
Bijlage 1: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018  

 
De raad van de gemeente Haarlem; 

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

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

 

Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018 

 

 De Verordening leges 2018 wordt gewijzigd als volgt. 

 

A. Tariefswijziging  

Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een 

tariefswijziging. 

 Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 Tarief 

  huidig nieuw 

Tarieventabel leges 2018   

Titel 1, hoofdstuk 2, Reisdocumenten   

DVV 1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor 

een persoon die op het moment van de aanvraag 18 

jaar of ouder is 

€ 64,76 € 65,30 

DVV 1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor 

een persoon die op het moment van de aanvraag 18 

jaar of ouder is, een groter aantal bladzijden 

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 

1.2.1.1 (zakenpaspoort) 

€ 64,76 € 65,30 

DVV 1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve 

van een persoon op grond van de Wet betreffende de 

positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 

468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de 

aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 64,76 € 65,30 

DVV 1.2.1.4 tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 

18 jaar of ouder is 

€ 64,76 € 65,30 

DVV 1.2.1.5 tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor 

een persoon die op het moment van de aanvraag de 

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€ 51,46 € 52,00 

DVV 1.2.1.6 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een 

groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal 

€ 51,46 € 52,00 



 

 B. Tekstwijziging 

Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een 

tekstwijziging. 

paspoort als bedoeld in 1.2.1.5 (zakenpaspoort) die 

op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 

jaar nog niet heeft bereikt 

DVV 1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse 

identiteitskaart (NIK) voor  

een persoon die op het moment van de aanvraag 18 

jaar of ouder is 

€ 50,66 € 51,08 

DVV 1.2.1.8 tot het verstrekken van een Nederlandse 

identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het 

moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 

niet heeft bereikt 

€ 28,63 € 29,05 

 

DVV 1.2.1.9 tot het verstrekken van een reisdocument voor 

vluchtelingen of een reisdocument voor 

vreemdelingen 

€ 51,46 € 52,00 

DVV 1.2.1.10 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve 

van een persoon op grond van de Wet betreffende de 

positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 

468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de 

aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereik 

€ 51,46 € 52,00 

DVV 1.2.1.11 tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€ 51,46 € 52,00 

 

Titel 1, 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 

 

€ 39,67 

 

 

 

€ 39,45. 

 

 

Titel 1, hoofdstuk 9, Overige publiekszaken 

DVV 1.9.2 tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn €18,35 €18,40 

DVV 1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie of waarmerking 

van een handtekening of document €18,35 €18,40 

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 

Huidig Nieuw 

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 

Artikel 2 Belastbaar feit 

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven 

voor: 

a. het genot van door of vanwege het 

gemeentebestuur verstrekte diensten; 

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van 

een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart 

of een reisdocument; 

 



 

een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart 

of een reisdocument; 

een en ander zoals genoemd in deze verordening 

en de daarbij behorende tarieventabel. 

 

 

een en ander zoals genoemd in deze verordening 

en de daarbij behorende tarieventabel. 

 

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij 

behorende tarieventabel is bepaald over een 

Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die 

op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van 

overeenkomstige toepassing op een vervangende 

Nederlandse identiteitskaart voor personen met 

een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de 

betrokken persoon. 

 

 Verordening op de heffing en 

invordering van leges 2018 

Tekstuele wijzigingen 

 

Tarieventabel leges 2018 

Titel 1, hoofdstuk 20,  Diversen 

Huidig  Nieuw  

DVV 1.20.8.1 Voor de aanvragen uit deze titel, 

vermeld onder de hoofdstukken 

11, 12, 14, 16 en de artikelen 

1.18.3, 1.18.9, 1.18.10, en 

1.19.5 t/m 1.19.16, 1.20.4, 

1.20.5 en 1.20.2. geldt dat als de 

aanvraag niet ontvankelijk 

wordt verklaard, of wanneer de 

aanvraag buiten behandeling 

wordt gesteld, er aanspraak 

bestaat op teruggaaf van: 

90% Voor de aanvragen uit deze titel, 

vermeld onder de hoofdstukken 11, 

12, 14, 16 en de artikelen 1.18.3, 

1.18.9, 1.18.10 en 1.19.5 t/m 

1.19.16, 1.20.4, 1.20.5 en 1.20.2.4 

geldt dat als de aanvraag niet 

ontvankelijk wordt verklaard, of 

wanneer de aanvraag buiten 

behandeling wordt gesteld, er 

aanspraak bestaat op teruggaaf 

van:  

90% 

      

