PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/ 90

Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 16 december 2005 hebben besloten als volgt:
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 25 oktober 2005, statenkenmerk J-844,
afdeling Financiën, reg.nr. 2005/49111, inzake vaststelling provinciale heffingsverordeningen;
gelet op de artikelen 220 en 223 van de Provinciewet;
besluiten:
vast te stellen:
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES VAN DE PROVINCIE LIMBURG
2006
(i) Artikel 1 Aard van de heffing en
belastbaar feit
Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, lid I, sub b van de
Provinciewet, ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van de diensten, bedoeld in deze
verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

(ii) Artikel 2

Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt
aangevraagd.

(iii) Artikel 3
1.
2.

Tarieven

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een
volle eenheid gerekend.

(iv) Artikel 4

Wijze van heffing
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De heffing van leges geschiedt door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

(v) Artikel 5

Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:
a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;
c. wordt toegezonden: binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

(vi) Artikel 6
1.

4.

Teruggaaf

Indien een vergunning, ontheffing enz., als bedoeld in de tarieventabel, wordt geweigerd, vindt
restitutie plaats van 75% van de geheven leges, met dien verstande dat:
a. een minimumbedrag van € 12,- niet wordt gerestitueerd;
b. geen restitutie plaats vindt van leges, indien een bij de desbetreffende dienstverlening behorend
tarief € 12,- of minder bedraagt;
c. indien het een weigering betreft van een ontgrondingsvergunning, restitutie plaats vindt van 50%
van de leges.
2. Indien de aanvraag van een vergunning, ontheffing, enz. als bedoeld in de tarieventabel, wordt
ingetrokken alvorens daarop is beschikt, vindt,
a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van het in behandeling
nemen van de aanvraagrestitutie plaats van 50% van de geheven leges.
b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van het in behandeling nemen
van de aanvraag, restitutie plaats van 25% van de geheven leges.
c. - indien het een aanvraag om een ontgrondingsvergunning betreft en indien het verzoek tot
intrekking is gedaan voordat er een ontwerpbesluit is genomen, restitutie plaats van 95% van
de leges.
- indien het een aanvraag om een ontgrondingsvergunning betreft en indien het verzoek tot
intrekking is gedaan nadat er een ontwerpbesluit is genomen, doch voordat er een definitief
besluit is genomen, restitutie plaats van 75% van de leges.
Het in het eerste lid van dit artikel onder a en b bepaalde is eveneens van toepassing.
3. Indien van een ontgrondingsvergunning in het geheel nog geen gebruik is gemaakt en het besluit tot
intrekking van die vergunning onherroepelijk is geworden, vindt op schriftelijk verzoek van de
belanghebbende of diens rechtverkrijgende – mits gedaan binnen een jaar na datum van verlening
van de vergunning – teruggaaf plaats van 50% van de geheven leges, met dien verstande, dat de
leges, berekend volgens het algemene tarief, niet worden gerestitueerd.
Het in het eerste lid van dit artikel onder a en b bepaalde is eveneens van toepassing.
Indien het een aanvraag om een ontgrondingsvergunning, een grondwaterwetvergunning of een
ontheffing in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
betreft en de aanvraag wordt op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht niet verder
behandeld, vindt restitutie plaats van 80% van de geheven leges.
Het in het eerste lid van dit artikel onder a en b bepaalde is eveneens van toepassing.
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Artikel 7

Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:
a. stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege openbare besturen, met dien
verstande dat dit slechts geldt voor stukken genoemd in de tarieventabel, onder 1.1 t/m 1.3 en 2.1.1
t/m 2.1.9 en dat aan dezelfde aanvrager niet meer dan één exemplaar van hetzelfde stuk wordt
afgegeven;
b. de stukken, genoemd in de tarieventabel, onder 1.2.1, 2.1.1, 2.1.5, 2.1.6 en 2.1.7, desgevraagd
verstrekt aan politieke groeperingen, welke zijn ingeschreven krachtens artikel G2 van de Kieswet en
waarvan het bij de laatst gehouden verkiezingen behaalde aantal stemmen niet lager is dan 75%
van de kiesdeler, bedoeld in artikel P5 van die wet, voor ten hoogste vijf exemplaren.
c. de stukken, genoemd in de tarieventabel, onder 1.2.1, 2.1.1, 2.1.5, 2.1.6 en 2.1.7, verstrekt aan
organen van regionale, provinciale en landelijk werkende publiciteitsmedia, voor ten hoogste één
exemplaar.
(vii) Artikel 8
1.
2.

