zaaknummer: Cur201400474 (voorheen EJ 70546/ 2014)
uitspraakdatum: 3 mei 2019

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO
BESCHIKKING
betreffende het 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, ten
name van de erven van Francisco Meyer ook bekend als Francois Meyer, geboren
op 28 december 1840 en overleden op 20 december 1886.

met als verzoeker
HET LAND CURAÇAO,
gemachtigde: mr. H.M. van Rossum,
en als belanghebbende,
Lesly Felomena MEYER,
wonende te Curaçao,
gemachtigde: mr. A.W.P. Eustatius,

1.

Het verdere verloop van de procedure

Na de beschikking van 25 september 2018 heeft het Land het voorschot als bedoeld in
art. 3:200f BW voldaan.
2.

De verdere beoordeling

2.1
Het Land is, mede gelet op het bepaalde in artikel 3: 200f lid 1 BW, thans aan
te merken als de (enige) verzoeker in deze zaak.
2.2 Het Land heeft het Gerecht verzocht om toepassing van art 3: 200e BW en om het
terrein in eigendom aan het Land toe te kennen.
2.3 Het Land heeft het in artikel 3:200f lid 4 BW bedoelde voorschot ter dekking van
de kosten van oproepingen en publicaties voldaan. De belanghebbenden zullen
worden opgeroepen voor de verdere behandeling van het verzoek.
2.4 Het Land wordt verzocht voorafgaand aan de behandeling een actuele kadastrale
situatieschets over te leggen, met daarop zichtbaar gemaakt de eventuele bebouwing
van het perceel.
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3.

Beslissing

Het Gerecht:
3.1 bepaalt dat de behandeling zal worden voortgezet op dinsdag 11 juni 2019 om
16:00 uur, in een der zalen van het Stadhuis;
3.2 verzoekt het Land uiterlijk een week voor die zitting de onder 2.4 bedoelde schets
over te leggen;
3.3 bepaalt dat de griffier de belanghebbenden zal oproepen door plaatsing van deze
oproep in de Landscourant en de Amigoe respectievelijk de Èxtra, alsmede op de
website van het Hof:

OPROEP
Bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is ingediend een verzoek tot toekenning van
de langdurig onverdeeld gebleven boedel bestaande uit het perceel

VERSAILLESWEG 275/275A,
te Berg Altena, Curaçao,
kadastraal omschreven als Stadsdistrict, Sectie A, nummer 829, groot 345m2 ten name van
de erven van Francisco Meyer ook bekend als François Meyer, geboren te Curaçao op 28
december 1840 en overleden te Curaçao op 20 december 1886.
zulks op grond van artikel 3:200a en verder van het Burgerlijk Wetboek.
Het verzoek zal worden behandeld op dinsdag 11 juni 2019 om 16.00 uur in een der zalen
van het “Stadhuis” aan het Wilhelminaplein in Punda.
Belanghebbenden kunnen uiterlijk 14 dagen voor die zitting een verweerschrift indienen bij
de griffie van het Gerecht, onder vermelding van zaaknummer Cur2014/00474 (Land
Curaçao/Meyer inzake boedel Versaillesweg).
Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij griffier mw. N. Bito (tel: 4631172)
of via oudeboedels@caribjustitia.org
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ANUNSIO
Na griffie di Korte di Promé Instansia di Kòrsou a wòrdu entregá un petishon pa haña
komo propiedat e komunidat di bienes konosí komo:

VERSAILLESWEG 275/275A,
Berg Altena, Curaçao,
dekribí den kadaster komo Stadsdistrict, Sectie A, number 829, ku un grandura di 345m2,
na nomber di herederonan di Francisco Salas Nosento Meyer (òf: Francois Meyer), nasé na
Kòrsou riba 28 december 1840 i fayesé na Kòrsou riba 20 december 1886.
a base di artíkulo 3:200a i siguiente di Kódigo Sivil.

E tratamentu di e petishon lo tuma lugá riba djarason 11 yuni 2019 pa 16.00 or’ den un
di e salanan di e “Stadhuis” na Wilhelminaplein den Punda.
Partidonan interesá por entregá un reakshon te ku 14 dia promé ku e tratamentu di e
kaso na Korte (Front Office), hasiendo referensia na number di e kaso Cur2014/00474
(Land Curaçao/Meyer inzake boedel Versaillesweg).
Por haña informashon telefóniko serka e griffier sra. N. Bito (tel: 4631172) òf via
oudeboedels@caribjustitia.org

3.4

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gegeven te Curaçao op 3 mei 2019 door mr. P.E. de Kort, rechter in het Gerecht
in eerste aanleg van Curaçao.
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