De Raad der gemeente KORTENHOEF;
BESLUIT:
vast te stellen de volgende verordening:
VERORDENING op de heffing van leges ter secretarie en
van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren
van den burgerlijken stand in de gemeente Kortenhoef.
ARTIKEL 1.
Er wordt ten behoeve der gemeente Kortenhoef onder
den naam van leges een recht geheven:
a.wegens het uitreiken van gedrukte, gecyclostileerde,
getypte of geschreven stukken ter gemeente-secretarie, welke
aldaar volgens de wet of wettelijk voorschrift zijn verkrijgbaar gesteld, of die op bijzonder verzoek van belanghebbenden zijn opgemaakt;
b.wegens het voltrekken van huwelijken met uitzondering
van verlangde kostelooze huwelijksvoltrekking op dag en
uren als daarvoor ingevolge artikel 4 der Wet van 23 April
1879 (St.bl. no. 72) voor kostelooze voltrekking zijn bepaald;
c.wegens andere ter gemeente-secretarie verstrekte diensten.
ARTIKEL 2.
Het recht, in artikel 1, sub a, bedoeld, bedraagt:
10. voor afschriften van of uittreksels uit stukken,
hierna onder 20. tot en met 13°. niet afzonderlijk
vermeld:
a.indien zij getypt of geschreven zijn, per bladzijde
b.indien zij gedrukt of gecyclostileerd zijn, per
bladzijde in octavoformaat

0,50
P>

0,10

in grooter formaat
0,15
Gedeeltelijk beschreven, getypte, gecyclostileerde
of gedrukte bladzijden worden voor geheele gerekend.
Stukken, die gedeeltelijk geschreven, gedeeltelijk
gedrukt, gecyclostileerd of getypt zijn, worden als
geschreven beschouwd.
20. voor een afschrift of uittreksel uit de kiezerslijst per naam
0,01
30. voor een bewijs van Nederlanderschap .
1,40. voor een verklaring van oorsprong, van goed
gedrag, van gegoedheid, voor een attestatie de vita,
een binnenlandsch paspoort en alle andere soortgelijke stukken, welke in het belang der betrokken
personen worden opgemaakt
0,50
50. voor een vergunning of ontheffing, afgegeven
krachtens een wettelijk voorschrift of verordening,
met uitzondering van de stukken, genoemd sub 60.,
70., 10°. en 110
„ 0,50
Van betaling zijn vrijgesteld muziek- en zangvereenigingen voor bij bijzondere gelegenheden kosteloos te geven serenades.
60. voor een vergunning of verlof als bedoeld in
de Drankwet
2,50
70• voor een Hinderwetsvergunning
2,50
8°. voor een exemplaar der Bouwverordening
2,50
9°. voor een exemplaar der Algemeene Politieverordening
2,50
10°. voor een vergunning als bedoeld bij artikel 6,
eerste lid, onder a, der Woningwet:
a. indien de kosten van bouwen, vernieuwen,
veranderen of uitbreiden waartoe vergunning wordt
verleend, de geheele afwerking inbegrepen, niet
meer dan j. 500,- bedragen
0,50
b. indien die kosten meer dan j. 500,-, doch
5>
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niet meer dan ƒ 1000,- bedragen
c. indien die kosten meer dan ƒ 1000,-, doch
niet meer dan j. 2000,- bedragen
d. indien die kosten meer dan ƒ 2000,-, doch
niet meer dan ƒ 3000,- bedragen
e. indien die kosten meer dan j* 3000,-, doch
niet meer dan ƒ 4000,- bedragen
f. indien die kosten meer dan ƒ 4000,-, doch
niet meer dan ƒ 5000,- bedragen
g• indien die kosten meer dan ƒ 5000,-, doch
niet meer dan j* 10000,- bedragen
h. indien die kosten meer dan ƒ 10000,- bedragen
Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet
door den aanvrager der vergunning bij zijn aanvraag een begrooting van de kosten van den bouw,
het vernieuwen, veranderen of uitbreiden, de geheele afwerking inbegrepen, worden overgelegd.
110. voor een vergunning tot het venten:
a. met een geldigheidsduur van een dag . .
b.
„ maand . .
jaar . . .
12°. voor een bewijs van inschrijving in de registers van den burgerlijken stand
13°. voor een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister
c.
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„

