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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, regelende
de heffing en inning van retributies en leges door het
Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Citeertitel: Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en
Bevolkingsregister
Vindplaats : AB 1987 no. 57 (met verbeterblad)
Wijzigingen: AB 1991 no. 65; AB 1992 no. 5; AB 1993 no. 31; AB 1996
no. 29; AB 2000 no. 95; AB 2001 no. 102; AB 2003 no. 89;
AB 2006 no. 42; AB 2014 no. 21
====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het land worden door het Bureau Burgerlijke Stand
en Bevolkingsregister retributies en leges geheven als volgt:
A. Voor het verlijden van akten van erkenning, huwelijksaangifte en huwelijkstoestemming:
1. ten burele van de ambtenaar of de ambtenaren
van de burgerlijke stand op verzoek van een
der partijen op een werkdag buiten de normale
kantooruren of op een zaterdag, zondag of een
met een zondag gelijkgestelde dag, uit hoofde
van bijzondere omstandigheden, per akte ......... Afl. 120,-;
2. in een bijzonder huis op een werkdag gedurende
de normale kantooruren, uit hoofde van buitengewone omstandigheden, per akte ................. Afl.
90,-;
3. in een bijzonder huis op een werkdag buiten de
normale kantooruren of op een zaterdag, zondag
of een met een zondag gelijkgestelde dag, uit
hoofde van buitengewone omstandigheden, per
akte ............................................ Afl. 210,-.
B. Voor het voltrekken van huwelijken:
1. in een daartoe door de minister belast met administratieve zaken bestemde lokaliteit op
maandag, na 10.00 uur, tot en met donderdag,
gedurende normale kantooruren ................... Afl.
95,-;
2. in een daartoe door de minister belast met administratieve zaken bestemde lokaliteit op
vrijdagen, gedurende normale kantooruren ........ Afl. 125,-;
3. in een daartoe door de minister belast met administratieve zaken bestemde lokaliteit, op
verzoek van één der partijen en uit hoofde van
een bijzondere omstandigheid, na kantooruren,
op zaterdagen, zondagen en feestdagen ........... Afl. 300,-;
4. in een daartoe door de minister belast met administratieve zaken bestemde lokaliteit, tussen niet ingezetenen, van maandag tot en met
vrijdag ......................................... Afl. 140,-;
5. in een daartoe door de minister belast met administratieve zaken bestemde lokaliteit, tus-
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sen niet ingezetenen, buiten kantooruren, op
zaterdagen, zondagen en feestdagen .............. Afl.
6. in een bijzonder huis op verzoek van één der
partijen, op een werkdag gedurende de normale
kantooruren uit hoofde van een bijzondere omstandigheid, per huwelijksvoltrekking ........... Afl.
7. in een bijzonder huis, op verzoek van één der
partijen op een werkdag buiten de normale kantooruren of op een zaterdag, zondag of een met
de zonzondag gelijkgestelde dag uit hoofde van
een bijzondere omstandigheid, per huwelijksvoltrekking ..................................... Afl.
8. in een bijzonder huis uit hoofde van een behoorlijk bewezen wettig beletsel, per huwelijksvoltrekking ................................ Afl.
Voor het voltrekken van huwelijken in een daartoe
door de minister belast met administratieve zaken
bestemde lokaliteit, op maandagen tussen 9.00 en
10.00 uur, is geen retributie verschuldigd.
C. Voor het verlijden van een akte van overlijden
buiten de normale kantooruren, uit hoofde van bijzondere omstandigheden, per akte.................... Afl.
D. Voor de afgifte van:
1.
een familieboekje of duplicaat daarvan ......... Afl.
2. een trouwboekje of duplicaat daarvan, in gewone uitvoering ................................. Afl.
3. een trouwboekje of duplicaat daarvan, inluxe
uitvoering ...................................... Afl.
4°. Een trouwboekje of duplicaat daarvan, in extra
luxe uitvoering ................................. Afl.
E. Voor de afgifte van een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand...................... Afl.
F. Voor de afgifte van:
1. een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister ........................................ Afl.
2. een bewijs van afschrijving uit het bevolkingsregister ................................... Afl.
