
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Haarlem tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering 

van leges Haarlem 

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van 

de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, de Rijkswet tot wijziging van de 

Paspoortwet (Stb. 2021, 351) en het daarbij behorende inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2021, 353), de 

wijziging van het Besluit paspoortgelden (Stb. 2021, 352) en artikel 9 van de Legesverordening 2021 

Haarlem; 

  

besluit: 

Artikel I   
  

De Legesverordening 2021 Haarlem wordt als volgt gewijzigd: 

  

De artikelen 1.2.1.7 en 1.2.1.8 van de tarieventabel worden vervangen door: 

  

      

€ 67,58 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor 

een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 

1.2.1.7 

  

  

      

€ 36,46 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  

1.2.1.8 

    

  

Artikel II   
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, 

met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van 

toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van 

ingang van de heffing hebben voorgedaan. 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde 

datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden 

gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor 

zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt. 

3. De datum van ingang van de heffing is 6 september 2021 
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