Grens kennisgeving

Heffing blijft achterwege indien het verschuldigde bedrag per belastingplichtige een bedrag van € 5,niet te boven gaat;
Het bepaalde onder lid 1 geldt niet voor de te heffen leges, genoemd in de tarieventabel, onder
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 2.1.1 t/m 2.1.4, 2.1.7 , 2.1.8, 3.3.1 en 4.1.1.
(viii)

Artikel 9

Vermindering

Een onjuiste kennisgeving kan door de in artikel 227a, lid 2, sub b van de Provinciewet bedoelde
provincieambtenaar ambtshalve worden verminderd.
Artikel 10
1.
2.
3.
4.

Inwerkingtreding, ingang van de heffing, citeertitel en overgangsbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van uitgifte van het provinciaal
blad, waarin de verordening wordt afgekondigd.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.
Deze verordening kan worden aangehaald als:”Legesverordening Limburg 2006".
Op het in lid 2 genoemde tijdstip vervalt de "Legesverordening Limburg 2000", vastgesteld bij besluit
van Provinciale Staten van 12 november 1999, met dien verstande, dat zij van kracht blijft over het
tijdvak, waarvoor zij heeft gegolden.

Provinciale Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter,
mr. J.B.J.M. Stijnen, griffier.
Uitgegeven, Maastricht 22 december 2005,
De Griffier der Staten van Limburg,
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mr. J.B.J.M. Stijnen
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Tarieventabel voor het jaar 2006 behorende bij en deel uitmakende van
de Legesverordening Limburg 2006
Tarief in €

1

Reproductie (algemeen)

1.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.1

een gewaarmerkt afschrift van een bij een provinciaal
bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van
de Wet Openbaarheid van Bestuur
voor de eerste pagina, A4-formaat
voor elke volgende pagina, A4-formaat

.

a.
b.

1.1.2

a.
b.
c.
d.

1.1.3

a.
b.
c.

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij
een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan
niet op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van
enig ander schriftelijk stuk
voor elke reproductie, A4-formaat, die de aanvrager zelf maakt
voor elke reproductie, A4-formaat, die door een provinciaal
medewerker wordt gemaakt
voor elke reproductie van een ander formaat dan A4, bedragen
de kosten een veelvoud van de kosten per A4-formaat
voor lichtdrukmateriaal (kaarten en tekeningen), per afdruk (alle
formaten)
een exemplaar van de bundel "Rechtspositieregelingen
Provincie Limburg"
een abonnement per jaargang (12 maanden) op aanvullingen
en wijzigingen
afzonderlijke aanvullings- en wijzigingsbladen: per pagina geldt
de tariefstelling zoals genoemd onder 1.1.2

1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.2.1

verslagen, rapporten, studies e.d. inclusief bijbehorend
kaartmateriaal, indien voorradig en voor zover niet elders
genoemd, voor het gehele stuk

2,00
0,65

0,05
0,10

8,80

21,05
5,25
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Tarief in €
- bij maximaal 25 pagina's
- bij maximaal 50 pagina's
- bij maximaal 75 pagina's
- bij maximaal 100 pagina's
- bij 101 pagina's en meer, per 100 pagina's
(naar boven afgerond)

1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.3.1

de onder 1.1.2 en 1.2.1 bedoelde informatie in digitale vorm,
indien aanwezig en zonder nadere bewerking
- op 3,5" diskette, type HD, 1,44 MB
- op cd-rom

1.4

1,30
2,60
3,90
5,20
5,20

18,45
19,80

Boven de voorgenoemde en hierna te noemen tarieven worden
ook de kosten van verzending van de onderwerpelijke stukken,
overeenkomstig de officiële posttarieven, in rekening gebracht,
indien de bescheiden op verzoek worden toegezonden.

a.
b.

Indien genoemde stukken worden verzonden per telefax
bedraagt het tarief per pagina
binnen de provincie
buiten de provincie

2

Reproductie (bestuursstukken)

2.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

a.
b.

2.1.2

stukken bestemd om in een openbare vergadering van
Provinciale Staten te worden behandeld, met uitzondering van
de onder 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 en 2.1.8 genoemde jaarstukken:
voor een abonnement per jaargang (12 maanden)
voor een afzonderlijk stuk geldt de tariefstelling zoals genoemd
onder 1.1.2

0,34
0,54

22,75

de notulen van het verhandelde in de vergadering van
Provinciale Staten:
a.

voor een abonnement per jaargang (12 maanden)

22,75
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Tarief in €
b.

