
proces-verbaal    
 
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA, 
zittingsplaats Bonaire  
 
Registratienummer: BON202000482 
 
Proces-verbaal van de mondelinge behandeling gehouden op 19 mei 2021 in de zaak met 
betrekking tot de onroerende zaak gelegen te 
 

NIKIBOKO (19.820 m2)  
te Bonaire 

kadastraal bekend afdeling 4, sectie G, nummer 534, groot 19.820 m2 (kunuku),  
welk perceel volgens de schriftelijke inzage van het Kadaster ten name staat van  

‘Eigenaar Onbekend’, met als opmerking ‘Volgens domein in kaart gebrachte gronden staat 
de naam van Julien Goeloe, overleden, per adres Hendrika Cimona Thielman (…)’, 

 
van: 
 
Johans Francisco THIELMAN, 
wonend te Bonaire, hierna: Johans,  
gemachtigde: mr. A.T.C. Nicolaas,  
 
met als belanghebbende: 
 
HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE, 
zetelend te Bonaire, hierna: het OLB, 
gemachtigde: mr. T.L.H. Peeters. 
 
Tegenwoordig zijn mr. P.E. de Kort, rechter, en mr. J.M.M. Hooijman, griffier.  
 
Verschenen zijn mr. Nicolaas met Johans en mr. Peeters met mr. M. Valdink namens het 
OLB.  
 
Besproken en afgesproken 
 
De mondelinge behandeling betreft een regiezitting, waarbij de planning van de zaak aan de 
orde is gekomen. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld. Vandaag worden 
regiezittingen in acht vergelijkbare zaken gehouden.  
 
Het OLB benadrukt dat onduidelijk is wat de verzoekende partij met het terrein wil doen. Er 
is geen plan voor ontwikkeling. Het OLB vindt dat de wettelijke regeling van art. 3:200a BW 
niet gebruikt mag worden voor grondspeculatie. Het OLB wil een beeld hebben van de 
eventueel beoogde ontwikkeling.  
 
Mr. Peeters heeft zich (primair) op het standpunt gesteld dat het OLB eigenaar is van het 
perceel. Mr. Peeters vraagt ook aandacht voor (de hoogte van) het griffierecht en de 
ontvankelijkheid. 
 
 



Registratienummer: BON202000482                                                                             blad 2 
Datum: 19 mei 2021 
 
Afgesproken is dat de inhoud van het proces-verbaal in de zaak Boezem inzake TRAS DI 
MONTAÑA wordt toegevoegd aan de stukken in deze procedure. Die zaak kent een 
vergelijkbare tenaamstelling in de schriftelijke inzage van het Kadaster. De heer R. Holder 
van het Kadaster is in die zaak als informant gehoord. Dat proces-verbaal is als bijlage aan 
dit proces-verbaal gehecht.  
 
Mr. Peeters en mr. Valdink zullen ook in de onderhavige zaak het (vervolg op het) 
publicatieblad met de lijst met namen zoeken en binnen twee weken overleggen, met bericht 
aan het gerecht en de wederpartij als zij die stukken niet kunnen vinden.  
 
Ook afgesproken wordt dat partijen zich eerst bij akte nader zullen uitlaten naar aanleiding 
van de door Holder gegeven toelichting. Pas daarna zal, als dan nog aan de orde, de 
oproeping van belanghebbenden plaatsvinden. Het beroep van de verzoekende partij op 
verjaring komt later aan de orde.  
 
Rolverwijzing en door partijen in hun aktes te beantwoorden vragen 
 
De rechter verwijst de zaak naar de rol van 23 juni 2021 voor het nemen van een akte aan de  
zijde van beide partijen. Daarin zullen partijen zich kunnen uitlaten over de volgende - na 
de zitting door de rechter aangevulde - vragen: 
 
1. [De verzoekende partij] Wat zijn de plannen/wensen van de verzoekende partij met het 
terrein? 
 
2. [De verzoekende partij] Zou de verzoekende partij - gesteld dat dat een mogelijke 
uitkomst van deze procedure zou zijn - belang stellen in tegeldemaking van het terrein 
door bijvoorbeeld koop door het OLB of een woningstichting (vergelijk de 
beschikkingen over de Curaçaose boedel ‘New Orleans’ op www.gemhofvanjustitie.org 
onder uitspraken / oude boedels)? 
 
