
Eerste wijziging Verordening leges 2022 Haarlem 

 
De raad van de gemeente Haarlem; 

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

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

B E S L U I T 

vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening leges 2022 

Artikel I  
De tarieventabel leges 2022, behorende bij de Verordening leges 2022 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. 
Een aantal tarieven opgenomen onder Titel 1, Hoofdstuk 2 Reisdocumenten, worden als volgt 
gewijzigd: 
 

 Was Wordt 

1.2.1 het tarief bedraagt voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag 

   

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 

€74,77 € 75,82 

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) 

€74,77 € 75,82 

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 

€ 74,77 € 75,82 

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 

€ 74,77 € 75,82 

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 

€ 56,55 € 57,34 



1.2.1.6 tot het verstrekken van een nationaal 
paspoort, een groter aantal bladzijden 
bevattende dan een nationaal 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  

€ 56,55 € 57,34 

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 

€ 67,58 € 68,53 
 

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 

€ 36,46 € 36,98 

1.2.1.9 tot het verstrekken van een 
reisdocument voor vluchtelingen of een 
reisdocument voor vreemdelingen 

€ 56,55 € 57,34 

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 bereikt 

€ 56,55 € 57,34 

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 

€ 56,55 € 57,34 

1.2.2 voor de versnelde uitreiking van een in 
de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 
1.2.1.11 genoemd document, zijnde een 
toeslag op de in die onderdelen 
genoemde bedragen:  

€ 50,91 € 51,62 

 
B.  
Aan Titel 3, Hoofdstuk 4 Huisvestingswet, wordt een nieuwe bepaling toegevoegd dat komt te 
luiden als volgt: 
 

 
 
Artikel II   
1.   Artikel 1, onder A treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

2.   Artikel 1, onder B treedt in werking op 1 februari 2022. 

3.   De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste en tweede lid bepaalde datum. 

3.4.6 tot het verlenen van een verhuurvergunning opkoopbescherming, 
als bedoeld in artikel 41 van de Huisvestingswet, en artikel 3.4.3. 
van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 
(aangekochte koopwoningen verhuren) 

€ 599,00 



Artikel III 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Eerste wijziging van de Verordening leges 2022’. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van … januari 2022 

 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 


	Eerste wijziging Verordening leges 2022 Haarlem