1,-

PP

2,-

>2

3,-

)5

5,-

25

7,50

„ 10,„ 15,-

„ 0,15
„ 1,-

„

„ 0,25
„ 0,25

ARTIKEL 3.
Het recht in artikel 1, sub b, bedoeld, bedraagt:
voor huwelijksvoltrekking in de zaal, bestemd voor
het houden van de vergaderingen van den Raad „ 10,Voor het voltrekken van een huwelijk op een
ander uur dan tusschen des voormiddags 9 en des
namiddags 3 uur is het dubbele van de rechten,
vermeld in dit artikel, verschuldigd.

Met inachtneming van het voorschrift van de
3e zinsnede van art. 4 der in artikel 1, sub b, bedoelde wet, zal voor huwelijksvoltrekking buiten
het gemeentehuis een recht worden geheven van
25,Voor bij het huwelijk af te geven luxe trouwboekje
2,—
ARTIKEL 4.
Het recht in artikel 1, sub c, bedoeld, bedraagt:
1°. voor inlichtingen uit de registers van den
burgerlijken stand, voor iedere informatie per
persoon
0,25
2°. voor ten minste 10 en ten hoogste 25 inlichtingen, mits gelijktijdig aangevraagd f" 2,50, vermeerderd metf0,05 voor elke inlichting boven de 10.
30. I. voor het verstrekken van inlichtingen of
opgaven uit het bevolkingsregister, niet bestemd
voor een wetenschappelijk of philantropisch doel,
aan andere openbare diensten dan die, genoemd
in het tweede lid van art. 104 van het besluit bevolkingsboekhouding (St.bl. no. 342) alsmede aan
openbare instellingen en openbare bedrijven:
a. per inlichting of opgaaf
„ 0,05
b. voor een abonnement:
\TOOT
100 inlichtingen of opgaven
„ 4,—
500
„ 15,—
3,
1000
„ 20,—
I>
I>
>I
„
10000
„ 100,—
II. voor het verstrekken van inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister, bestemd voor een
wetenschappelijk of philantropisch doel:
a. per inlichting of opgaaf
„ 0,04
b. voor een abonnement:
voor
100 inlichtingen of opgaven
„ 3,500
„
„
1000
„ 10000
» 75›—
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III. voor het verstrekken van inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister, niet vallende
onder I en II:
a. per mondelinge inlichting of opgaaf . . . . f 0,15
b. voor een abonnement voor mondelinge inlichtingen of opgaven, geldig gedurende een jaar:
voor 100 mondelinge inlichtingen of opgaven
10,„
500
37,50
„ 1000
50,>P
I>
3,
c. per schriftelijke inlichting of opgaaf . . . .
0,25
d. voor een abonnement voor schriftelijke inlichtingen of opgaven, geldig gedurende een jaar:
voor 100 schriftelijke inlichtingen of opgaven „ 15,500
50,—
I>
„
1000
,, 75,Bij het verstrekken van inlichtingen of opgaven
op meer personen betrekking hebbende, wordt voor
de toepassing van het in dit artikel vermelde tarief
gerekend dat voor iederen persoon een afzonderlijke
inlichting of opgaaf wordt verstrekt.
40. voor nasporingen in de registers, akten en
verdere stukken, ter secretarie of in het archief
der gemeente berustende, voor elk uur of gedeelte
daarvan, dat daaraan wordt besteed
1,25
50. voor het verlengen van een buitenlandsch
paspoort
1,6°. voor legalisatie van een handteekening .
0,50
7°. voor het ter legalisatie opzenden van een
stuk
0,50
80. voor verleende hulp bij inzage van kadastrale
stukken, voor ieder kadastraal perceel, waaromtrent
de hulp wordt verlangd
0,10
9°. voor gebruik van de telefoon in het Raadhuis,
boven de gesprekkosten
„ 0,10
PI