3. [OLB] Zou het OLB interesse hebben in een afdoening als onder vraag 2 bedoeld, en zo 
ja, wat zou volgens het OLB een passende prijs per m2 zijn (in het midden gelaten wie 
daar eventueel aanspraak op kan maken)? 
 
4. [Beide partijen] In hoeverre geeft de door Holder gegeven toelichting u aanleiding tot 
aanpassing of aanvulling van uw standpunt over de vraag of het OLB al dan niet als 
eigenaar moet worden aangemerkt? 
 
5. [OLB] Hoe verhoudt het beroep van OLB in dit type zaken op artikel 5:24 BW zich 
volgens het OLB met de invoering van de wettelijke regeling van art. 3:200a e.v. BW en 
met het gegeven dat (de rechtsvoorgangers van) het OLB zich niet al veel eerder als 
eigenaar hebben opgesteld?  
 
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de rechter en de griffier is vastgesteld en 
dat alleen door de griffier is ondertekend, nu de rechter zich niet in de mogelijkheid bevindt 
om dit proces-verbaal te ondertekenen.   
 
de griffier          

http://www.gemhofvanjustitie.org/uitspraken/onverdeelde-boedels


proces-verbaal    
 
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA, 
zittingsplaats Bonaire  
 
Registratienummer: BON201900694  
 
Proces-verbaal van de mondelinge behandeling gehouden op 19 mei 2021 in de zaak met 
betrekking tot de onroerende zaak gelegen te 
 

TRAS DI MONTAÑA (29.000 m2)  
te Bonaire (een grotendeels onbebouwd perceel),  

kadastraal bekend afdeling 4, sectie A, nummer 8, groot 29.000 m2 (kunuku),  
welk perceel volgens de schriftelijke inzage van het Kadaster ten name staat van  

‘Eigenaar Onbekend’, met als opmerking ‘Volgens domein in kaart gebrachte gronden staat 
de naam van Jan Boezem; overleden, (…)’, 

 
van: 
 
Juan Maximi Hermano BOEZEM, 
wonend te Aruba, hierna: Juan Boezem, 
gemachtigde: mr. D. Kock, 
 
met als in het geding verschenen partijen: 
 
Ursula Alexandrina MELAAN-BOEZEM, 
Alexander Macario BOEZEM, 
beiden wonend te Bonaire, hierna: Ursula en Alexander, 
gemachtigde: mr. M.G. van Dijk, 
 
en  
 
HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE, 
te Bonaire, hierna: het OLB, 
gemachtigde: mr. T.L.H. Peeters. 
 
Tegenwoordig zijn mr. P.E. de Kort, rechter, en mr. J.M.M. Hooijman, griffier.  
 
Verschenen zijn: mr. Kock, mr. Van Dijk met Ursula en Alexander en mr. Peeters met mr. M. 
Valdink namens het OLB.  
 
Ter uitvoering van de tussenbeschikking en in verband met de vraag wie eigenaar is van het 
perceel, heeft de heer R. Holder (hierna: Holder) van de Stichting Kadaster & 
Hypotheekwezen Bonaire (hierna: het Kadaster) via videoverbinding en aan de hand van de 
door hem op voorhand gemailde producties I tot en met VI als informant een toelichting 
gegeven op de schriftelijke inzage met betrekking tot het perceel.  
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Mr. Kock 
Ik heb vorige week ook stukken naar het gerecht gestuurd. Die stukken zitten ook tussen de 
producties van Holder. Ik heb de stukken in het archief gezocht op Aruba.  
 
Holder  
Ik ben gemandateerd bewaarder voor Bonaire en Sint-Eustachius. De gegevens komen uit de 
registers. Het zijn de registers van onroerende goederen, schepen en luchtvaartuigen.  
De C titel is van aankomst. Register B is hypotheek en D is voor de beslagen. De producties 1 
tot en met 6 komen uit het hulpregister.  
Die stukken zijn afkomstig uit de openbare registers. Ze zijn bedoeld om de administratie op 
peil te houden, zodanig dat we info kunnen geven aan het publiek. De stukken zijn openbaar.  
 
