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Legesverordening Limburg 2016
LEGESVERORDENING LIMBURG 2016 MET BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit
Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, lid 1, 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.

Artikel 2 Belastingplicht
De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt
aangevraagd.

Artikel 3 Tarieven
1
2

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.

Artikel 4 Wijze van heffing
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.

Artikel 5 Tijdstip van betaling
De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:
mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
a.
schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;
b.
wordt toegezonden: binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving.
c.

Artikel 6 Teruggaaf
1

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:
een minimumbedrag van € 12,- niet wordt gerestitueerd;
a.
geen restitutie plaats vindt van leges, indien een bij de desbetreffende dienstverlening beb.
horend tarief € 12,- of minder bedraagt;
indien het een weigering betreft van een ontgrondingsvergunning of een omgevingsvergunc.
ning voor de activiteit bouwen, 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,
indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van het in behana.
deling nemen van de aanvraagrestitutie plaats van 50% van de geheven leges.
indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van het in behandeling
b.
nemen van de aanvraag, restitutie plaats van 25% van de geheven leges.
indien het een aanvraag om een ontgrondingsvergunning of een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen betreft en indien het verzoek tot intrekking is
gedaan voordat er een ontwerpbesluit is genomen, restitutie plaats van 70% van de leges.
indien het een aanvraag om een ontgrondingsvergunning of een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 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 60% van de leges.
Indien het een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
betreft diede reguliere procedure volgt en indien het verzoek tot intrekking is gedaan
voordat er een besluit is genomen, restitutie plaats van 60% van de leges.

Het in het eerste lid van dit artikel onder a en b bepaalde is eveneens van toepassing.
Indien de teruggaaf betrekking heeft op bouwen vindt alleen restitutie plaats van het
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op grond artikel 2.5.2.bepaalde legesbedrag. Over de overige bedragen vindt geen
restitutie plaats.
3

4

Indien van een ontgrondingsvergunning of een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
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, indien begonnen is met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, 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 omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen, een waterwetvergunning 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.

Artikel 7 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege openbare besturen, met dien
a.
verstande dat dit slechts geldt voor stukken genoemd in de tarieventabel, onder 1.1 t/m 1.3, en
dat aan dezelfde aanvrager niet meer dan één exemplaar van hetzelfde stuk wordt afgegeven.
de stukken, genoemd in de tarieventabel, onder 1.2.1, desgevraagd verstrekt aan politieke groeb.
peringen, 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.
de stukken, genoemd in de tarieventabel, onder 1.2.1, verstrekt aan organen van regionale, proc.
vinciale en landelijk werkende publiciteitsmedia, voor ten hoogste één exemplaar.

Artikel 8 Grens kennisgeving
1
2

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, 1.2.1, 2.3.1, 2.4.1 en 3.1.1.

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 Inwerkingtreding, ingang van de heffing, citeertitel en overgangsbepalingen
1.

2.
3.
4.

De Legesverordening 2015, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 12 december 2014
(Provinciaal Blad 2014, nummer 114) wordt ingetrokken met dien verstande zij van kracht blijft
voor de periode waarvoor zij heeft gegolden.
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 2016.
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Legesverordening Limburg 2016".

Voor de tarieventabel kunt u klikken op onderstaande link
TARIEVENTABEL
Provinciale Staten voornoemd de griffier, mw. drs. J.J. Braam de voorzitter, dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
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