/I

ff
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ARTIKEL 5.
Het recht is verschuldigd door hem die afgifte der in
artikel 1 bedoelde stukken vraagt of om het verrichten van
een der in dat artikel genoemde diensten verzoekt.
ARTIKEL 6.
Aan de betaling van legesgelden zijn niet onderworpen:
10. attestatiën de vita tot het ontvangen van pensioenen
en lijfrenten en andere periodieke uitkeeringen;
20. de stukken, nasporingen of legalisaties, welke krachtens wet of wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden
afgegeven, verricht of plaats vinden;
30 de stukken, nasporingen of legalisaties, welke krachtens wettelijk of administratief voorschrift ambtshalve worden afgegeven, verricht of plaats vinden;
40 stukken, nasporingen of legalisaties, welke in het belang
van den aanvrager worden afgegeven, verricht of plaats
vinden, indien deze naar het oordeel van den Burgemeester
onvermogend is;
50• de verlenging van kosteloos afgegeven paspoorten.
ARTIKEL 7.
Deze verordening treedt in werking op den dag, volgende
op dien, waarop de mededeeling der Koninklijke goedkeuring
door Burgemeester en Wethouders zal zijn ontvangen.
Alsdan vervalt de verordening op de heffing van leges ter
gemeente-secretarie en van rechten wegens verrichtingen van
de ambtenaren van den burgerlijken stand in de gemeente
Kortenhoef, vastgesteld door den Raad dier gemeente in
Zijne vergadering van 4 April en 9 Mei 1928, goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van 14 Juni 1928, no. 36.

Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente KORTENHOEF in de openbare vergaderingen van 29 April en 22 Juli
1937.
De Voorzitter,
J. E. VAN NES VAN MEERKERK.

De Secretaris,
D. WILDEBOER.

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 September 1937,
no. 39.

De Raad der gemeente KORT ENHOEF;
BESLUIT:
vast te stellen de volgende verordening:

•

VERORDENING op de invordering van leges ter secretarie
en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van den burgerlijken stand in de gemeente
Kortenhoef.
ARTIKEL 1.
1. De inning van leges ter secretarie geschiedt door den
secretaris of een door burgemeester en wethouders aan te
wijzen ambtenaar ter secretarie.
2. De leges moeten aan den met de inning belasten ambtenaar worden voldaan bij de aanvraag der stukken en werkzaamheden.
ARTIKEL 2.
De inning van rechten wegens voltrekking van een huwelijk op een anderen tijd of andere wijze dan voor kosteboze huwelijksvoltrekking is bepaald, geschiedt door den.
ambtenaar van den burgerlijken stand. De rechten moeten
aan hem worden voldaan vóór de voltrekking van het huwelijk plaats heeft.
ARTIKEL 3.
De ambtenaar, die de gelden ontvangt, vermeldt op het
stuk het bedrag dier gelden. Kan het bedrag niet op eenig
afgegeven stuk worden gesteld, dan wordt desverlangd een.
afzonderlijke gedagteekende kwitantie afgegeven.

eerste vijf dagen van de maanden April, Juli, October en
Januari bij den Gemeente-ontvanger, onder overlegging van
een gespecificeerden en onderteekenden staat, waarvan het
model door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.
2. De ambtenaar van den burgerlijken stand stort de door
hem in het afgeloopen kwartaal ontvangen rechten bij den
gemeente-ontvanger binnen de eerste vijf dagen van de
maanden April, Juli, October en Januari, onder overlegging
van een gespecificeerden en onderteekenden staat, waarvan
het model door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.
3. De gemeente-ontvanger geeft van elke storting een
bewijs af.
ARTIKEL 5.
Overigens zijn van toepassing de artikelen 291 tot en met
295 en artikel 300, tweede lid, in verband met artikel 299,
der gemeentewet.
ARTIKEL 6.
1. Deze verordening treedt in werking tegelijk met de
verordening op de heffing.
2. Alsdan vervallen de thans geldende door den gemeenteraad vastgestelde bepalingen omtrent de invordering van
leges en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van den burgerlijken stand.
Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente KORTENHOEF in de openbare vergaderingen van 29 April en 22 Juli
1937.
De Voorzitter,

ARTIKEL 4.

J. E. VAN NES VAN MEERKERK.

1. De secretaris of ambtenaar ter secretarie stort de door
hem in het afgeloopen kwartaal ontvangen leges binnen de

De Secretaris,
D. WILDEBOER.

