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CONCLUSIE VAN REPLIEK 
TEVENS VERZOEK OM EEN VOORBEREIDEND ONDERZOEK 

TE GELASTEN EX ART. 30 WarBES EN EISWIJZIGING 
inzake 

Juan Jose DIAZ GARCIA, Angela Liliana ALVARADO SORIA en Luis Felipe BARRERO MENESES, 
tevens als bestuursleden van de Vereniging 'ASOTEKO' de leden van deze vereniging 

vertegenwoordigende, verzoekers, gem. mr. M. Bijkerk 
vs. 

Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, verweerder (hierna: het 'OLB' of het 'BC' 
naar gelang van toepassing), gem. mr. L.M. Virginia 

Verzoekers doen zeggen: 

T.a. v. de ontvankeliikheid 

1. Verweerder (het BC) gaat wezenlijk nauwelijks in op de inhoud van het beroepschrift, 
doch concentreert voornamelijk op de ontvankelijkheidsvraag. Daarom allereerst repliek 
over deze vraag. 

Deze vraag draait dan om art. 7, lid 2, sub f War BES. Daarin staat dat tegen een 
beschikking ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling geen beroep 
openstaat (behoudens een uitzondering). 4 

Voor het gemak zal een 'beschikking ter voorbereiding van een privaatrechtelijke 
rechtshandeling' warden aangeduid als: 'VPR-beschikking'. 

2. Het lijkt erop dat het BC gelijk heeft. lmmers: 
a. tegen een VPR-beschikking staat geen beroep open; 
b. de beschikking om een terrein in erfpacht uit te geven is een VPR-beschikking; 
c. dus staat er geen beroep open tegen een beschikking van het BC om een terrein in 
erfpacht uit te geven. 

Oak de door verweerder aangehaalde jurisprudentie lijkt dit stand punt van het BC te 
onderbouwen (alhoewel oak daarin de uitzondering aan bod komt). 

Oak art. 8:3, lid 2 Awb gaat van dezelfde gedachtegang uit: 'Geen beroep kan warden 
ingesteld tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling'. 

Daarmee zou deze procedure dus 'over en uit' zijn. Het beroep zou niet ontvankelijk zijn. 
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3. Echter, in de redenerinq van verweerder klopt een ding niet. 

In art. 7, lid 2, sub f WarBES staat namelijk een uitzonderinq. Die staat er niet voor niets. 
Die uitzondering is dat tegen een VPR-beschikking we/ beroep openstaat als de 
goedkeuring van zo'n VPR-beschikking wordt geweigerd. 

M.a.w. als de uitzondering van toepassing is, staat we/ administratief beroep open tegen 
een VPR-beschikking. 

Die uitzondering houdt in dat tegen een weigering om een goedkeurende VPR-beschikking 
te geven we/ beroep open staat. Die uitzondering doet zich in casu voor. lmmers 
verzoekers hebben een VPR-beschikking gevraagd waarvan de goedkeuring geweigerd is. 
Zij wensen een beschikking te ontvangen waarin aan hen een terrein in erfpacht wordt 
uitgegeven. Die beschikking heeft het BC echter geweigerd te geven. 

Het juiste syllogisme is dus: 

a. tegen een VPR-beschikking staat geen beroep open, tenzii de uitzondering van 
toepassing is; 
b. in casu is de uitzondering van toepassing; 
c. dus staat in casu we/ beroep open tegen de VPR-beschikkingen die het BC heeft 
geweigerd te geven. 

4. Wellicht is de door het BC aangehaalde jurisprudentie ingegeven door de tekst van art. 
8:3, lid 2 Awb, waarin vorenbedoelde uitzondering niet is opgenomen? Of wellicht was in 
bedoelde jurisprudentie niet zo duidelijk sprake van een weigering van de goedkeuring 
van een VPR-beschikking? De casus waren immers beduidend anders dan de onderhavige. 

Wat de oorzaak oak moge zijn, de uitzondering is in het geval van v~rzoekers duidelijk van 
toe passing. Het BC heeft immers jarenlang geweigerd goedkeuring te geven aan een 
verzocht besluit tot uitgifte in erfpacht van een terrein aan verzoekers. 

