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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE

EILANDSBESLUIT, VAN ALGEMENE STREKKING, van ,
1 6 FEB 2018
no. 14
tot vaststelling van de tarieven van de openbare registers en tot intrekking van het Eilandsbesluit tarieven
openbare registers Bonaire 2017 (Eilandsbesluit tarieven openbare registers Bonaire 2018)
HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

,.,, ··,~

Overwegende:
dat de gehanteerde en laatstelijk bij besluit van 21 december 2017, no. 17 (AB 2017, no. 23) vastgestelde
tarieven niet zijn gewijzigd sinds 1993;
dat deze tarieven niet meer kostendekkend zijn , wat de continuHeit van de dienstverlening van het
Ka-aa"ster direct raakt;
dat uit een tarievenonderzoek blijkt dat het wenselijk is om bepaalde producten en diensten van de
openbare registers te herdefinieren en de tarieven te differentieren.
Gelet op:
artikel 117, eerste lid, van de Wet openbare registers BES;
Gelezen :
Het memorandum van de afdeling realisatie van de directie ruimte & ontwikkeling van 20 december 2017
(archiefnummer 2017013330) en het besluit van het bestuurscollege van 20 december 2017
(archiefnummer 20172018000281).

HEEFT BESLOTEN:
Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, van algemene strekking :
HOOFDSTUK 1
Algemene bepalingen
Artikel 1
In dit besluit word! verstaan onder:
Kadaster:
Kadaster als bedoeld in artikel 1 van de Wet kadaster en registratie onroerende
zaken en beperkte rechten BES;
openbare registers: de openbare registers als bedoeld in artikel 1 van de wet;
schip als bedoeld in artikel 1 van de wet;
schip:
een dee! van het eiland Bonaire van welk dee! het Kadaster de begrenzing met
perceel:
behulp van landmeetkundige gegevens heeft vastgelegd op grond van gegevens
betreffende de rechtstoestand , bestemming en het gebruik en dat door zijn
kadastrale aanduiding is gekenmerkt;
een in de openbare reg isters vermeld perceel , appartementsrecht, schip of
object:
luchtvaartuig;
de Wet openbare registers BES.
wet:
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