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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 mei
2010 ter uitvoering van artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) regelende de heffing en inning van leges door het Monumentenbureau

Citeertitel: Legesbesluit Monumentenbureau
Vindplaats : AB 2010 no. 25
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het Land worden door het Monumentenbureau leges
geheven voor het afgeven van een vergunning, bedoeld in artikel 8 van
de Monumentenverordening (AB 1991 no. GT 46):
a. voor het verrichten of het laten verrichten van
raafwerk ter opsporing of ter onderzoeking van monumenten............................................ Afl. 200,-;
b. voor het afbreken van een beschermd monument, indien het onroerend van karakter is, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen.................. Afl. 200,-;
c. voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken
van een beschermd monument op een wijze waardoor
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht............ Afl. 200,-.
Artikel 2
1. De leges, bedoeld in artikel 1, zijn verschuldigd door degene
die om afgifte van de in dat artikel bedoelde bescheiden verzoekt.
2. Geen verzoek wordt in behandeling genomen alvorens een bewijs
is overgelegd dat het daarvoor verschuldigde bedrag aan leges is voldaan.
Artikel 3
1. Geen leges zijn verschuldigd voor het verlenen van een vergunning, bedoeld in artikel 1, voor de uitvoering van werken welke de minister, de Monumentenraad gehoord, nodig of wenselijk acht.
2. Van de vrijstelling wordt mededeling gedaan op de te verlenen
vergunning.
Artikel 4
1. Door of namens de directeur van het Monumentenbureau wordt een
verklaring afgegeven omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag
aan leges, bedoeld in artikel 1. De inning van de leges geschiedt door
middel van storting of overboeking van het verschuldigde bedrag op een
bankrekening van de Directie Financiën ten behoeve van het Monumentenbureau.
2. Het stortings- of overboekingsbewijs wordt door of namens de
directeur van het Monumentenbureau gecontroleerd, afgestempeld en geparafeerd. Er wordt een afschrift ervan gemaakt.
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3. Bij de afgifte van de bescheiden op grond van artikel 1 worden
deze voorzien van een stempel van het Monumentenbureau, een paraaf
door of namens de directeur van het Monumentenbureau, alsmede de dagtekening. Daarop wordt tevens vermeld het registratienummer van de in
het eerste lid vermelde verklaring, de dagtekening en andere gegevens
van het storting- of overboekingsbewijs, alsmede het aan leges betaalde bedrag.
4. Indien geen vergunning, bedoeld in artikel 1, wordt verleend,
wordt aan degene die het legesbedrag heeft betaald schriftelijke, mededeling gedaan dat 50% van dit bedrag aan hem bij de Directie Financiën betaalbaar zal worden gesteld.
Artikel 5
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Legesbesluit Monumentenbureau.
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