
Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2022 

 

De raad van de gemeente Haarlem; 

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

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2022 

 

ARTIKEL I Wijziging Bijlage 1 Tarieven leges 2022 behorende bij de Verordening Leges 2022 
 

Verordening Leges 2022 Tekstuele wijzigingen en een nieuw tarief 

Bijlage 1 Tarieven leges 2022 

Huidig Nieuw  

1.18a.1 
 

tot het 
verkrijgen van 
een 
ligplaatsvergun
ning voor een 
pleziervaartuig 
als bedoeld in 
de Verordening 
Haarlemse 
Wateren 

€ 75,00 1.18a.1 tot het 
verkrijgen van 
een 
ligplaatsvergu
nning voor 
een 
pleziervaartui
g zoals 
bedoeld in de 
Verordening 
Haarlemse 
Wateren 
2020 

€ 75,00 

1.18a.2 tot het 
verkrijgen van 
een ligplaats- 
en/of 
exploitatieverg
unning voor 
een 
bedrijfsvaartuig 
zoals bedoeld 
in de 
Verordening 
Haarlemse 
Wateren 

€ 369,00 1.18a.2 tot het 
verkrijgen van 
een ligplaats- 
en/of 
exploitatiever
gunning voor 
een 
bedrijfsvaartu
ig zoals 
bedoeld in de 
Verordening 
Haarlemse 
Wateren 
2020 

€ 369,00 



 
ARTIKEL II Wijziging Bijlage 1 Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening Precariobelasting 
2022 
 

1.18a.3 

  

tot wijziging 
van een 
ligplaatsvergun
ning voor een 
pleziervaartuig  

 € 20,60 1.18a.3 

  

tot wijziging 
van een 
ligplaatsvergu
nning voor 
een 
pleziervaartui
g, zoals 
bedoeld in de 
Verordening 
Haarlemse 
Wateren 
2020, 
wanneer de 
ligplaatsvergu
nning 
minimaal 7 
maanden 
geleden is 
afgegeven  

 € 20,60 

     1.18a.4 tot wijziging 
van een 
ligplaats- 
en/of 
exploitatiever
gunning voor 
een 
bedrijfsvaartu
ig zoals 
bedoeld in de 
Verordening 
Haarlemse 
Wateren 
2020 

 € 20,60 

Verordening Precariobelasting 2022 Tekstuele wijzigingen 

Bijlage 1 Tarieven 2022 

Huidig Nieuw  

7.5 Tijdelijke 
standplaatsen 
voor de 
verkoop van 
oliebollen en 
poffertjes: 

 7.5 Seizoensstand
plaatsen voor 
de verkoop 
van oliebollen 
en poffertjes: 

 



 
ARTIKEL III Wijziging titel A. Vrachtschepen van Bijlage 1 Tarieventabel Havengelden 2022 
behorende bij de Verordening Havengelden 2022 
 

7.8 Tijdelijke 
standplaats 
voor de 
verkoop van 
kerstbomen 
per m², per 
vergunningsper
iode 

€ 9,30 7.8 Incidentele 
standplaats 
voor de 
verkoop van 
kerstbomen 
per m², per 
vergunningsp
eriode 

€ 9,30 

7.9 Tijdelijke 
standplaats 
voor 
commerciële 
promotiedoele
n per dag 

€ 19,30 7.9 Incidentele 
standplaats 
voor 
promotie 
en/of verkoop 
voor 
marketingdoe
leinden per 
dag 

€ 19,30 

Verordening Havengelden 2022 Nieuw tarief en tekstuele wijziging 

Bijlage 1 Tarieventabel Havengelden 2022 

Huidig Nieuw 

A. Vrachtschepen  A. Vrachtschepe
n 

 

1. Doorvaart per 
ton 
laadvermogen: 

 1. Doorvaart per 
ton 
laadvermoge
n: 

 

 met een 
minimum van € 
11,35 

  met een 
minimum van 
€ 11,35 

 

a Per keer € 0,12 a Per keer € 0,12 

b Retour € 0,18 b Retour € 0,18 

c Per jaar € 10,00 c Per maand € 0,90 

   d Per jaar € 10,00 

2. Lossen, laden 
per ton 
laadvermogen 

    

 met een 
minimum van € 
11,35 

 2. Lossen, laden 
per ton 
laadvermoge
n 

 



 
 
Artikel IV   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. 

 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
<….datum….> 

a Per keer € 0,14  met een 
minimum van 
€ 11,35 

 

b Per jaar € 11,80 a Per keer € 0,14 

   b Per maand € 1,07 

   c Per jaar € 11,80 


	Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2022