Rechter  
Waar moet je om vragen?  
 
Holder  
Productie 1 en 2 is de perceelskaart. Die wordt nu niet meer bijgehouden. We hebben die 
kaarten gescand als informatie voor eventuele zaken die er zijn.  
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Rechter  
Tot wanneer ging dit zo? 
 
Holder 
Vanaf het moment dat er is gekadastreerd. In 1970 is overgegaan naar een kadaster.  
Elk perceel heeft een uniek nummer. Bonaire heeft afdelingen en elke afdeling heeft een sectie.  
Bijvoorbeeld Afdeling 4, sectie a, nummer 20. Afdeling 4, sectie b, nummer 20 is bijvoorbeeld 
iets anders. Curaçao is maar gedeeltelijk gekadastreerd (Punda en Otrobanda), verder wordt 
daar nog met meetbrieven gewerkt. 
 
Rechter  
Een meetbrief hoeft er niet te zijn? 
 
Holder 
Nee. In 1970 zijn we overgegaan naar kadastrering.  
In productie 1 is te zien dat er geen titel van aankomst is. Niet bekend is of Jan Boezem echt de 
eigenaar was. 
Vroeger was er een hypotheekkantoor en een kadaster. Sinds 2000 is er een openbaar register.  
 
Rechter 
Op de perceelskaart staat niets over een titel van aankomst? 
 
Holder  
Er is geen akte gevonden of geregisterd in kadaster die aangeeft dat Jan Boezem eigenaar is.  
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Rechter  
Er staat wel zakelijk gerechtigde. 
 
Holder 
Ja, maar geen titel van aankomst.  
 
Holder 
Productie 5 is een publicatieblad uit 1924, nummer 69. Mensen die een terrein meer dan 30 jaar 
in huur hadden kregen de eigendom toegekend. 
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Rechter 
Er staat in het publicatieblad: Onroerende goederen die meer 30 jaren of langer geleden bij 
wijze van concessie of vergunning door het gouvernement zijn uitgegeven, worden als 
eigendom van de concessie- of vergunninghouders erkend.   
Hoe weet je of dat zo is? 
 
Holder  
Productie 4 is een register van verwijzing/het verwijzingsregister.  
Daarin ziet u: 1926, nummer 96. Dat is hetzelfde publicatieblad.  
 

 
 
Rechter  
Wat is het doel van dat register? Waar is het voor? 
 
Holder 
Dat is de koppeling tussen de meetbrief en de kadastrering.  
De oppervlakte was oorspronkelijk 28,8 hectare en bij de kadastrering is dat 29 hectare 
geworden.  
 
Rechter  
Hoe kan dat?  
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Holder  
Het is de koppeling tussen het oude systeem naar het nieuwe systeem.  
Er is opnieuw gemeten. Het is iets groter geworden dan het vroeger was.  
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Rechter  
En de vermelding van het publicatieblad?  
 
Holder  
Concessie 417 is gemaakt voor gebruik van publicatieblad.  
 
Rechter  
Weet u hoe zo’n concessie eruit zag? 
 
Holder  
Ja. Dat is een soort kaart die men gebruikte waarbij alle gronden werden verdeeld en een 
nummer kregen, een registratienummer. Men noemde dat de concessiegronden.  
 
Rechter  
Hebben we die kaart ook?  
 
Holder  
Die ligt bij domeinbeheer en die heb ik nog niet kunnen krijgen. Ik ben nog in afwachting.  
Desgevraagd: het is een kaart van heel Bonaire destijds.  
 
De rechter laat productie 6 van het verweerschrift van mr. Van Dijk zien. Is dit een deel van de 
kaart met concessiegronden?  
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Holder  
Ja. 
 
