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EILANDSBESLUIT, VAN ALGEMENE STREKKING van
no. /
tot wijziging van hoofdstuk 18 van de tarieventabel, als bedoeld in art. 5, eerste lid van de Retributieen legesverordening Bonaire (A.B. 2010, No. 7) .
HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;
Overwegende:
dat het wenselijk is het tarief voor het gebruik maken van een aan het openbaar lichaam toebehorende pier
of werf, door passagiers aan boord van een toeristenschip te wijzigen ;
dat het daarom noodzakelijk het tarief zoals vermeld onder punt 18.4 van de tarieventabel behorend bij de
Retributie- en legesverordening te wijzigen;
Gelet op:
Artikel 5, eerste lid en artikel 12 van de Retributie- en legesverordening Bonaire;
Gelezen :
het besluit van het bestuurscollege van 14 juni 2017 (archiefnr. 2018006128) en het advies van de directie
Toezicht en Handhaving, afdeling Haven en Loodswezen en de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning,
afdeling Juridisch Algemene Zaken van 13 december 2018, archiefnr. 2019000442;

HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, van algemene strekking :
Artikel I
De in de tarieventabel, als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Retributie- en legesverordening,
opgenomen tarieven worden gewijzigd als volgt;
In onderdeel 18.4 van hoofdstuk 18 wordt het bedrag "$ 2,--;" vervangen door "$ 3,50 .".
Artikel 11
De gewijzigde tekst van hoofdstuk 18, zoals weergegeven in de bij dit eilandsbesluit, van algemene
strekking behorende bijlage, wordt opgenomen in de tarieventabel als bedoeld in artikel 5, eerste lid
van het Retributie- en legesbesluit Bonaire.
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Artikel Ill
Dit eilandsbesluit, van algemene strekking , treedt in werking op 1 mei 2020.

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit, van algemene strekking.

No. 0

Bijlage bij
eilandsbesluit, van algemene strekking tot wijziging van hoofdstuk 18 van de tarieventabel , als
bedoeld in art. 5, eerste lid van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010. No. 7) .

Hoofdstuk 18

Gebruik pier of werf

Het tarief bedraagt voor het gebruik van een aan het openbaar
lichaam toebehorende pier of werf bij het vervoer van containers en
losse lading daarover, bij de aankomst :
18.1
18.1.l

voor containers :
per container van 20 voet

$ 45,--;

18.1 .2

per container grater dan 20 voet

$ 67,--;

18.2

voor motorrijtu igen op meer dan drie wielen :

18.2.1

personenauto's, per stuk

$ 9,80;

18.2.2

voor overige motorrijtuigen, waaronder bussen, vrachtwagens en

$ 14,--;

zwaar rollend materieel, per stuk
18.3

voor pakketten en overige losse lading, andere dan bedoeld in de

- - - -

$ 1,--;

onderdelen 18.1en18.2, per inklaring, per ton

met een minimum van
18.4

$ 9,80;

Voor het gebruik maken van een aan het openbaar lichaam
toebehorende pier of werf, is voor elke passagier aan board van een
toeristenschip bij aankomst het volgende verschuldigd;
Tot 30 apri l 2020:

$ 2,--;

Met ingang van 1 mei 2020 :

$ 3,50.
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