
                                 

                                                                                                                                                                                      Justitia 

                                                                                                                                           derogat legi      
 

 

 

 

1 

AKTE TER ROLLE 
inzake 

Edgar Odilion TJEN-A-KWOEI e.a., eisers, gem. mr. M. Bijkerk 

versus  
Ruthlyn Gracia BERNABELA e.a, gedaagden, gemachtigde: geen  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Namens eisers het volgende:  
 

Mv. Amarylles Maximiliana HART 
 

1. In de eerste Aanvullende Akte d.d. 15 mei 2018 is verwezen naar de aanspraak van 

opgemelde persoon, gewezen echtgenote van dhr. Elvio Francisco ANGEL, één der 

erfgenamen. Daarnaar wordt verwezen (inclusief naar prod. IX). 
 

Het Gerecht dient nog te beschikken over haar aanspraak.   
 

Kinderen van Hungero FRANS bij Ramona Agnes WANGA zie blz. 2 stamboom (prod. XI) 
 

2. In de Tweede Aanvullende Akte, sub punt 4E is melding gemaakt van bovenbedoelde 

kinderen. Het betreft: 

Sonia Isidora FRANS, geb. 4 april 1947 te Curaçao; 

Melba Hedrigia FRANS, geb. op 17 oktober 1948 te Curaçao; 

Alex Luciano FRANS, geb. 23 mei 1950 te Bonaire; 

Margriet Agnes FRANS, geb. 19 april 1952 te Bonaire.  
 

In de Vierde Aanvullende Akte, sub punt 5, is aangegeven dat Alex Luciano FRANS 

via ‘app-bericht’ heeft aangegeven niet meer als erfgenaam te willen worden 

aangemerkt, bedoelende (naar mag worden aangenomen) dat hij zich terugtrekt uit de 

procedure. Mondeling (via telefoon) heeft hij laten weten dat dit ook geldt voor zijn 3 

zusters. Omdat ondergetekende niet heeft kunnen verifiëren dat de 3 zusters inderdaad 

ook niet meer geïnteresseerd zijn, hebben wij gerefereerd aan het Gerecht.  
 

Het Gerecht dient hierover nog te beslissen.  
 

Overigens valt op dat in de Beschikking d.d. 28 november 2018 het Gerecht de 3 

zusters niet heeft opgenomen, maar Alex Luciano FRANS wel (die dus niet meer 

geïnteresseerd is). 
 

Dus het Gerecht zal ook hierover nog moeten (her)beslissen.  
 

Benoeming taxateur 
 

3. Inmiddels heeft de geïnteresseerde koper ondergetekende mondeling medegedeeld dat 

de taxateur die hij zelf het terrein heeft laten taxeren dhr. Michael Pietersz is. Die 

werkt – voor zover ondergetekende weet – niet voor Taxabon N.V. Wij gaan er dus 

vanuit dat tegen taxatie door Taxabon N.V. geen bedenkingen (meer) bestaan.   
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Aanschrijven laatste twee bekende erfgenamen op Bonaire 
 

4. In de VIERDE en VIJFDE Aanvullende Akte is erop gewezen dat er nog twee in de 

stamboom genoemde erfgenamen zijn, waarvan wij niet weten of ze zelf verschenen 

zijn. Gezien de inhoud van de Tussenbeschikking d.d. 28 november 2018 is dit niet 

het geval. Zij staan niet op de lijst. Er gaat daarom alsnog een brief naar hen uit om 

hen erop te attenderen dat deze zaak loopt en dat zij bij ondergetekende als 

gemachtigde kunnen verschijnen, indien zij zulks wensen en schriftelijk aangeven.  
 

Het betreft:  

a) Anette Seblina BERNABELA, gehuwd met Eduardo D.E. RIJNA, Kaya Gilbert F. 

Croes # 6, Bonaire (blz 2, bovenaan stamboom, prod. XI)..  

b) Josef Switberto MARTIS, Kaya Tanki di Matrimonio 26, Bonaire (blz. 9, prod. XI). 
 

Indien zij alsnog verschijnen, dienen zij alsnog op de lijst van erfgenamen te worden 

opgenomen.  
  

Discrepantie tussen door ondergetekende in bijgevoegde lijst opgenomen erfgenamen en 

door het Gerecht in de Beschikking d.d. 28 november 2018 opgenomen erfgenamen  
 

5. Het Gerecht heeft 54 erfgenamen op de lijst opgenomen in de beschikking d.d. 

28/11/2018. In bijgaande lijst worden er 84 genoemd. Gedeeltelijke verklaring is dat 

het Gerecht de VIJFDE Aanvullende Akte nog niet verwerkt heeft. Maar daarin 

worden slechts 5 nieuwe personen genoemd. Er zijn dus een groot aantal erfgenamen 

door het Gerecht niet opgenomen. Het is onbekend wat daarvan de reden is.  
 

Het komt voor dat dit nog dient te worden opgehelderd.  
 

Bonaire, 24 december 2018 

Namens eiser en de door hem  

  vertegenwoordigde erfgenamen, 

  alsmede de door ondergetekende zelf  

  vertegenwoordigde erfgenamen,   

mr. M. Bijkerk 

 

 