Holder 
Het proces-verbaal van grensregeling is van 1973. 10 juli. Er werden grenzen aangewezen. 
Daarbij werd het proces-verbaal ondertekend. Dit bevat een kopie van de situatie en diegene 
waarvan men denkt dat diegene eigenaar is. 
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Rechter  
Wie schrijft dat op? 
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Holder  
Op de concessiekaart. Die werd gebruikt om te kadastreren.  
Productie 3: proces-verbaal. Eerste blad: nummer 3. Daar kunt u lezen: Boezem, overleden pa 
Johanna Bibiana Silberie, Noord Salinja 444b. Die persoon heeft namens de overleden Jan 
Boezem getekend dat die de grens heeft gezien. Die persoon is akkoord gegaan met die grens.  
 
Rechter  
En toevallig hier een proces-verbaal vanwege onduidelijkheid ofzo? Niet overal, bij elk 
perceel. 
 
Holder 
Nee, niet bij elk perceel. 
En bij de tekening van het proces-verbaal staat weer concessie 417 en verwijzing nummer 102 
van het verwijzingsregister en de handtekening van Johanna Silberie. 
 
Rechter  
Jaar verwijzingsregister? 
 
Holder  
1970 is men begonnen met kadastrering tot 1980. Dus gedurende de gehele periode werd 
gekadastreerd en ook een verwijzingsregister bijgehouden.  
 
Rechter  
Er wordt verwezen naar 102 zei u, dat zie ik niet staan. 
 
Holder  
Bij mij staat 102. Dan is uw kopie niet volledig. 
Productie 6: Het veldwerk dat werd gedaan met een landmeter buiten in het terrein. Daarin 
wordt ook verwezen naar de concessie 417. Het veldwerk is tegelijk gemaakt met het proces-
verbaal. In 1973. In januari gedaan en het proces-verbaal is van mei.  
 
Rechter  
Mensen (bijvoorbeeld ook advocaten) kunnen deze stukken bij het Kadaster opvragen?  
 
Holder  
Ja, tegen betaling. Op de website. Onder de US$ 100,-, schat ik. 
 
Rechter  
Het uittreksel zoals je dat nu krijgt met de vermelding “Eigenaar onbekend”, hoe verhoudt 
zich dat met de stukken? 
 
Holder 
We kunnen geen titel van aankomst vinden die aangeeft dat hij via een notariële akte eigenaar 
is geworden. Destijds, in 1924, was er geen kadaster en geen notaris op het eiland. Die zaten 
op Curaçao. Die woonden op Curaçao en kwamen voor 3 maanden. Het Kadaster is op 1 april 
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1962 begonnen. Mensen die grond in huur hadden, meer dan 30 jaar, en grond in concessie, 
die konden dat via de notaris laten registreren. We weten niet of er een inschrijving heeft 
plaatsgevonden. Dat konden we nergens vinden. Maar in het hele proces van kadastrering is 
meegenomen wie men denkt dat bezit heeft van het perceel. 
 
Rechter  
Stel de grond is destijds aan Jan Boezem toegewezen, had hij dan wel naar een notaris gekund 
om te laten inschrijven?  
 
Holder  
Door verjaring eventueel. De vraag is ook: perceel in huur en dan niet laten inschrijven, is het 
dan nog steeds huur? 
 
Rechter  
 
Is huur hetzelfde als concessie?  
 
Holder  
Ja, er waren mensen met eigendom en huur van de staat. En de staat geeft mogelijkheid, 
registratie, na 30 jaar. Heeft dat niet plaatsgevonden, dan is er geen eigenaar, maar kun je wel  
een beroep doen later op verjaring.  
Ja, concessie en huur is synoniem.  
 
Rechter  
Dus altijd “Eigenaar onbekend” als er geen notariële akte is? 
 
Holder 
Ja, wij konden de titel van aankomst niet vinden.  
 
Rechter  
Is dat een kwestie van registratie? 
Heeft u ook een idee over de juridische status? 
 
Holder  
Ik kan er geen oordeel over geven. Alleen aan de hand van wat in het register is opgenomen 
kan ik zeggen dat er geen titel van aankomst te vinden is. Daarom Kadaster: “Eigenaar 
onbekend”.   
 
Rechter  
Komt het voor dat een perceel ten name van een eigenaar staat en dat tevens is vermeld: geen 
titel van aankomst? 
 