2.1.3

voor de notulen van een afzonderlijke vergadering geldt de
tariefstelling zoals genoemd onder 1.1.2

a.
b.

het provinciaal blad:
voor een abonnement per jaargang (12 maanden)
voor een afzonderlijk provinciaal blad geldt de tariefstelling
zoals genoemd onder 1.1.2

a.
b.

uitnodigingen en witte verslagen van de vaste
commissievergaderingen, per commissie:
voor een abonnement per jaargang (12 maanden)
voor de uitnodiging en/of het verslag van een afzonderlijke
commissievergadering geldt de tariefstelling zoals genoemd
onder 1.1.2

2.1.4

22,75

13,20

2.1.5

een exemplaar van de provinciale begroting met toelichting,
bestaande uit het statenvoorstel, programmabegroting met
prestatiegegevens, productbegroting en bijlagen

26,45

2.1.6

een exemplaar van de provinciale jaarrekening en
verantwoording, bestaande uit het statenvoorstel, jaarverslag,
jaarrekening en bijlagen

26,45

2.1.7

een exemplaar van het provinciaal jaarverslag

2.1.8
a.
b.

de provinciale knipselkrant:
voor een abonnement per jaargang (12 maanden)
voor een afzonderlijk exemplaar geldt de tariefstelling zoals
genoemd onder 1.1.2

2.1.9

een exemplaar van het openbaar register
grondwateronttrekkingen

3

Vergunningen, ontheffingen e.d. op grond van provinciale
en wettelijke voorschriften
ONTGRONDINGENWET

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van:

5,25

80,40

19,00
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Tarief in €
3.1.1
a.
b.

c.

3.1.2

3.1.3

een vergunning, of verlenging van de vergunningstermijn of
een andere wijziging, op grond van de Ontgrondingenwet:
een algemeen tarief per vergunningsbesluit
daarenboven, afhankelijk van de hoeveelheid te ontgronden
specie1:
van
1 tot
10.000 m3
van
10.000 tot
25.000 m3
van
25.000 tot
50.000 m3
van
50.000 tot
75.000 m3
van
75.000 tot
150.000 m3
van
150.000 tot
250.000 m3
van
250.000 tot
1.000.000 m3
van 1.000.000 tot
5.000.000 m3
van 5.000.000 tot 10.000.000 m3
van 10.000.000 tot 25.000.000 m3
van 25.000.000 tot 50.000.000 m3
50.000.000 m3 of meer

93,35

378,00
1.750,00
3.580,00
7.525,00
14.595,00
22.775,00
30.425,00
76.315,00
153.355,00
383.970,00
768.715,00
1.538.215,00

Wanneer het een wijziging betreft, niet inhoudende een
verlenging van de vergunningstermijn voor het winnen van
specie, worden slechts leges als bedoeld onder b. geheven,
wanneer sprake is van extra hoeveelheden te winnen specie.
een wijziging van de vergunning, voor zover de wijziging geen
betrekking heeft op een verlenging van de vergunningstermijn
voor het winnen van specie of op een verhoging van de
hoeveelheid te ontgraven specie
een wijziging van de vergunning, als bedoeld in 3.1.2, indien
toepassing wordt gegeven aan artikel 7 van de Ontgrondingenverordening Limburg

1.000,00

600,00

GRONDWATERWET

1

Bij heffingen in het kader van de Verordening op ontgrondingen wordt de hoeveelheid te ontgronden specie als
volgt gedefinieerd: De hoeveelheden specie gemeten in profiel van de ontgraving. Dit zijn bruto hoeveelheden.
Alle specie, die op basis van een vergunning vergraven kan worden, wordt meegeteld. Naast de verhandelbare
specie tellen ook de niet verhandelbare teelaarde, dekgronden, mors e.d. mee.
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3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van:
Tarief in €

3.2.1

een vergunning, zoals bedoeld in artikel 14, lid 1 van de
Grondwaterwet of een wijziging daarvan, met uitzondering van
een wijziging van een vergunning inhoudende een
vermindering van de vergunde hoeveelheid:
a.

afhankelijk van de hoeveelheid te onttrekken grondwater/ te
infiltreren grondwater per jaar2:
van
Van
Van
Van
Van

b.
c.