Titel 2, hoofdstuk 3, Omgevingsvergunning 

Huidig  Nieuw 

DVV 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 

€ 

60,20 

Komt te vervallen - 

Titel 3, hoofdstuk 2, Organiseren evenementen, markten -   

Huidig   Nieuw    

DVV 3.2.6 Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een 

aanvraag voor een 

gebruiksvergunning als bedoeld 

in artikel 3 van de 

Brandbeveiligingsverordening: 

€ 0 Komt te vervallen  

DVV 3.2.6.1 Voor een inrichting met een 

oppervlakte tot 500 m2: 

€612,0

0 

Komt te vervallen  

DVV 3.2.6.2 Voor een inrichting met een 

oppervlakte van 501 tot en met 

5000 m2: 

€1226,

00 

Komt te vervallen  



 

 

 

 

 

 

 

DVV 3.2.6.3 Voor een inrichting met een 

oppervlakte van meer dan 

5000m2: 

€ 

3.679,0

0 

Komt te vervallen  

DVV 3.2.6.4 Voor een tijdelijke, korter dan 

12 weken in stand te houden, 

inrichting: 

€ 

189,00 

Komt te vervallen  

DVV 3.2.6.5 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 3.2.6.1 

€180,0

0 

Komt te vervallen  

DVV 3.2.6.6 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 3.2.6.2 

€189,00 Komt te vervallen  

Titel 3, hoofdstuk 7, In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

 

Huidig Nieuw  

DVV 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 

€ 877 Voor het in behandeling nemen 

van een verzoek tot registratie in 

het landelijk register kinderopvang 

voor een 

kindercentrum/gastouderbureau als 

bedoeld in artikel 1.45 van de Wet 

kinderopvang . 

€877 

DVV 3.7.7.1 Voor alle aanvragen onder titel 3 

geldt dat als de aanvraag niet 

ontvankelijk wordt verklaard, of 

wanneer de aanvraag buiten 

behandeling wordt gesteld, er 

aanspraak bestaat op teruggaaf 

van:                    

90% Voor alle aanvragen onder titel 3 

geldt, tenzij anders aangegeven, 

dat als de aanvraag niet 

ontvankelijk wordt verklaard, of 

wanneer de aanvraag buiten 

behandeling wordt gesteld, er 

aanspraak bestaat op teruggaaf 

van:    

90% 



 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018 

Huidig Nieuw 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt 

verstaan onder: 

 

a. Marktverordening: de Marktverordening 

gemeente Haarlem 2014; 

 

b. Inrichtingsplan: het inrichtingsplan zoals 

bedoeld in artikel 2 van de Marktverordening 

gemeente Haarlem; 

 

c. markt: de warenmarkt als bedoeld in artikel 1.1, 

onder d, van het Inrichtingsplan, met uitzondering 

van de jaarmarkt; 

 

d. jaarmarkt: de jaarmarkt als bedoeld in artikel 

1.4 van het Inrichtingsplan; 

 

e. standplaats: de ruimte als bedoeld in artikel 

1.1, onder g, van het Inrichtingsplan; 

 

f. vergunninghouder: degene als bedoeld in artikel 

1.1.onder h, van het Inrichtingsplan; 

 

 g. vaste plaats: de standplaats als bedoeld in 

artikel 1.1, onder i, van het Inrichtingsplan; 

 

h. dagplaats: de standplaats als bedoeld in artikel 

1.1, onder b, van het Inrichtingsplan; 

 

i. standwerkersplaats: de standplaats als bedoeld 

in artikel 1.1, onder m, van het Inrichtingsplan; 

 

j. verplaatste markt: markt als bedoeld in artikel 

1.3 van het Inrichtingsplan 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

Voor de toepassing van deze verordening wordt 

verstaan onder: 

a. Marktverordening: de Marktverordening 

gemeente Haarlem 2014; 

b. Inrichtingsplan: het inrichtingsplan zoals 

bedoeld in artikel 2 van de 

Marktverordening gemeente Haarlem;  

c. markt: de warenmarkt als bedoeld in 

artikel 1.1, onder d, van het 

Inrichtingsplan, met uitzondering van de 

jaarmarkt; 

d. jaarmarkt: de jaarmarkt als bedoeld in 

artikel 1.4 van het Inrichtingsplan; 

e. standplaats: de ruimte als bedoeld in 

artikel 1.1, onder g, van het 

Inrichtingsplan; 

f. vergunninghouder: degene als bedoeld in 

artikel 1.1.onder h, van het 

Inrichtingsplan; 

g. vaste plaats: de standplaats als bedoeld in 

artikel 1.1, onder i, van het 

Inrichtingsplan; 

h. dagplaats: de standplaats als bedoeld in 

artikel 1.1, onder b, van het 

Inrichtingsplan; 

i. standwerkersplaats: de standplaats als 

bedoeld in artikel 1.1, onder m, van het 

Inrichtingsplan; 

j. verplaatste markt: markt als bedoeld in 

artikel 1.3 van het Inrichtingsplan; 

k. promotiegelden: het bedrag dat in 

rekening wordt gebracht voor reclame en 

promotie- activiteiten ten behoeve van de 

markt.  

