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GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO 

BESCHIKKING 

 

betreffende het verzoek op grond van afdeling 4 van titel 7 van Boek 3 van het 

Burgerlijk Wetboek tot toekenning van de grond behorende tot de langdurig 

onverdeeld gebleven gemeenschap: 

  

 

VETTER, 

ook bekend als PLANTAGE VETTER, te Curaçao, 

ten name staand van Maria BICENTO, overleden in 1872.  

 

 

in de zaak van: 

 

 

Rolando Leonardo MICHEL c.s., 

wonende in Curaçao, 

verzoekers, 

gemachtigde: mr. L.L.A. Davelaar-Franklin, 

 

Josette Regina MICHEL c.s., 

wonende in Curaçao, 

verzoekers, 

gevolmachtigde:  oud-notaris mr. M.L. Alexander 

 

met als belanghebbenden onder anderen: 

 

Stanly Bernardus FELIPA c.s.,   
wonende in Curaçao, 

gemachtigde: mr. A.V.G. Rooijer, 

 

Hendrik Willem WINDSTER, 

wonende in Curaçao, 

 

Crismo Barbara ANTERSIJN c.s., 

wonende in Curaçao, 

gemachtigde: mr. A.K.  Kleinmoedig 

 

de openbare rechtspersoon HET LAND CURAÇAO, 

gezeteld te Curaçao, 

gemachtigde: mr. M.R. Hammoud. 
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1. Het verdere verloop van de procedure 

 

Het verloop van de procedure na de beschikking van 22 mei 2017 blijkt uit: 

- de schriftelijke volmacht van mr. M.L. Alexander van 16 juli 2017;  

- de akte van mr. Rooijer van 23 augustus 2017;  

- de akte van het Land van 24 augustus 2017; 

- de akte van mr. Davelaar van 24 augustus 2017; 

- de akte van mr. Kleinmoedig van 24 augustus 2017; 

- de akte van mr. Alexander van 24 augustus 2017;  

- de brief  van mr. Rooijer van 15 november 2017 tot referte; 

- de antwoordakte van het Land van 16 november 2017; 

- de antwoordakte van mr. Davelaar van 16 november 2017; 

- de antwoordakte van mr. Alexander van 16 november 2017; 

- de antwoordaktes van mr. Kleinmoedig van 16 november 2017; 

 

2. De verdere beoordeling 

 

2.1 Partijen hebben in hun aktes en antwoordaktes de in de beschikking van 22 mei 

2017 opgenomen lijst van gebruikers aangevuld en aangepast en hun standpunten 

nader uiteengezet. Vervolgens heeft de rolrechter bepaald dat vandaag zal worden 

beslist over de voortgang van de zaak en de mogelijkheid van een nadere 

(regie)zitting.  

 

2.2 Het Gerecht heeft kennis genomen van de ingediende processtukken. Voor een 

nadere zitting bestaat thans geen aanleiding.  Er zal op 22 februari 2018 een 

inhoudelijke beschikking in deze zaak volgen. 

 

3. Beslissing 

 

Het Gerecht: 

 

3.1 verwijst de zaak naar de EJ-rolzitting van donderdag 22 februari 2018, 9:00 uur, 

voor beschikking; 

 

3.2 houdt iedere verdere beslissing aan. 

 

 

Aldus gegeven te Curaçao op 14 december 2017 door mr. P.E. de Kort, rechter in het 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao. 
NM 


