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EILANDSBESLUIT VAN ALGEMENE STREKKING van
2 1 OEC 2ft17
no. 1
tot vaststelling van de prijzen in hele Amerikaanse Dollars, ten aanzien van de diensten en producten van
de bewaarder en tot intrekking van het Eilandsbesluit tarieven openbare registers Bonaire 2011.
(Eilandsbesluit tarieven openbare registers Bonaire 2017);

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:
dat het wenselijk is de tarieven ten aanzien voor de diensten en producten van de bewaarder zoals deze
gelden sinds 1 januari 2011 , af te ronden in hele Amerikaanse Dollars;
Gelet op:
artikel 117, eerste lid van de Wet openbare registers BES;
Gelezen:
het advies van de directie bestuurlijke ondersteuning , afdeling juridische en algemene zaken van 22
september 2017.

HEEFT BESLOTEN:
Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, van algemene strekking:

HOOFDSTUK 1
Verrichtingen van de bewaarder
Artikel 1
Voor de inschrijving van een akte in het dagregister is verschuldigd : USO 15.
Artikel 2
Voor de inschrijving van een hypotheek, een scheeps- of luchtvaartuigverband is verschuldigd USO 45,
vermeerderd met USO 3 voor elk USO 600 of gedeelte van USO 600, waarmede het bedrag waarvoor
inschrijving word! verzocht de som van USO 600 te boven gaat, tot een maximum van USO 140.
Artikel 3
Voor de inschrijving van een beslag is verschuldigd: USO 45.
Artikel 4
Voor het stellen van een aantekening terzijde van hypotheken, verbanden of beslagen is verschuldigd :
USO 30.
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Artikel 5
Voor de overschrijving in het register van inschrijving door boeking van aangeboden stukken in het register
en het in bewaring nemen van het afschrift van het stuk zonder vervolgblad is verschuldigd : USO 56,
vermeerderd met USO 15 voor elk vervolgblad .
Artikel 6
Voor het stellen van een verklaring op een uittreksel en een afschrift van een akte, vermeldende dat van
gemeld stuk bereid een kopie ten kantore is geboekt en overgeschreven is verschu ldigd: USO 15.
Artikel 7
1. Voor een mechanische reproductie van een in- of overschrijving in de registers 8, C of D, dan wel
gedeelte van een in- of overschrijving, is per registerbladzijde verschuldigd: USO 9.
2. lndien bij de mechanische reproductie een verklaring van een eensluidendheid verlangd word!, is
bovendien voor deze verklaring verschuldigd: USO 15.
HOOFDSTUK 2
lnzagekosten
Artikel 8
Een bedrag van USO 6 is verschuldigd voor het verlenen van inzage van :
a. elke folio in het dagregister;
b. elke inschrijving in het register B;
c. elke overschrijving in de registers C en D;
d. elke kaart van het algemene register van teboekgestelde schepen;
e. elke kaart van het algemene register van teboekgestelde luchtvaartuigen;
f. elk artikel van de perceelsgewijze !egger;
g. elke kaart van de algemene naamwijzer;
h. elk ander stuk dat hierboven niet is vermeld .
Artikel 9
1. lndien de in artikel 8 bedoelde inzagen schriftelijk warden aangevraagd en door tussenkomst van
een ambtenaar wordt verleend voor en buiten tegenwoordigheid van de aanvrager, is
verschuldigd : USO 7.
2. lndien de in artikel 8 bedoelde inzagen telefonisch worden aangevraagd en verleend, is verschuldigd :
USO 9.
Artikel 10
De bewaarder kan aan daartoe door hem bekwaam geachte personen toestemming verlenen de in artikel
9 bedoelde inzagen zonder zijn hulp te verrichten, in welk geval daarvoor is verschuldigd : USO 5.
Artikel 11
1. Voor getuigschriften of verklaringen omtrent de eigendom of bezwaringen van onroerende
goederen, teboekgestelde schepen of teboekgestelde luchtvaartuigen is verschuldigd : USO 45.
2. Voor elk volgend onroerend goed, teboekgesteld schip of teboekgestelde luchtvaartuig, waarop het
getuigschrift of de verklaring betrekking heeft, word! de vergoeding verhoogd met: USO 30.
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HOOFDSTUK 3
Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 12
Voor alle aanvragen, waarvoor op het tijdstip van in werking treding van dit besluit een voorlopige
betaling heeft plaats gehad , doch waarvoor de metingsstukken nog niet zijn uitgereikt, kan worden
volstaan met bijbetaling van 50% van het verschil tussen hetgeen volgens het oude en volgens het
nieuwe tarief verschuldigd is.
Artikel 13
Het Eilandsbesluit tarieven openbare registers Bonaire 2011 wordt ingetrokken .
Artikel 14
1. Dit besluit treed in werking met ingang van de achtste dag na afkondiging.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven openbare registers 2017.
e datum van dit eilandsbesluit, van algemene strekking en getekend op ,2

an het openbaar lichaam Bonaire,
de eilandsecretaris, wnd,

OEC 2817
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