
Organisatieregeling Kadaster BES 2022 

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, 

Gelet op artikel 5 van de Kadasterwet BES en artikel 7, eerste lid, van de Organisatiewet 
Kadaster; 

Besluit: 

Artikel 1 

De kantoren van de Kadasters zijn gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Artikel 2 

1. Voor aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare registers, is:  
   a. het kantoor te Bonaire op maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 12.00 uur en  
   van 13.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur 
   voor het publiek opengesteld; 
   b. het kantoor te St. Eustatius op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur 
   en van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur 
   voor het publiek opengesteld;  

c. het kantoor te Saba op maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 12.00 uur en van 

13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 12.00 uur voor het publiek opengesteld.  

2. De kantoren, bedoeld in artikel 1, zijn voor de verstrekking van informatie voor het publiek 
opengesteld, gedurende de in het eerste lid genoemde openingstijden.  

3. In afwijking van het eerste en tweede lid, zijn de aldaar genoemde kantoren voor het 
publiek gesloten op de nieuwjaarsdag, de Hemelvaartsdag, Goede vrijdag, de christelijke 
eerste en tweede Paasdag en (eerste) Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag, 1 
mei en 15 december.  

4. Onverminderd het derde lid, is het kantoor te Bonaire eveneens voor het publiek gesloten 

op de maandag van Carnaval (Maskarada Carnaval), 30 april (Dia de Rincon) en 6 

september (Dag van de Vlag). 

5.  Onverminderd het derde lid, is het kantoor te Sint Eustatius eveneens voor het publiek 

gesloten op 1 juli (Dag van de Emancipatie van de Slaven) en 16 november (Statia Day). 

6. Onverminderd het derde lid, is het kantoor te Saba eveneens voor het publiek gesloten op 

de maandag van Caribisch Carnaval en op de eerste vrijdag van december (Dag van de 

vlag)    

Artikel 3 

De kantoren, bedoeld in artikel 1, houden loket voor de teboekstelling van andere schepen 
dan privéschepen in de openbare registers. Teboekstelling van andere schepen dan 
privéschepen en daarmee samenhangende verrichtingen vinden plaats aan het kantoor te 
Rotterdam. 

Artikel 4 

De Organisatieregeling Kadaster BES 2020 wordt ingetrokken. 

 



Artikel 5 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. 

Artikel 6 

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling Kadaster BES 2022. 

Deze regeling zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de wijze, bedoeld in artikel 85 
Kadasterwet BES. 
 
 
 
Apeldoorn, 15 december 2021 
 
Raad van Bestuur 
Namens deze, 
 
 
 
F.L.V.P.L. Tierolff 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 
In deze regeling, die grotendeels ontleend is aan de Organisatieregeling Kadaster 2008, 
worden voor de kantoren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de tijden waarop de kantoren 
voor het publiek zijn opengesteld voor het aanbieden van stukken en het verkrijgen van 
informatie, vastgesteld. Tevens wordt in artikel 2, derde lid, geregeld op welke algemene 
zon- en feestdagen de kantoren gesloten zijn en wordt in het vierde tot en met het zesde lid 
van dit artikel, de voor ieder eiland geldende specifieke feestdagen vastgesteld waarop het 
betreffende kantoor gesloten is voor het publiek.  
Gelet op artikel 7, eerste lid, onderdeel k, van de Kadasterwet BES zullen de kantoren loket 
houden voor de teboekstelling van andere schepen dan privéschepen in de openbare 
registers, bedoeld in 
artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. De teboekstelling van andere schepen dan 
privéschepen en daarmee samenhangende verrichtingen vindt, overeenkomstig artikel 3, 
plaatst  aan het kantoor te Rotterdam. 
 
Per 1 januari 2022 wijzigen de openingstijden van de kantoren op St. Eustatius en Saba om 
deze beter aan te laten sluiten bij de openingstijden van lokale overheidsinstellingen. Deze 
gewijzigde openingstijden zijn in de onderhavige regeling opgenomen. 
 
 
Raad van Bestuur 
Namens deze, 
 
 
 
F.L.V.P.L. Tierolff 
 
 