Holder  
Als de naam er staat, maar geen titel, dan eigenaar onbekend. 
 
Rechter  
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Dus het komt niet voor dat een eigenaar wordt genoemd door het Kadaster, terwijl er geen 
titel van aankomst is? 
 
Holder  
Er moet een titel van aankomst zijn: de datum van de akte bij de notaris en de datum van 
inschrijving.  
 
Rechter  
U zei in de jaren ‘60 pas een eigen notaris.  
 
Holder 
Anders geregistreerd op Curaçao.  
 
Rechter  
Dus vanaf begin kadaster zo begonnen met registreren, met ‘Eigenaar onbekend’.  
 
‘P/a’ waar is dat voor? Dat zien we in meer zaken.  
 
Holder  
Ik ga ervan uit voor de belasting destijds. De familie betaalde belasting. Het was voor de 
belasting en misschien ook de huur. Het kwam voor dat er nog huur was en dat men betaalde 
voor de persoon die overleden was. Vandaar p/a. 
 
Rechter  
Wat hadden mensen of rechtsopvolgers kunnen doen om een perceel op basis van het 
publicatieblad op naam te krijgen?  
 
Holder  
Als er geen titel is dan “Eigenaar onbekend”, en als het nog steeds in gebruik dan kunnen ze 
beroep op verjaring doen.  
 
Rechter  
Het is niet genoeg om met dit blad naar het Kadaster te gaan? 
 
Holder  
Er schijnt nog een publicatieblad te zijn, waarin staat dat deze toekenning 3 maanden geldig 
was, met een lijst met namen van concessie. Ik heb dat tweede publicatieblad nog niet zelf 
gezien. Het aanvullende publicatieblad zou mw. Valdink misschien kunnen vinden. Om de 
eigendom op naam te krijgen had men met het publicatieblad naar de notaris kunnen gaan  
 
Rechter  
Maar die was er niet.  
 
Holder  
Nee en ook geen Kadaster. Het kon zijn dat je de notaris had gemist. Zij kwamen met de boot 
vanuit Curaçao en gingen weer teug.  
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Rechter 
Is splitsing van een perceel waarbij stond “Eigenaar onbekend” mogelijk? 
 
Holder 
Ja, dat kan gesplitst worden, maar niet op naam van iemand. Geen titel van aankomst. Je bent 
niet handelingsbevoegd of handelingsbekwaam. Splitsen kan gewoon, zonder notaris.  
Je kan een perceel splitsen, maar je kan niet overdragen. Het heeft geen betekenis  
 
Mr. Kock  heeft geen vragen voor Holder 
 
Mr. Van Dijk 
Wie heeft indertijd de kadastrering geïnitieerd? Bonaire of Curaçao?  
 
Holder  
Op verzoek van de staat der Nederlanden is overgegaan tot kadastrering: geheel Bonaire is 
gekadastreerd. Curaçao deels en voor de rest alle eilanden: een meetbrief. Bonaire is het enige  
eiland dat in de gelegenheid werd gesteld om gekadastreerd te worden. De staat heeft dat 
bepaald. Het staat in de wet.  
 
Mr. Van Dijk  
In het proces-verbaal van grensregeling, productie 3, staat dat grenzen werden aangewezen 
door de rechthebbende. Heeft dat een betekenis? 
 
Holder  
Men ging ervan uit dat Boezem rechthebbende was.  
 
Mr. Van Dijk  
Iedereen ging ervan uit. 
 
Mr. Peeters  
U heeft het over het Kadaster. Voor 1 januari was het een stichting en nu een dienst. Het is 
losse entiteit met een eigen bevoegdheid. Juist? 
 
Holder 
Ja  
 
Mr. Peeters 
Is het ook juist dat u lijdelijk bent en niet de rechtstoestand kan vaststellen en alleen kunt 
registeren wat wordt aangeboden? 
 
Holder  
Ja.  
 
Mr. Peeters 
Is het juist dat in 1973 niet is vastgesteld of 30 jaar concessie is verleend? Dat is niet 
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gecontroleerd en niet vastgesteld toen? 
 