G. Voor een attestatie de vita......................... Afl.
H. Voor het verstrekken
van niet tot individuele
personen herleidbare statistische
gegevens uit
het bevolkingsregister, welke langs mechanische
of elektronische weg verzameld worden een vast bedrag van............................................ Afl.
vermeerderd met een bedrag van Afl. 40,- voor
ieder manuur of gedeelte daarvan, dat aan het vergaren c.q. het scheppen van de mogelijkheid van
het vergaren van de gevraagde gegevens besteed
wordt.
I. Voor een verklaring in het bijzonder belang van de
aanvrager houdende meer gegevens dan die, genoemd
onder F............................................. Afl.
J. Voor reisdocumenten en nationaliteitsverklaringen:
1. voor het afgeven van een nationaal paspoort ..... Afl.
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2. voor het afgeven van een zakenpaspoort .......... Afl. 190,-;
3. Voor het afgeven van een nationaal pasoort of
zakenpaspoort ten behoeve van personen jonger
dan 18 jaar ...................................... Afl. 120,4°. voor het bijschrijven
van kinderen die de
leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt,
op het het paspoort van een ouder of voogd,
per kind ........................................ Afl.
10,-;
5. voor het afgeven van een verklaring van nationaliteit ........................................ Afl.
11,-.
K. Voor de afgifte van:
1. een identiteitskaart ............................ Afl.
40,-;
2. een identiteitskaart ten behoeve van personen,
jonger dan 12 jaar .............................. Afl.
10,-.
Onder normale kantooruren worden in dit artikel verstaan de uren,
waarop het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister voor het publiek geopend is.
Artikel 1a
De bedragen, bedoeld in artikel 1, onderdelen J, 1 en J, 2,
kunnen, indien ten gevolge van een algemeen maatregel van rijksbestuur
de inkoopprijzen van paspoorten verhoogd worden, bij ministeriële regeling met hetzelfde percentage gewijzigd worden. In alle overige gevallen geschiedt een wijziging van deze onderdelen bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen.
Artikel 2
1. Indien aan een persoon die om afgifte van een paspoort verzoekt als bedoeld in artikel 1, onderdeel J, ten 1 of ten 2, reeds
eerder een paspoort werd verstrekt en dit oude paspoort door betrokkene niet wordt overgelegd bij de aanvrage, wordt aan de aanvrager een
bijzonder recht in rekening gebracht van Afl. 150,-, welk bedrag voldaan moet worden te zamen met de leges voor de afgifte van het paspoort.
2. Onverminderd artikel 1, onderdeel K, is voor de afgifte van
een identiteitskaart aan een persoon aan wie reeds eerder een identiteitskaart is verstrekt, en die bij de aanvrage van een nieuwe identiteitskaart de oude identiteitskaart niet overlegt bij de aanvrage, een
bijzonder recht verschuldigd van Afl. 20,- respectievelijk Afl. 80,-.
Bij aanvraag van navolgende kaarten wordt, indien de laatst uitgereikte identiteitskaart niet wordt overhandigd, het laatst in rekening gebrachte bedrag verdubbeld.
3. Het in het eerste en tweede lid bedoelde recht is niet verschuldigd, indien de aanvrager aan de hand van een politierapport ter
zake ten genoegen van de ambtenaar belast met de leiding van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister aantoont dat het niet
overleggen van het oude paspoort onderscheidenlijk de oude identiteitskaart hem niet kan worden toegerekend.
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Artikel 3
Voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en de registers van
de burgerlijke stand, verzocht door of namens personen of instellingen
die daartoe bij regeling van de minister van Algemene Zaken gerechtigd
zijn verklaard, wordt ten behoeve van het land een retributie geheven,
bestaande uit een vast bedrag van Afl. 5,-, vermeerderd met een bedrag
van Afl. 40,- voor ieder manuur dat het vergaren van de gevraagde inlichtingen langer duurt dan 1 manuur.
Artikel 4
1. De retributies zijn verschuldigd door degene die gebruik maakt
van de door het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te verlenen diensten.
