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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE

EILANDSBESLUIT, VAN ALGEMENE STREKKING van
2 l OEC 1tl17
no. I ?
tot vaststelling van de prijzen ten aanzien van de diensten en producten van het Kadaster, (Eilandsbesluit
kadaster tarieven Bonaire 2011 );

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;
Overwegende:
dat in het kader van de staatkundige wijzigingen de munteenheid van het openbaar lichaam Bonaire met
ingang van 1januari 2011 de Amerikaanse Dollar is, en dat de tarieven voor de diensten en producten van
het Kadaster omgerekend dienen te warden ;
Gelet op:
artikelen 2, 8, 10, en 11 van de Wet geldstelsel BES en artikel 3 van de Wet kadaster en registratie
onraerende zaken en beperkte rechten 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
Grandwaarden, metingskosten en grensuitzettingen
Paragraaf 1
Grondwaarden
Artikel 1
1. Als waarde van een perceel word! aangemerkt. indien de oppervlakte van het perceel :
a. niet grater is dan 2000 m2: de waarde van Xx P x USO 558.66;
b. grater is dan 2000 m2maar niet grater dan 10.000 m2: de waarde van Xx (0 ,8+3/5P) x USO
558.66;
c. grater is dan 10.000 m2: de waarde van Xx( 4,8+1/5 P) x USO 558.66.
Xis de grondwaarde ter plaatse en Pis de oppervlakte in m2gedeeld door 1000.
2. De grandwaarde wordt door het Kadaster kosteloos vastgesteld.
3. Bij vaststelling van de grondwaarde blijft de waarde van de zich op het perceel bevindende opstallen
buiten beschouwing.
4. In de gevallen, dat een perceel gesplitst moet warden ten behoeve van overdracht van grand ten
behoeve van wegenaanleg wordt voor de berekening van de metingskosten de grondwaarde
gesteld op 25% van de verkoopwaarde als bouwrijpe grand ter plaatse.