Holder 
Klopt.  
De concessie is door de staat vastgesteld, waarbij is overgegaan naar kadastrering. 
 
Rechter  
Het kadaster controleert niet de concessie.  
 
Mr. Peeters 
Als in 1973 iemand aantekening vraagt van een overleden persoon. Moet dat dan niet een 
nalatenschap zijn of rechtsopvolger?  
 
Holder  
Men kon destijds niet aangegeven wie eigenaar is. Er is gebruik gemaakt van de concessie om 
te registeren. Vandaar dat er ook geen titel is. Als niet was geregistreerd, kon het Kadaster ook 
niet aangegeven wie eigenaar is.  
 
Rechter  
U zegt er komt iemand langs die een aantekening wil laten maken van een overleden persoon 
en Boezem was in 1973 overleden. Welke aantekening bedoelt u precies? 
 
Mr. Peeters  
Die 1973-aantekening die is opgenomen. Toen was hij al overleden. Bijzonder dat die 
aantekening ten aanzien van een overleden persoon is. 
 
Rechter  
Boezem was natuurlijk al heel lang overleden. Op wiens info ga je af?  
 
Holder  
Inderdaad, maar zijn naam staat bij de concessie. 
 
Rechter  
En dat is gehandhaafd. Het is niet zo dat er een kleinkind langskwam ofzo. 
 
Holder  
Op de concessie stond zijn naam, maar dat geeft niet aan dat hij eigenaar is.  
 
Mr. Peeters  
Er was een mogelijk recht op basis van die verordening. Dan moest men wel binnen 3 
maanden naar notaris. Zijn er registraties van mensen die dat hebben gedaan? 
 
Rechter  
We hebben net besproken dat er een periode was van 3 maanden na 1924 en dan moest je 
misschien iets doen. En dan vraagt mr. Peeters zijn er mensen die er iets mee hebben gedaan? 
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Holder  
Dat kunnen we checken. 
 
Rechter  
U denkt wel dat gebeurd is? 
 
Holder  
Ja denk ik wel en dan krijg je een overdrachtsakte.  
 
Rechter  
Daar zouden we een voorbeeld van kunnen opvragen.  
 
Holder 
Het wordt vermeld in die notariële akte dat hij via publicatieblad eigenaar is geworden.  
 
Rechter 
Dat kunt u vinden? 
 
Holder  
Ja, dat denk ik wel. Bonaire bestaat voor 5% uit dit soort gevallen. “Eigenaar onbekend”. 
 
Mr. Valdink heeft geen vragen voor Holder.  
 
Mr. Van Dijk  
Vervolg op publicatieblad, waarin staat dat maar 3 maanden geldig is, daar kan Valdink voor  
zorgen, maar in het publicatieblad staat dat de eigendom wordt erkend.  
 
De rechter bedankt Holder voor de toelichting en de verbinding met Holder wordt verbroken. 
 
De rechter verwijst de zaak naar de rol van 23 juni 2021 voor het nemen van een akte aan de 
zijde van alle partijen. Daarin zullen de advocaten hun standpunten over de verklaringen van 
Holder en de eigendomsvraag (dus of het OLB al dan niet eigenaar is van het perceel is) nader 
toelichten. Nadere oproeping van belanghebbenden (op grond van artikel 3:200a e.v.; alleen de 
oproeping in de Staatscourant moet nog plaatsvinden) wordt aangehouden totdat over de 
eigendomsvraag is beslist. Als het OLB eigenaar is van het perceel valt het dus niet in de 
nalatenschap en is er geen reden meer voor oproeping. Als wordt beslist dat het perceel tot de 
onverdeelde boedel behoort zal eerst de oproeping gelast worden.  
Verder zullen mr. Peeters en mr. Valdink het (vervolg op het) publicatieblad zoeken met de 
lijst met namen en binnen twee weken in het geding brengen en als zij die stukken niet 
kunnen vinden zal mr. Peeters dat laten weten aan het gerecht en de andere advocaten.  
Mr. Peeters vraagt tot slot aandacht voor (de hoogte van) het griffierecht.  
 
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de rechter en de griffier is vastgesteld en 
ondertekend. 
 
de griffier         de rechter 