0 tot
50.000 m3
50.000 tot
100.000 m3
100.000 tot
200.000 m3
200.000 tot
500.000 m3
500.000 tot 1.500.000 m3
1.500.000 m3 of meer

een wijziging, zoals bedoeld in artikel 14, lid 5 van de
Grondwaterwet van een vergunning als bedoeld onder a.
een wijziging van de voorschriften, zoals bedoeld in artikel 22
van de Grondwaterwet, van een vergunning als bedoeld onder
a.

2.753,00
4.127,00
6.879,00
8.255,00
9.632,00
10.930,00
62,00
1.418,00

3.2.2

het tarief onder 3.2.1 sub a. en c. wordt in verband met de
wettelijk verplichte publicatie van de vergunningen of de
wijzigingen daarop verhoogd met

400,00

3.2.3

een vergunning voor het hebben van een inrichting voor
beregening of bevloeiing van sportvelden of een wijziging van
een dergelijke vergunning of vergunningsvoorschriften

215,00

3.2.4

een vergunning voor het onttrekken van grondwater ten
behoeve van een koude-warmte opslagsysteem (ontwikkelen
duurzame energie) tot 100.000 m3 per jaar of een wijziging van
een dergelijke vergunning of vergunningsvoorschriften

2

1.020,00

Indien bij infrastructurele werken en bodem- en grondwatersaneringen ten behoeve van een dergelijk project

grondwater wordt onttrokken uit meerdere inrichtingen en de vergunningen voor deze inrichtingen als pakket worden
aangevraagd wordt het tarief bepaald op basis van de totale hoeveelheid te onttrekken grondwater voor het gehele
project.
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Tarief in €
WEGENVERKEERSWET 1994, WEGENVERKEERSREGLEMENT, VOERTUIGENREGLEMENT 1990
3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.3.1

een verklaring aan belanghebbende, waaruit blijkt dat hem een
rijbewijs, als bedoeld in het Wegenverkeersreglement, is
afgegeven

3.3.2

een ontheffing ingevolge artikel 87 van het reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990
met een geldigheidsduur van minder dan 2 maanden
voor elke volgende ontheffing
met een geldigheidsduur van minimaal 2 maanden en
maximaal 36 maanden
voor elke volgende ontheffing
voor een wijziging of verlenging

a.
b.

3.3.3

een ontheffing ingevolge artikel 148 van de Wegenverkeerswet
1994

3.3.4

een ontheffing ingevolge artikel 7.1. van het Voertuigreglement
met een geldigheidsduur van minder dan 2 maanden voor
bijzondere transporten
met een geldigheidsduur van minder dan 2 maanden, anders
dan bedoeld onder a.
met een geldigheidsduur van minimaal 2 maanden en
maximaal 36 maanden
voor elke volgende ontheffing

a.
b.
c.

2,62

59,55
5,25
88,10
10,50
10,50
31,70

18,45
31,70
31,70
5,25

3.3.5

een ontheffing of algemene ontheffing ingevolge de
Wegenverordening provincie Limburg

31,70

3.3.6

een toestemming op basis van een verleende ontheffing voor
het plaatsen en hebben van doel- en objectverwijzingsborden,
ingevolge de Wegenverordening Provincie Limburg

15,85
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Tarief in €
3.4

Het tarief bedraagt:

3.4.1

voor een uitreksel uit het in artikel 120 van het
Wegenverkeersreglement bedoelde register:
- per ingeschrevene
- met een minimum van

3.4.2

voor het ter inzage geven van het in artikel 120 van het Wegenverkeersreglement bedoelde register:
- voor een kwartier of gedeelte daarvan
- indien gebruik wordt gemaakt van een fotocamera, analoge
of digitale recorder dan wel een soortgelijk toestel, voor een
kwartier of gedeelte daarvan

0,10
2,62

5,25
13,20

WET HYGIËNE EN VEILIGHEID BADINRICHTINGEN EN
ZWEMGELEGENHEDEN
3.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.5.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet Hygiëne en
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden

550,00

DRANK EN HORECAWET
3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.6.1

Een vergunning voor een gemeente als bedoeld in artikel 3
juncto artikel 55 van de Drank- en Horecawet

4

Overige diensten

4.1

Het tarief bedraagt:

4.1.1

voor de legalisatie van een handtekening

4.1.2

voor een bericht, als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de
wet persoonsregistraties: het bij Algemene Maatregel van
Bestuur vastgestelde maximum.

153,00

2,62
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Tarief in €
4.2

Het tarief bedraagt:

4.2.1

voor iedere administratieve dienst, voor zover niet afzonderlijk
genoemd

Deze tarieventabel 2006 behoort bij en maakt deel uit van de Legesverordening Limburg 2006.

45,00

