
Legesverordening waterschap Hunze en Aa’s 2002 

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's;  

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 november 2001; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 110, 113 en 115 van de Waterschapswet; 

  

 

B E S L U I T:  

 

vast te stellen de LEGESVERORDENING WATERSCHAP HUNZE EN AA’S 2002  

 

Artikel 1     Aard van de heffing en belastbaar feit 

a. Onder de naam leges worden rechten geheven voor de door het waterschap 

             verleende diensten. 

b. Deze diensten zijn omschreven in de bij deze verordening behorende en als 

             zodanig gewaarmerkte tabel.  

 

Artikel 2     Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:  

       a. Algemene wet: de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Staatsblad 1959,301).  

       b. lnvorderingwet: de lnvorderingwet 1990 (Staatsblad 1990, 221).  

 

 

Artikel 3     Belastingplicht 

Belastingplichtig zijn de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt 

aangevraagd, met dien verstande dat het bedrag wordt gevorderd van één van hen. 

  

Artikel 4     Maatstaf en tarief 

De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief, die zijn opgenomen in de bij deze 

verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tabel. 

  

Artikel 5     Wijze van heffing 

De leges worden geheven bij wege van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een 

gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of 

ander schriftuur. 

  

Artikel 6     Tijdstip van betaling 

1. De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving bedoeld in artikel 5 wordt 

gedaan.  

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid dient, ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, 

betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

  

Artikel 7     Vrijstelling 

Er worden geen leges geheven voor stukken die worden afgegeven voor educatieve doeleinden. 

  

Artikel 8     Nadere regels door het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van het waterschap kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 

invordering van de belastingen. 



  

Artikel 9     Teruggaaf 

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges, geheven voor een dienst als bedoeld in de tabel 

genoemd in artikel 4, wordt verleend op een verzoek, overeenkomstig artikel 132 van de 

Waterschapswet. 

  

Artikel 10     Overgangsbepalingen 

De Legesverordening waterschap Hunze en Aa’s van 4 januari 2000 wordt ingetrokken. 

  

Artikel 11     Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002. 

  

Artikel 12     Tijdstip van ingang van de heffing 

De heffing van leges ingevolge deze verordening vindt plaats met ingang van 1 januari 2002. 

  

Artikel 13     Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening waterschap Hunze en Aa's 2002”. 

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's op 

12 december 2001. 

 

  

De secretaris-directeur,                                     De dijkgraaf, 

  

mr. J.L. Gunter,                                                  prof. mr. A. van Hall,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel behorende bij LEGESVERORDENING WATERSCHAP HUNZE EN AA’S 2002. 

  

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in deze tabel genoemde eenheid als 

een volle eenheid gerekend. 

  

Hoofdstuk I     Algemeen 

  

1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken van meer dan 10 pagina’s voor zover daarvoor niet 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina (zwart-

wit) € 0,10 (kleur) € 0,50  

 

1.2 papieren kaarten en tekeningen: 

A-0 formaat per stuk € 4,50  

A-1 formaat per stuk € 2,30  

A-2 formaat per stuk € 1,80  

A-3 formaat per stuk € 1,40  

A-4 formaat per stuk € 0,90  

 

Hoofdstuk II     Bestuurstukken 

 

2.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  

 

• een exemplaar van de begroting van het waterschap met toelichting € 9,00  

• een exemplaar van de meerjarenbegroting van het waterschap € 9,00  

• een exemplaar van de rekening van het waterschap met toelichting € 9,00  

• een exemplaar van het jaarverslag van het waterschap € 4,50  

• een exemplaar van het beheersplan van het waterschap € 9,00  

• een exemplaar van het reglement, een verordening of een andere regeling van het 

             waterschap € 2,30  

 

2.2 een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de vergadering van het algemeen 

bestuur € 11,30  

 

2.3 een abonnement voor een kalenderjaar op de vergaderstukken van het algemeen bestuur 

exclusief de onder 2.1 genoemde stukken € 45,50  

 

Hoofdstuk III     Archief 

 

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van 

nasporingen, ongeacht het resultaat in de in het archief van het waterschap berustende stukken door 

een ambtenaar van het waterschap, per kwartier. € 6,80  

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling 

gedaan van een schatting van de hoeveelheid tijd die met de nasporing gemoeid is. 