Deze uitzondering is ook logisch en nodig. Anders zou tegen de weigering van de 
goedkeuring van een VPR-beschikking nooit kunnen warden opgekomen. Daar komt bij 
dat in art. 2 van de Verordening op de Uitgifte van Eigendommen (zeg maar de 'Erfpacht
Verordening' of 'EP-VO') het BC de publiekrechteliike bevoegdheid is toegekend om 
eigendomsterreinen van het OLB in erfpacht uit te geven. Voor erfpachtuitgifte is dus 
o.g.v. de wet (de EP-VO) eerst een goedkeurende VPR-beschikking nodig. Die beschikking 
op zich is dus duidelijk we/ een publiekrechtelijke rechtshandeling, zoals bedoeld in 
art. 3, lid 1 WarBES. Pas daarna komt men toe aan de privaatrechtelijke rechtshandeling. 

Weliswaar zegt art. 7, lid 2 sub f WarBES dat tegen publiekrechtelijke rechtshandelingen 
die VPR-beschikkingen zijn geen beroep open staat, maar op deze algemene regel is dus 
een uitzondering, t.w. de weigering van de goedkeuring van een VPR-beschikking. En die 
uitzondering is in casu van toepassing. Dit mede o.g.v. art. 3 leden 2 en 3 WarBES. lmmers 
het BC heeft de goedkeuring van een VPR-beschikking geweigerd door niet te beschikken. 
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5. Bedoelde uitzondering is nodig, omdat anders alleen civielrechtelijk zou kunnen warden 
opgekomen tegen de weigering van het geven van een beschikking die op zich van 
publiekrechtelijke aard is (immers rechtstreeks ontleend aan de EP-VO). 

Als de uitzondering die in de WarBES zelf verankerd is, niet zou worden gehonoreerd, dan 
ontneemt het Gerecht de burger de rechtsbescherming die de WarBES beoogt te geven, 
inclusief de rechtsbescherming die de artt. 28, 29 en 30 WarBES de burger bieden. 

En het is precies die rechtsbescherming van de artt. 28 t/ 30 WarBES die verzoekers in 
deze zaak nodig hebben. Met toepassing van die artikelen kan het Gerecht immers de 
feiten gemakkelijk boven tafel krijgen die in deze procedure noodzakelijk zijn om te 
kunnen oordelen en beslissen over de vordering die verzoekers hebben geformuleerd. 
lndien het Gerecht de zaak naar de civiele rechter zou verwijzen, dan zouden verzoekers 
wellicht middels een voorlopig getuigenverhoor zekere feiten boven tafel kunnen krijgen. 
Maar dat instrument is veel minder effectief en geeft de burger veel minder bevoegd
heden dan de rechter heeft in een voorbereidend onderzoek ex art. 30 WarBES 

In casu is een gerechte/ijk voorbereidend onderzoek de aangewezen weg. 

Ten principale zal het Gerecht dan ook worden verzocht een gerechtelijk voorbereidend 
onderzoek te gelasten en worden suggesties gedaan welke feiten dan zouden kunnen 
worden onderzocht. Het betreft in casu wanbeleid dat al meer dan 50 jaar aan de gang is 
en dat middels individuele procedures niet of nauwelijks kan worden omgebogen in een 
rechtmatiger richting, reden waarom gekozen is voor een 'class action'. 

Het doe I is het leven van vele mensen te verbeteren en een bepaalde vorm van corruptie 
te voorkomen, althans zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit is van het hoogste belang . 

• 
Verzoekers en de Asoteko-leden zouden tekort warden gedaan, als de rechtsbescherming 
voorzien in artt. 28 t/m 30 WarBES hen zou worden onthouden, terwijl de wet zelf (t.w. 
art. 7, lid 2 sub f WarBES) voorschrijft dat de administratieve rechter in dit geval bevoegd 
is om van de zaak kennis te nemen en bedoelde rechtsbescherming dus kan bieden. 

Conclusie: Verzoekers zijn ontvankelijk. 

Ten principale 

Er is geen beleid t.a.v. erfpachtuitgifte voor woningbouw 

6. In punt 2.5 van het Verweerschrift (hierna: 'VW') erkent het BC dater in ieder geval 'op dit 
moment' nog geen vastgesteld beleid is ten aanzien van erfpachtuitgifte. Dit omdat de 
Eilandsraad het nieuwe beleid nog niet heeft vastgesteld. 

