Corsanr. 20.031683

Regeling betaling kadastrale vergoeding BES
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 82 van de Kadasterwet BES;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Dienst:

Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, van de
Organisatiewet Kadaster;
Kadasters: onderdelen van de Dienst, bedoeld in artikel 3, van de wet;
wet:
Kadasterwet BES.
Artikel 2
1. De verschuldigde vergoeding voor de in hoofdstuk 7 van de wet, bedoelde inzages en inlichtingen
kunnen worden voldaan door betaling ten kantore van de Kadasters, waar de inzage is verleend
onderscheidenlijk de inlichtingen zijn verstrekt.
2. Indien ter zake van door de bewaarder of de Kadasters verrichte diensten of werkzaamheden een
nota wordt verstrekt, wordt die voldaan of verrekend, overeenkomstig de op de nota vermelde
wijze.
3. In bijzondere gevallen kan worden gevorderd dat voorafgaand aan het verrichten van de
werkzaamheden ten gunste en genoegen van de Kadasters zekerheid wordt gesteld voor de betaling.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling betaling kadastrale vergoeding BES.
Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in het afkondigingsblad, bedoeld in artikel 142,
tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Apeldoorn, 3 november 2020
Raad van Bestuur,
F.L.V.P.L. Tierolff

M.H.T. Jansen

Toelichting
Per 1 januari 2021 treedt de Kadasterwet BES in werking, waarmee de Dienst de
verantwoordelijkheid krijgt voor de kadastrale functie op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(ook wel: BES-eilanden) en zullen de Kadasters op de eilanden rechtstreeks onder het bestuur van de
Dienst ressorteren. Op basis van artikel 82 van de wet zijn voor het verrichten van diensten door de
bewaarders of de Kadasters vergoedingen verschuldigd. Het bestuur van de Dienst kan regels
vaststellen over de wijze waarop de vergoedingen worden voldaan of verrekend. Het onderhavige
besluit ziet hier op.

Raad van Bestuur,
F.L.V.P.L. Tierolff

M.H.T. Jansen