2. De leges zijn verschuldigd door degene die om afgifte van een
of meer van de in artikel 1 genoemde bescheiden verzoekt.
Artikel 5
1. Geen retributies of leges zijn verschuldigd voor dienstverleningen of bescheiden, welke:
a. ingevolge een wettelijk voorschrift kosteloos aan particuliere personen of instellingen moeten worden verleend c.q. verstrekt;
b. door of vanwege het Land of enig ander openbaar lichaam ten behoeve
van de dienst worden verzocht, tenzij voor de verlening c.q. verstrekking daarvan, ter beoordeling van de minister van Algemene Zaken, extra kosten van personele of materiële aard moeten worden gemaakt, in welk geval deze extra kosten in rekening worden gebracht;
2. Geen leges of recht als bedoeld in artikel 1, onderdelen D tot
en met G en I, onderscheidenlijk artikel 2 eerste lid, zijn verschuldigd, indien het betreft bescheiden af te geven in het persoonlijk belang van personen, in het bezit van een door een bevoegde autoriteit
afgegeven certificaat van onvermogen.
3. Door de minister van Financiën kan aan personen en instellingen, die om gegevens uit het bevolkingsregister en de registers van de
burgerlijke stand verzoeken, op hun verzoek ontheffing van retributie
en leges worden verleend, indien aangetoond wordt dat de gegevens verzocht worden voor een zuiver wetenschappelijk of liefdadig doel.
4. Van een krachtens het eerste of tweede lid verleende vrijstelling of een ontheffing, als bedoeld in het derde lid, wordt door of
namens de ambtenaar belast met de leiding van het Bureau Burgerlijke
Stand en Bevolkingsregister op het af te geven schriftelijk stuk aantekening gedaan.
Artikel 6
1. De inning van de retributie en van de leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen J, ten 1, ten 2 en ten 3, en K, geschiedt door of
namens de ambtenaar, belast met de leiding van het Bureau Burgerlijke
Stand en Bevolkingsregister, door middel van een kasregistersysteem,
tegen afgifte van een kassabon waarop de dagtekening, de aard en het
bedrag van de retributie of van de desbetreffende leges zijn vermeld.
2. De inning van de leges geschiedt door of namens de ambtenaar,
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belast met de leiding van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, door middel van een kasregistersysteem, waarbij het af te
geven stuk van een machinale kwiteringsaantekening wordt voorzien. Deze aantekening bevat de dagtekening, de aard en het bedrag van de leges en wordt door of namens die ambtenaar geparafeerd.
3. In afwijking van het eerste lid kan de inning van de retributies en van de leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen J, ten 1, ten
2 en ten 3, en K, geschieden door of namens de ambtenaar belast met
de leiding van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister tegen afgifte van een kwitantieformulier waarop het verschuldigde bedrag
door middel van zegels is aangebracht. Nadat de zegels zijn geplakt,
worden zij onbruikbaar gemaakt door middel van een stempelafdruk en
wordt dat formulier door of namens die ambtenaar geparafeerd.
4. In afwijking van het tweede lid kan de inning van de overige
leges geschieden door of namens de ambtenaar, belast met de leiding
van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, door middel
van zegels, die op het desbetreffende stuk worden aangebracht. Nadat
de zegels zijn geplakt, worden zij onbruikbaar gemaakt door middel van
een stempelafdruk en wordt het desbetreffende stuk door of namens die
ambtenaar geparafeerd.
5. Door het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister wordt
geen dienst verleend en geen stuk afgegeven, alvorens de verschuldigde
retributie is of leges zijn voldaan.
Artikel 7
De in artikel 6, derde en vierde lid genoemde zegels worden verstrekt, beheerd en afgerekend op de wijze door de minister van Financiën te bepalen.
Artikel 8
Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit wordt
ingetrokken het Legesbesluit burgerlijke stand en vervalt onderdeel K
van artikel 1 van het Legesbesluit.
Artikel 9
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
die van zijn afkondiging en werkt wat het bepaalde in artikel 1, letters A, B en J, onder 1, 2, en 3, betreft terug tot en met 1 januari
1987.
2. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.
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