Nu het BC geen kopie heeft overgelegd van het 'oude beleid', is het redelijk te 
concluderen dat er ook geen 'oud beleid' was. Er was dus nooit een echt beleid. 
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7. Dit feit alleen al is een goede aanwijzing dat de omschrijving van de 'zwarte handel' in 
erfpachtpercelen, zoals verwoord in het beroepschrift, inderdaad plaats vindt. Het BC 
ontkent dit in het VW ook niet. lntegendeel, het BC erkent in punt 4.9 VW dat 'beschikbare 
erfpachtpercelen' schaars zijn, hetgeen een centrale stelling is in het beroepschrift. Dat 
begeerde schaarse goederen waarde hebben, is een feit van algemene bekendheid. In 
goederen die waarde hebben ontstaat handel. Het hoeft dan oak niet te verbazen dater 
een levendige handel in schaarse erfpachtpercelen is ontstaan. Precies onze stelling. 

Wij noemen deze handel 'zwart', omdat de handel met name plaats vindt in onbebouwde 
erfpachtpercelen. In de erfpachtakten is de vrije verkoop van onbebouwde 
erfpachtpercelen echter verboden. Er zijn dan ook systemen bedacht om dit verbod te 
omzeilen. En die systemen warden in de praktijk al jarenlang toegepast. Velen varen hier 
wel bij, be halve diegenen die niet voldoende geld hebben om zulke percelen te kunnen 
kopen. De verkoopprijzen varieren tussen $ 25.000.- en $ 40,000.- of meer. 

8. Voorts zegt het BC in het VW dat vanwege de schaarste aan erfpachtpercelen een 
wachtlijst wordt bijgehouden ten einde nieuw beschikbare erfpachtpercelen op eerlijke 
wijze te kunnen aanbieden aan diegenen die bovenaan de wachtlijst staan. Dat aanvragers 
al 10 jaar of meer op die wachtlijst staan, ziet het BC niet als haar tout. lntegendeel, het BC 
denkt het goed te doen door de aanvragen op de wachtlijst te 'bevriezen' (wij verzinnen 
dit niet; zie punt 4.9 VW), zodat ze niet hoeven te warden afgewezen waardoor aan de 
gelukkige aanvragers toch ooit nag eens een perceel kan warden toegewezen ! 

De vraag is of de toewijzing na zulke bevriezing dan nog v66r of na St. Juttemis valt? 

Het BC vergeet hierbij dat aanvragen in beginsel binnen 5 weken, althans binnen redelijke 
tijd, moeten warden afgehandeld! En dat wanneer een redelijke tijd verstreken is, er 
sprake is van een (fictieve) weigering, een de facto afwijzing dus. Art 3 WarBES kent 
immers de figuur van het 'bevriezen' van aanvragen niet! 

9. Net over de enige manier om het probleem van de veel te lange wachtlijst op te lossen, 
rept het BC niet. Dat is door voldoende erfpachtpercelen klaar te ma ken om aan de vraag 
te kunnen voldoen! In plaats daarvan wordt met een strak gezicht verdedigd dat 
verzoekers blij moeten zijn dat hun aanvragen al 10 jaar of langer op de wachtlijst zijn 
'bevroren', zodat die dan ooit nag eens 'ontdooid' kunnen warden door een toewijzing! 

Kan het nag banter? 

lntussen weet iedereen dat de wachtlijst in de praktijk helemaal niet op eerlijke wijze 
wordt toegepast. Er zijn aanvragers die al heel lang op de wachtlijst 'bevroren' zijn, terwijl 
anderen een of meerdere terreinen als warme broodjes toegewezen krijgen zonder ooit 
op de wachtlijst te hebben gestaan! En van deze laatsten kan men dan die onbebouwde 
erfpachtpercelen kopen! Voor prijzen die kunstmatig hoog zijn, juist omdat het BC niet 
voldoende erfpachtpercelen klaar maakt om aan de vraag te voldoen! 

Dit is schaamteloos. En het is nog erger, omdat dit bewust in stand wordt gehouden. 
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Wij leggen in dit verband een verklaring over van mv. Ellen Suzette Janga. Zij legde deze 
verklaring eind 2019 of begin 2020 af (de verklaring is abusievelijk niet gedagtekend). Zij 
verklaart dat een ambtenaar bij DROB haar vertelde dat zij er maar beter aan deed geen 
aanvraag in te dienen, omdat zulks geld weggooien is (t.w. de legeskosten). Want er zijn 
geen erfpachtterreinen. Het advies was dus om een erfpachtperceel te kopen (prod. 9). 

