Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?

De Kadasterwet BES regelt dat de kadasterfunctie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt
uitgeoefend door Kadaster Nederland. Deze regeling geeft uitwerking aan een aantal artikelen van
de Kadasterwet BES.
2. Wie zijn betrokken?
Het Kadaster, bestuurscolleges van de openbare lichamen
3. Wat is het probleem?

Voor de uitvoering van de Kadasterwet BES zijn gedetailleerde regels in een ministeriele regeling
vereist. Het gaat om het vaststellen van regels omtrent het raadplegen van de bestuurscolleges van
de openbare lichamen (delegatiegrondslag art. 11, vierde lid, Kadasterwet BES), vormvereisten voor
de verklaring van eensluidend (art. 16, derde lid, Kadasterwet BES), regels over het verwijzen naar
eerder ingeschreven stukken (art. 25 Kadasterwet BES) en regels over grenstekens (art. 65, vierde
lid, Kadasterwet BES)
4. Wat is het doel?

De regeling geeft invulling aan wettelijke consultatie- en overlegverplichtingen van het Kadaster
waarmee de specifieke belangen van eilanden behartigd kunnen worden. Deze verplichtingen
worden met de regeling ingevuld in de vorm van concrete regels.
De regeling bevat ook meer technische artikelen over eisen die gesteld worden aan het aanbieding
van stukken voor inschrijving in de openbare registers en het bijwerken van registraties. Deze
artikelen hebben geen gevolgen voor de bestaande werkwijze of anderszins impact op de eilanden.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Om de uitvoering van de Kadasterwet BES mogelijk te maken moet een ministeriële regeling
worden gemaakt.
6. Wat is het beste instrument?
De grondslagen in de Kadasterwet BES schrijven een ministeriële regeling voor.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

De regeling betekent voor het Kadaster wat betreft het raadplegen van de bestuurscolleges een
beperkte toename van de uitvoeringslasten.
De regeling vergt van de bestuurscolleges beperkte inspanningen om het raadpleegoverleg met het
Kadaster voor te bereiden, (eventueel) voor te zitten en de eigen zienswijze tijdig naar voren te
brengen.
Wat betreft de vereisten met betrekking tot aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare

registers en de grenstekens verandert de bestaande werkwijze niet en heeft de regeling in die zin
dus ook geen gevolgen voor de betrokken partijen.
Deze regeling heeft geen gevolgen voor burgers, bedrijven en milieu op de eilanden.