l. Luilakmarkt: de jaarlijkse potjes- en 

plantjesmarkt op de vrijdagavond/nacht, 

tot zaterdagochtend voorafgaand aan 

Pinksteren; 

m. Kerstmarkt: een markt in kerstsfeer in de 

binnenstad van Haarlem, in het eerste 

weekend na Sinterklaas. 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR334255/CVDR334255_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR334255/CVDR334255_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR334255/CVDR334255_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR334255/CVDR334255_1.html


 

C. Wijziging Tarieventabel  marktgelden en promotiegelden 2018 behorende bij de Verordening 

op de heffing en de invordering van marktgelden 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verordening op de heffing en de 

invordering van marktgelden 2018 

Wijzigingen 

 

Tarieven marktgelden en promotiegelden  2018 

Huidig Nieuw  

E.  Kerstkoopjesmarkt  

 

 

 

 

 

 

 

€ 76,40 

 

Komt te vervallen     - 

   

Met een minimum van € 

92,00 per plaats bedraagt het 

tarief op de Haarlemse 

Kerstkoopjesmarkt: 

 

 a. voor een standplaats per 

kraam 

   

 

b. voor een plaats voor 

verkoop van voedsel en/of 

dranken per strekkende meter 

frontbreedte 

 

 

 

 

€ 27,50 

 

F Haarlemse Luilakmarkt  Met, voor wat betreft onder F.a. en F.b., een 

minimum van € 126,00 per plaats bedraagt 

het tarief op de 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: 

Verordening op de heffing en de 

invordering van marktgelden 2018 

Wijzigingen  

Tarieven marktgelden en promotiegelden  

2018 

 

   G  Promotiegeld € 1,00 

 a. Voor een plaats op de 

Zaterdagmarkt wordt per 

ingenomen 10 m2, of een gedeelte 

daarvan  een bedrag aan reclame 

en promotiegeld in rekening 

gebracht van 



D. Wijziging Tarieventabel parkeerbelastingen 2018 behorende bij de Verordening op de heffing 

en invordering van parkeerbelastingen 2018 

 

 

 

      E.   Slotbepaling 

 

1. De artikelen A., B. en E. van deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018 treedt in 

werking op de dag na bekendmaking. Artikel C. van deze Eerste wijzigingsverordening 

belastingen 2018 treedt in werking op 1 april 2018. Artikel D. van deze Eerste 

wijzigingsverordening belastingen 2018 treedt in werking op 1 mei 2018. 

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

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

 

 

<datum> 

Verordening op de heffing en invordering 

van parkeerbelastingen 2018 

Wijzigingen  

 

Tarieventabel parkeerbelastingen 2018 

Huidig Nieuw  

4. Het tarief per tijdseenheid van één 

kalenderjaar voor een vergunning als 

bedoeld in art. 4, vierde lid, van de 

Parkeerverordening 2018 

4. Het tarief voor het parkeren bij gebruik 

van de (digitale) bezoekersregeling, als 

bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de 

Parkeerverordening 2018, bedraagt per 

tijdseenheid van 60 minuten: 

 

 

 voor een eerste vergunning a. In zone C tot een maximum van € 

125,- per jaar: 

 

 Voor een tweede vergunning  i. Van maandag t/m vrijdag van 09:00 

uur tot 17:00 uur 

€ 0,12 

   ii. Van maandag t/m vrijdag van 17:00 

uur tot 23:00 uur 

Op zaterdag van 09:00 tot 23:00 uur 

Op zondag van 13:00 tot 23:00 uur 

€ 0,25 

  b. In zone B tot een maximum van € 25,- 

per jaar: 

 

  i. Van maandag t/m vrijdag van 09:00 

uur tot 17:00 uur 

€ 0,12 

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

- - 7. Het tarief voor het parkeren bij gebruik 

van de mantelzorgvergunning, als 

bedoeld in artikel  5 van de 

Parkeerverordening 2018, tot een max 

van € 60,- conform de tarieven in 

onderdeel  4 

€ 0,00 


	Bijlage 1: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018