Er is recentelijk een brief uitgegaan aan de notarissen en banken waarin stoat dot geen 
erfpachtpercelen meer mogen warden overgedragen zonder toestemming van het BC 

10. Helaas hebben wij nog geen kopie van deze brief kunnen bemachtigen ter overlegging aan 
het Gerecht. Wij weten a Ileen van klanten en andere personen dat ineens alle transacties 
in erfpachtpercelen zijn bevroren. Eerst werden dus a Ileen de aanvragers op de wachtlijst 
bevroren, maar nu worden tevens alle erfpachttransacties bevroren ! Of de maatregel 
a Ileen geldt voor onbebouwde percelen, of uitsluitend voor percelen met niet meer dan 
3 x 3 m2 hutjes erop, is onbekend. Maar verschillende personen hebben ondergetekende 
gevraagd om opheldering, waarbij ironisch genoeg de schuld zelfs bij ans wordt gelegd, 
omdat wij door indiening van deze procedure deze maatregel hebben uitgelokt! 

Een bekende legde ons uit dat hij net een lening zou krijgen van de bank om een perceel 
op de 'zwarte markt' te kunnen kopen. Echter de bank hield dit aan, omdat er een brief 
van het BC zou zijn ontvangen, op grond waarvan de transactie en dus de lening niet zou 
kunnen doorgaan! Vermoedelijk zijn dus nu oak de banken boos op ans, omdat zij geen 
leningen meer kunnen verstrekken voor deze handel! 

Echter, met deze brief tracht het BC het probleem aan de verkeerde kant op te lossen. 
In plaats van de schaarste weg te nemen door meer erfpachtpercelen uit te geven, wordt 
getracht met verbodsbepalingen het burgers onmogelijk te ma ken am op de 'zwarte 
markt' een terrein te kunnen bemachtigen! En daar zijn oak deze burgers boos over. 

ledereen is nu dus boos: verzoekers, banken, notarissen, zwarte markt verkopers en 
kopers. Men zou lachen als het niet zo triest was. 

Uitsluitend uitgifte van erfpachtpercelen met nutsvoorzieningen 

11. In punt 2.5 van het VW stelt het BC dat zij uitsluitend percelen in erfpacht uitgeeft die zijn 
voorzien van nutsvoorzieningen. Omdat die nutsvoorzieningen kostbaar zijn, geeft het BC 
geen erfpachtpercelen uit. 

Waar hierv66r werd opgemerkt dat het BC in het VW met geen woo rd rept over de enige 
oplossing van het zwarte markt probleem, t.w. het uitgeven van voldoende percelen om 
aan de vraag te kunnen voldoen, hebben wij ans juist uitgedrukt. Want het enige dat het 
BC hierover wel zegt, komt erop neer dat zij deze oplossing niet zullen toepassen, omdat 
die te duur is. M.a.w. de zwarte handel wordt gefaciliteerd, omdat het te kostbaar zou zijn 
om die handel weg te nemen door voldoende erfpachtpercelen uit te geven ! 
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Stel dat men op twee plaatsen 500 percelen klaar maakt. Dat zijn dus duizend percelen. 
De Aansluitkosten Water- en Electra voor individuele nieuwe percelen bedragen resp. 
$ 1,082.- en$ 1,590.- Zie: https://www.webbonaire.com/prive/tarieven-en-voorwaarden/ 

Het BC kan $ 2,500.- extra vorderen boven de 'normale' vergoeding ad+/-$ 1,500.- voor 
erfpachtuitgifte om elk nieuw perceel aan te sluiten op het water- en electra-net. Omdat 
het een groat project betreft, houdt het OLB hier dan waarschijnlijk nog wat aan over ook! 

Voor de aanleg van wegen kan de Eilandsraad een renteloze lening verkrijgen op basis van 
art. 89 Wet financien openbare lichamen BES (de 'Fin BES'). Ter aanbetaling voor de aanleg 
va n wegen kan het BC bij de uitgifte van elk erfpachtperceel nog eens $ 1,000.- extra 
vorderen. Voor 1.000 percelen is dat dan een totale opbrengst van $ 1 miljoen. 

lndien meer benodigd is voor de wegen, kan dan de FinBES-lening worden aangewend. 
Deze lening wordt terugbetaald uit de jaarlijkse erfpachtcanon over 1.000 percelen. 

Uiteraard is dit geen zuivere berekening. Het geeft slechts de richting aan hoe gedacht 
moet warden om het kostenprobleem op te lossen. En deze oplossing zal werken. Want, 
als burgers voor het verkrijgen van een perceel $ 5,000.- moeten betalen ($ 3,500.- voor 
water, electra en wegen plus$ 1,500.- overdrachtskosten), dan zullen zij dat graag doen, 
omdat een erfpachtperceel op de 'zwarte markt' minimaal $ 25,000.- of meer kost! 

