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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Retributieverordening

Citeertitel: Algemeen retributie- en legesbesluit
Vindplaats : AB 1987 no. 95
Wijzigingen: AB 1990 nos. 18, 50, 55; AB 1998 no. 23
====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het Land worden retributies en leges geheven als
volgt:
A. Nasporing in overheidsarchieven
Voor het doen van nasporing in, eventueel gevolgd
door het geven van inlichtingen uit, het semistatisch archief, het statisch archief of het documentatiemateriaal van het Land, ongeacht het resultaat van de nasporing, per man-uur of gedeelte
daarvan............................................. Afl.
25,-.
B. Minuten, afschriften en uittreksels
Voor geheel geschreven of gedeeltelijk geschreven
en overigens blanco gelaten minuten, afschriften
of uittreksels van stukken, per geheel of gedeeltelijk geschreven bladzijde (stukken op de
schrijfmachine vervaardigd mede hieronder begrepen)................................................ Afl.
2,-.
C. Geheel of gedeeltelijk bedrukte stukken
1. Voor een afdruk, blauwdruk of copie van een
tekening of een landkaart of gedeelte daarvan,
per m² .......................................... Afl.
15,-;
2. voor een copie van overige stukken, per bladzijde ........................................... Afl.
0,25.
D. Standaardformulieren
Voor het op verzoek verstrekken van door de aanvrager of diens opdrachtgever in te vullen standaardformulier...................................... Afl.
0,25.
E. Tarieven hulpbestuurskantoren:
Voor het verrichten van betalingen ten behoeve van
bij ministeriële regeling aangewezen bedrijven,
per transactie...................................... Afl.
1,50.
Artikel 2
De copieën, verstrekt op grond van artikel 1, onderdeel C, worden
voor zoveel nodig en mits voorzien van de in artikel 5 genoemde zegels, gelijkgesteld met een origineel van het betreffende stuk.
Artikel 3
1. De retributies, bedoeld in artikel 1, onderdelen A en E, zijn
verschuldigd door degene die van de genoemde diensten gebruik wenst te
maken.
2. De leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen B, C en D, zijn
verschuldigd door degene die om de verstrekking van een der in die on-
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derdelen genoemde bescheiden verzoekt.
Artikel 4
1. Geen retributie is verschuldigd voor de diensten bedoeld in
artikel 1, onderdeel A, en de bescheiden, bedoeld in artikel 1, onderdelen B, C en D, verzocht door of wegens het Land of enig ander bij
landsverordening ingesteld lichaam ten behoeve van enigerlei overheidstaak, tenzij voor de verstrekking daarvan ter beoordeling van de
minister van Algemene Zaken wat betreft de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel A, extra kosten van personele of materiële aard moeten worden gemaakt, in welk geval deze extra kosten in rekening worden
gebracht.
2. Geen leges zijn verschuldigd voor de afgifte van bescheiden,
welke:
a. ingevolge een wettelijk voorschrift kosteloos aan particuliere personen of aan instellingen moeten worden verstrekt;
b. worden afgegeven in het persoonlijk belang van personen, in het bezit van een door een bevoegde autoriteit afgegeven certificaat van
onvermogen.
Artikel 5
1. De inning van de retributies, bedoeld in artikel 1, onderdelen
A en E, geschiedt door of namens het hoofd van de desbetreffende organisatorische eenheid, tegen afgifte van een kwitantieformulier. Het
kwitantieformulier vermeldt de aard en het bedrag van de retributie en
wordt door of namens het hoofd ondertekend, gedagtekend en afgestempeld met een stempel van de desbetreffende organisatorische eenheid.
2. De inning van de leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen B, C
en D, geschiedt door of namens het hoofd van de desbetreffende organisatorische eenheid door middel van zegels die na betaling van het verschuldigde bedrag aan leges op het desbetreffende stuk worden aangebracht.
3. Nadat de zegels, bedoeld in het tweede lid, zijn aangebracht,
worden zij terstond afgestempeld met een stempel van de desbetreffende
organisatorische eenheid.
4. Geen stuk wordt afgegeven, alvorens het verschuldigde bedrag
aan leges is voldaan.
5. Het vierde lid is niet van toepassing op de diensten, bedoeld
in artikel 1, onderdelen A en E.
Artikel 5a
Het hoofd van een hulpbestuurskantoor draagt zorg dat de ten behoeve van de bedrijven, bedoeld in artikel 1, onderdeel E, ontvangen
gelden, zo mogelijk op dezelfde dag nog uiterlijk de dag daarna, overgemaakt worden op de rekeningen van de betrokken bedrijven.
Artikel 6
De in artikel 5 bedoelde zegels worden verstrekt, beheerd en afgerekend op de wijze bepaald door de minister van Financiën.
Artikel 7
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Algemeen retributieen legesbesluit.
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