2016 

 

De navolgende artikelen van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2016 

worden als volgt gewijzigd: 

 

    

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

    

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

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een 

rijbewijs 

€ 38,99 

    

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

DVV 1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35 

    

 

Artikel B Wijziging van de Verordening Reclamebelasting Binnenstad 2016 

 

Artikel 11 Vrijstellingen, onder g., van de Verordening Reclamebelasting Binnenstad 2016 

komt als volgt te luiden: 

 

    

11. g. op parasols en wimpels;  

    

 

Artikel D Overgangsbepalingen 

 

De artikelen en de tariefbepalingen of onderdelen daarvan zoals deze luidden voor de 

inwerkingtreding van deze verordening, blijven van toepassing op de belastbare feiten die 

zich voor die datum hebben voorgedaan. 
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Artikel E Slotbepaling 

 

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

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

datum. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening belastingen 

2016. 

 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