Overigens vinden mensen het helemaal niet zo erg als er nog geen verharde wegen zijn . 
Liever wel, natuurlijk. Maar mensen willen in eerste instantie WONEN! Als er nag geen 
verharde wegen zijn, dan nemen zij dat op de koop toe. Maar als dus ook wegen warden 
geacht essentieel te zijn, dan weet het BC nu op welke wijze dit kan \Norden opgelost. 

Conclusie 

13. Er is geen goed excuus voor het niet klaar ma ken van vo ldoende erfpachtpercelen om aan 
de vraag te kunnen voldoen! Waarschijnlijk ka n het OLB daar zelfs nog wat aan verd ienen 
oak! Voorwaarde is wel dat het BC deze oplossing moet willen . Er is echter helaas een 
reden waarom het BC dit al heel lang niet wil. Die reden is dat de oplossing een lucratieve 
bran van corruptieve inkomsten wegneemt voor diegenen die aan de 'zwarte handel' goed 
geld verdienen. En die profiteurs zijn heel vaak aan de politiek gelieerde personen. Deze 
'zwarte handel' is niet nieuw. Hij is jarenlang door a/le partijen gefaciliteerd. 

En dit is precies de reden waarom verzoekers het Ge recht nodig hebben om deze voor de 
hand liggende oplossing te kunnen afdwingen. Lang ingeslepen slechte gewoontes bii een 
overheid buigt men niet om met een teruq-verwiizing naar diezelfde falende overheid. 

Als het Gerecht zijn eigen rol en functie herziet , dan ku nnen dit soort patstellingen 
doorbroken worden. 
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14. Het BC stelt dater een wachtlijst is, omdat er een schaarste aan erfpachtpercelen is. Het 
BC stelt impliciet tevens dat dit wachtlijstsysteem eerlijk en goed functioneert. 

Wij stellen dat het wachtlijstsysteem niet, althans zeer slecht functioneert. Wij stellen dat 
er erfpachtpercelen worden uitgegeven aan personen die om arbitraire reden voorrang 
krijgen op de wachtlijst, of die nooit op de wachtlijst hebben gestaan. Wij stellen voorts 
dat er personen zijn die meerdere erfpachtpercelen toegewezen krijgen tegelijkertijd of 
kort achter elkaar, terwijl vele anderen jarenlang op de wachtlijst 'bevroren' worden. 

Om de waarheid goed boven tafel te krijgen is een voorbereidend onderzoek nodig. 

15. Het Gerecht kan beginnen de Dienst DROB te vragen om de jaarlijkse wachtlijsten vanaf 
2010 over te leggen, met daarbij de kopieen van alle erfpachtakten die gedurende die 10 
jaar zijn verleden ten gunste van natuurlijke personen specifiek voor woningbouw. 

Het Gerecht kan het hoofd van de Dienst DROB onder ede horen om erachter te komen 
waarom er reeds enkele jaren een onderzoek gaande is bij DROB o.a. inzake onregelmatig
heden bij erfpachtuitgifte en wat dat intern onderzoek boven tafel heeft gekregen? Voorts 
om te weten te komen of de wachtlijst inderdaad correct en eerlijk wordt toegepast? 

Voorts kan het hoofd van het Kadaster onder ede worden gehoord om vanuit die 
invalshoek te controleren of de info van DROB overeenstemt met wat bij het Kadaster 
bekend is. Tevens kan worden gevraagd of het OLB voldoende domeingrqnd heeft om aan 
de vraag voor erfpachtpercelen bestemd voor woningbouw te voldoen? 

Het Gerecht kan de notarissen horen over de 'sluipwegen' die bewandeld zijn om 
onbebouwde percelen zonder BC-toestemming over te dragen en voor welke bedragen. 

