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HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO 

BESCHIKKING 
 

in de zaak van: 

 

 

Lesly Felomena MEYER, 

verzoeker,  

wonende te Curaçao,  

gemachtigden: mr. A.W.P. Eustatius, 

 

betreffende zijn verzoek op grond van artikel 3:200a e.v. van het Burgerlijk Wetboek 

tot toekenning van de onroerende zaak, 

 

VERSAILLESWEG 275/275A,  

te Berg Altena, Curaçao, 

 

kadastraal omschreven als Stadsdistrict, Sectie A, nummer 829, groot 345m2, met 

daarop twee (aan elkaar grenzende) woningen, ten name van de erven van Francisco 

Salas Nosento Meyer ook bekend als Francois Meyer, geboren op 28 december 

1840 en overleden op 20 december 1886. 

 

 

1. Het verloop van de procedure 

 

1.1 Verzoeker heeft op 7 oktober 2014 ter griffie een verzoekschrift met bijlagen 

ingediend.  

 

1.2 Bij e-mailbericht van 6 augustus 2015 (met rappel op 30 december 2015) heeft 

de griffier de advocaat van verzoeker onder meer als volgt bericht: 
 

“Blijkens het verzoekschrift gaat het om het perceel kadastraal omschreven als 

Afdeling I, Sectie B, nummer 829, met de woning plaatselijk bekend als 

Versaillesweg # 829 (Versaillesweg 275/ 275a), welke blijkens de overgelegde 

akte van verkoop en koop van 17 september 1873, eigendom is van (wijlen) 

Fransisco Salas Nosento Meyer, ook bekend als Francois Meyer.  

 

Ik verzoek u de volgende bescheiden over te leggen: 

a. een nieuw (ge-update) situatieschets van de onroerende zaak (een 

computeruitdraai, waarop de huisnummer(s) staan vermeld); 

b. (digitale) foto’s van de onroerende zaak; 

 

In de overgelegde bijlage (persoonsbladen) is niet goed te zien wie de kinderen van 

Celestina Meyer (blad 3 onder 9). In diezelfde bijlage staan op blad 1 onder 12 de 

elf kinderen van Jacobo Felix Meyer genoemd.  

 

Graag ontvang ik dus ook: 

c. een duidelijke opgave van de kinderen van Celestina Meyer; 
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d. een opgave van de adressen van de nog in leven zijnde broers en zusters van 

verzoeker, of, indien zij zijn overleden, van hun weduwes/weduwnaars en 

kinderen. 

 

Zoals bepaald  in 3:200f lid 4 BW ontvangt de griffie een voorschot van uw 

klanten. Deze voorschot dient ter dekking van de kosten van een (openbare) 

oproeping van andere belanghebbenden, van het Monumentenzorg (indien nodig) 

alsmede van de kosten van publicatie van de eindbeschikking in deze. Dat 

voorschot wordt hierbij alsnog bepaald, en wel op NAf 2.000,-. Ik verzoek u dit 

bedrag te voldoen door middel van storting of overboeking op rekeningnummer 

30649307 bij Banco di Caribe ten name van het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie, onder vermelding van registratienummer 70546, boedel Versaillesweg. 

 

Zodra u bovenbedoelde informatie, waaronder een bewijs van voldoening van het 

voorschot, door u is overgelegd (graag binnen 4 weken indienen ter griffie t.a.v.  

griffiers mw. S. Josefina of mw. N. Martines) zal beslist worden vervolgd.” 

 

1.3 Op dit e-mailbericht is geen reactie ontvangen. 

 

2. Het verzoek 
 

Het verzoek strekt ertoe dat bij beschikking de onroerende zaak kadastraal 

omschreven als Stadsdistrict, Sectie A, nummer 829, op de voet van artikel 3:200a 

BW e.v. aan verzoeker wordt toegekend. 

 

3. De beoordeling 

 

Het Gerecht ziet in het procesverloop aanleiding een korte “regiezitting” te gelasten 

om het vervolg van de procedure kort met verzoeker en het Land – dat ingevolge 

artikel 3:200c lid 3 BW belanghebbende is in dit soort zaken - te bespreken. 

    

4. Beslissing 
 

Het Gerecht: 

 

bepaalt een eerste mondelinge behandeling van het verzoek op woensdag 18 januari 

2017, van 14.15 uur tot 14.45 uur; 

 

verzoekt de griffier het Land te voorzien van een afschrift van het verzoekschrift en 

van deze beschikking; 

 

houdt iedere verdere beslissing aan.  

 

 

Aldus gegeven te Curaçao op 2 december 2016 door mr. P.E. de Kort, rechter in 

voormeld Gerecht.  
NM 

 

 


