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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, regelende
de heffing en inning van retributies door de Nationale
Bibliotheek

Citeertitel: Retributiebesluit Nationale Bibliotheek
Vindplaats : AB 1987 no. 17
Wijzigingen: AB 1990 no. 17
=====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het land worden door de Nationale Bibliotheek retributies geheven als volgt:
A. om het recht te verkrijgen boeken en audiovisueel
materiaal, zoals films, videocassettes, diaserie's
e.d. te lenen, dient een abonnement genomen te
worden, dat bedraagt:
1°. voor personen jonger dan 14 jaar:
voor een periode van 365 dagen ................... Afl.
2,-;
2°. voor personen vanaf 14 jaar, doch jonger
dan 18 jaar:
voor een periode van 365 dagen ................... Afl.
3,-;
3°. voor personen van 18 jaar of ouder:
voor een periode van 365 dagen ................... Afl.
5,-.
Ten aanzien van de aan het abonnement te ontlenen
rechten en verplichtingen worden door het Hoofd van
de Nationale Bibliotheek in een door de minister van
Welzijnszaken goed te keuren reglement nadere bepalingen vastgesteld.
B. voor het inbinden van materiaal wordt minimaal
Afl. 20,- en maximaal Afl. 100,- in rekening gebracht, al naar gelang de omvang van het materiaal. In het in onderdeel A genoemde reglement
worden ter zake nadere richtlijnen vastgelegd.
C. aan instellingen met een commerciële inslag kan
onder de voorwaarden, opgenomen in het in onderdeel A genoemde reglement, film- en diaprojektieapparatuur ter beschikking gesteld worden; alsdan
wordt Afl. 70,- per apparaat per werkdag in rekening gebracht.
D. aan instellingen met een commerciële inslag kan
onder de voorwaarden, opgenomen in het in onderdeel A genoemde reglement, ten behoeve van activiteiten met een sociaal, cultureel en educatief karakter de activiteitenzaal ter beschikking worden
gesteld; alsdan wordt Afl. 50,- per dag in rekening gebracht.
E. om het recht te verkrijgen gebruik te maken van de
kranten- en tijdschriftenzaal, dient een abonnement genomen te worden, dat bedraagt:
voor een kalenderjaar................................ Afl.
3,-;
voor de perioden van 1 januari tot 1 juli en van 1
juli tot en met 31 december of een gedeelte daarvan.................................................. Afl. 1,50.
Studenten aan een dagopleiding zijn vrijgesteld van
de verplichting tot betaling van een abonnement op
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het gebruik van de kranten- en tijdschriftenzaal.
Artikel 2
1. De retributies, bedoeld in artikel 1, zijn verschuldigd door
een ieder die gebruik wenst te maken van de betreffende diensten.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op overheidsdiensten, mits de door hen verzochte dienstverlening een ten genoegen van het Hoofd van de Nationale Bibliotheek aan te tonen dienstkarakter heeft.
Artikel 3
1. De inning van de retributies geschiedt door of namens het
Hoofd van de Nationale Bibliotheek tegen afgifte van een kwitantieformulier, waarop het verschuldigde bedrag door middel van zegels is aangebracht. Nadat de zegels zijn geplakt, worden zij onbruikbaar gemaakt
door middel van stempelafdruk.
2. Geen dienst wordt verleend alvorens de verschuldigde retributie is voldaan.
3. De in het eerste lid genoemde zegels worden verstrekt, beheerd
en afgerekend op de wijze door de minister van Financiën te bepalen.
Artikel 4
(vervallen)
Artikel 5
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 11 februari 1986.
2. Het kan worden aangehaald als "Retributiebesluit Nationale Bibliotheek".
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