16. Tevens kan aan de hand van de erfpachtakten wo rden beoordeeld of er personen zijn die 
regelmatig voorkomen. Nogmaals, ons doel is niet om bepaalde personen verantwoor
delijk te houden voor corruptie. Er hebben zovee l mensen aan deze 'zwarte handel' mee 
gedaan en het is al zo lang aan de gang, dat strafrechtelijke consequenties niet zinvol zijn. 
Het doe/ van deze procedure is om het probleem op te /assen , zodat met name de minder 
draagkrachtigen worden geholpen om tegen betaa lba re prijs een stuk grond te kunnen 
krijgen om daarop voor zichzelf een huis(je) te bouwen. Dat is het sociale doel dat de 
erfpachtuitgifte altijd heeft gehad, maar dat door de 'zwarte handel' in het slop is geraakt. 
Blijken zal dat sommigen dan toch nog werden geholpen. In onze (Antilliaanse) uitwerking 
van democratie kan het goed helpen om op het juiste moment de juiste politieke partij 
en/of persoon te steunen. Sommige sympathisanten worden op deze wijze dan toch nog 
wel geholpen (dit heet 'patronage'), uiteraard in afwijking van de wachtlijst. Het is echter 
duidelijk dater geen onderscheid hoort te zijn . Het verkrijgen van een perceel mag niet 
verbonden zijn aan steun voor een bepaalde polit ieke persoon op het juiste moment! 
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17. Uiteraard zullen de feiten die boven water komen aanleiding zijn om nog meer informatie 
op te vragen en nog meer getuigen te horen. Middels zo'n voorbereiden onderzoek 
komen voldoende feiten boven water die het Gerecht in staat zullen stellen om in deze 
procedure een rechtvaardig oordeel te kunnen vellen. Dit is voor de vereniging ASOTEKO 
zonder hulp van het Gerecht een bijna onmogelijke opgave, terwijl eigenlijk iedereen wel 
weet dat alle stellingen van ASOTEKO in wezen correct zijn. 

Het Gerecht zou ook een door ons te benoemen persoon kunnen horen die geprobeerd 
heeft om via het patronage-systeem een terrein te verkrijgen. Deze persoon steunt deze 
procedure, omdat hij verbolgen is over het feit dat zijn 'patroon' zich niet aan zijn woord 
houdt, maar wel de financiele en politieke steun van hem in ontvangst heeft genomen! 
De contraprestatie blijft dus uit! Oat is het toppunt! 

Deze procedure wordt oak op Cura~ao gevolgd, omdat het beschreven probleem daar 
ook direct werd herkend. M.a.w. effectieve jurisprudentie zal ook op Cura~ao een 

heilzame werking hebben en vele mensen helpen een eigen huis(je) te bouwen 

REDENEN WAAROM VERZOEKERS HET GERECHT VERZOEKEN OM EEN VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK UIT TE VOEREN ALVORENS OVER DEZE PROCEDURE TE OORDELEN, ZELFS 
IND/EN HET GERECHT ZOU MENEN DAT VERZOEKERS NIET-ONTVANKELIJK MOETEN 
WORDEN VERKLAARD. 

Wijziging van eis 

18. Het VW is aanleiding om de eis enigszins aan te passen. Aan de eis wordt alsnog een 
'meer subsidiaire' vordering toegevoegd, luidende: 

meer subsidiair: 
met vernietiging van de 'fictieve beschikkingen', dit beroep gegrond te verklaren en 
verweerder op te dragen alsnog te beschikken binnen 14 dagen na datum van de uitspraak 
en wel met inachtneming van cfm. art. 50 lid 4 WarBES in de uitspraak op te nemen door 
het Gerecht in goede justitie te bepalen aanwijzingen, versterkt met een dwangsom van 
$ 1,000.- (of zoveel meer of minder als het Gerecht in goede justitie moge bepalen) per 
dag of gedeelte van een dag dat het OLB in gebreke moge blijven om aan vorenbedoelde 

aanwijzingen te voldoen; 

zowel primair, als subsidiair, als meer subsidiair kosten rechtens. 

Bonaire, 10 juli 20 0 
Namens verzoek 
mr. M. Bijk 
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Suskrito, Ellen Suzette JANGA, biba na Kaminda Nieuw-Amsterdam 21A, ta deklara lo siguiente. 

Mas of menos dos ana pasa mi a pasa na DROB pa pidi un tereno di erfpacht. Un persona a duna mi un 

formulario. Mi a bai kas, yena e formulario. Ora mi a bin bek na DROB pa entreg'e, otro persona a 

atende ku mi. E otro persona a bisa mi ku mih6 mi no entreg'e, pasobra no tin tereno, anto lo mi perde 

mi sen por nada (esta e sen pa inskripshon). El a bisa tambe ku mih6 mi buska un pa kumpra. E ora ei lo 

mi keda kla mas lihe. 

Ellen Suzette JANGA 

Kaminda Nieuw-Amsterdam 21A 

Bonaire CN 
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