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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, uitvoering
van artikel 3, tweede lid, van de Retributieverordening
(AB 1988 no. GT 4), regelende de heffing en inning van
retributies en leges door de Directe Arbeid

Citeertitel: Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid
Vindplaats : AB 1990 no. 22 (inwtr. AB 1990 no. 55)
Wijzigingen: AB 1997 no. 11
====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het Land worden door de Directie Arbeid retributies en leges geheven als volgt:
A. Overwerkvergunningen
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om:
afgifte van een overwerkvergunning als bedoeld in
artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsverordening:
1. voor een periode van ten hoogste vier weken .... Afl.
20,-;
2. voor een periode van meer dan vier weken ....... Afl.
75,-.
Een verzoek om verlenging van een overwerkvergunning wordt voor de toepassing van dit landsbesluit
gelijkgesteld met een verzoek om afgifte van een
nieuwe overwerkvergunning.
B. Ontslagvergunningen
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om
afgifte van een ontslagvergunning als bedoeld in
artikel 4 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten................................. Afl.
75,-.
C. Arbeidsregisters
Voor het afgeven van een arbeidsregister als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van
de Arbeidsverordening............................... Afl.
20,-.
Artikel 2
1. De retributies, bedoeld in artikel 1, onderdelen A en B, zijn
verschuldigd door degene die verzoekt om de inbehandelingneming. Van
betaling van de retributie, bedoeld in artikel 1, onderdeel B, worden
vrijgesteld bedrijven die in staat van faillissement zijn verklaard.
2. De leges, bedoeld in artikel 1, onderdeel C, zijn verschuldigd
door degene die verzoekt om de afgifte van het in dat artikel genoemde
register.
3. Geen stuk wordt afgegeven, alvorens de daarvoor verschuldigde
leges zijn voldaan.
Artikel 3
1. De inning van de retributies, bedoeld in artikel 1, onderdelen
A en B, geschiedt door of namens de directeur van de Directie Arbeid
tegen afgifte van een kwitantieformulier, voorzien van zegels ter
waarde van het betaalde bedrag.
2. De inning van de leges, bedoeld in artikel 1, onderdeel C, geschiedt door of namens de directeur van de Directie Arbeid, waarbij
het aangevraagde stuk ten bewijze van betaling wordt voorzien van ze-
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gels ter waarde van het betaalde bedrag.
3. Ingevolge het eerste of tweede lid aangebrachte zegels worden
terstond na het aanbrengen daarvan door de afgevende ambtenaar afgestempeld met het stempel van de Directie Arbeid.
Artikel 4
De in artikel 3 genoemde zegels worden verstrekt, beheerd en afgerekend op de wijze, door de minister van Financiën bepaald.
Artikel 5
1. Dit landsbesluit treedt in werking met AB 1990 no. 55.
2. Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid.
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