Aan het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
zittingsplaats Bonaire

VERZOEKSCHRIFT
LANGDURIG ONVERDEELD GEBLEVEN BOEDEL
- modelverzoekschrift (versie januari 2022) -

Verzoeker
Naam:
Adres:
Telefoonnummer en e-mailadres:
Oude boedel
Dit verzoek gaat over het terrein bekend als:
Dit terrein staat op naam van:
Volgens verzoeker gaat het om een nalatenschap die niet op de gewone manier verdeeld kan
worden.
Verzoek
Verzoeker verzoekt toepassing van de regeling van artikel 3:200a van het Burgerlijk Wetboek
BES. Verzoeker wil worden aangemerkt als ‘gebruiker’ in de zin van deze wettelijke regeling en
wil dat (een deel van) het terrein aan hem wordt toegekend. Verzoeker wil dit verzoek op de
zitting mondeling toelichten.
Bijlagen
1) het door verzoeker ingevulde ‘formulario pa usuarionan’ (bijlage 1)
2) een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens over verzoeker
3) gegevens over het terrein uit de Openbare Registers en het Kadaster (zie
https://bes.kadaster.nl/):
• volledige inzage
• getuigschrift
• uittreksel kadastrale legger
• een situatieschets (een computeruitdraai, waarop de huisnummers staan vermeld)
• de perceelskaart
• een kopie uit het verwijzingsregister
4) afstammingsgegevens van de persoon op wiens naam het terrein staat
5) door andere belanghebbenden ingevulde ‘formulario pa usuarionan’
6) een lijst van namen en adressen van eventuele andere bewoners
Ondertekening
datum + naam + handtekening verzoeker

Dit verzoekschrift wordt door de verzoeker zelf ingediend bij de griffie van het Gerecht in
eerste Aanleg, Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje), Kralendijk, Bonaire (balie open van 8:00
tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur). Verzoeker zal zich legitimeren en het griffierecht
van USD 251 betalen. Het verzoekschrift kan ook door een advocaat worden ingediend.
Verzoeker is ermee bekend dat bij de verdere behandeling van het verzoek mogelijke
belanghebbenden moeten worden opgeroepen door publicatie en dat de kosten daarvan door
verzoeker zullen moeten worden voorgeschoten (in eerdere zaken steeds USD 1.250).

Bijlage 1
Formulario pa Usuarionan di Tereno

Instrukshon
Lesa e preguntanan bon. Un strea na e pregunta ta nifiká ku mester pone dokumentashon di
prueba huntu ku e formulario. Marka un sírkulo rònt di e respuesta korekto. Si niun di e
respuestanan ta adekuá, yena patras di “Otro” loke sí ta korekto den bo situashon. Dependé e
pregunta, mas ku un respuesta por ta posibel. Kaminda no tin opshon pa skohe, e persona mes tin
ku yena su respuesta riba e pregunta.

Nòmber di e tereno konserní: __________________________

Personalia (yená dor di e kabes di kas)
Fam:
Nòmbernan kompleto:
Number di sédula:
Adrès kaminda ta biba aktualmente: *
E-mail:

Kuestionario
1)

Bo ta hasiendo uso di e tereno ku bo a apliká p’e?

a.
b.

Sí
Nò
Si bo respuesta ta “Nò” sigui pa pregunta number 6)

2)

Si bo ta hasi uso di e tereno pa kuantu tempu esaki ta sosodiendo? *

3)

Di ki forma bo ta hasi uso di e tereno durante di e periodo ariba menshoná? *

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mi ta biba den un kas riba e tereno
Mi tin un kas riba e tereno pero otro hende ta biba aden
Mi tin un kas pará bashí riba e tereno
Mi ta hür mi kas na un tersera persona o instituto
Mi ta uza e tereno pa plantashon i /òf krio di bestia
Otro
Splikashon:

4)

Di ki forma bo a haña e oportunidat di hasi uso di e tereno? *

a.

Un di mi mayornan tabata usa e tereno

b.
c.
d.
e.

Mi a lanta den e kas riba e tereno
Mi a sera un akuerdo di hür
Mi a biba …… aña den e kas riba e tereno
Otro
Splikashon:

5)
Si tin mas hende (t)a biba den e kas of hasi uso di e tereno ta dikon ta abo lo tin ku
haña e tereno? *
a.
b.
c.
d.

Mi ta úniko heredero
Tin mas heredero, pero a disidí ku ta ami ta haña e tereno
Aunke tin mas hende (t)a biba den e kas, ta ami ta e úniko ku por bini na remarke pa hañ’é
Otro
Splikashon:

6)
Si bo no ta hasiendo uso di e tereno (mas), dikon bo ta haña ku Korte mester honra bo
petishon pa haña e tereno? *

7)

Ki parti di e tereno presis bo ke haña?

Fecha:
Firma:

