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Vonnis IEA d.d. 14 juli 2021 

 
MEMORIE van GRIEVEN 

inzake 
Ronald Valerio KOEKS, appellant, gem. mr. M. Bijkerk 

tegen 
Fundashon Cas Bonairiano (hierna: FCB), geïntimeerde, gem. mr. A.T.C. Nicolaas 

 

 

Appellant doet zeggen: 
 

Vooraf 
 

Rechtspraak is meer dan wetspraak. Daarom worden de volgende twee punten aan de leden van 
het Hof voorgelegd ter overdenking. 
 

1) De gemeenschap moet worden geleid. Op maatschappelijk niveau (economie en politiek) 
doet het Bestuur dat. Op spiritueel niveau doet de Religie dat, i.e. alle religies. Echter, de 
Religie heeft na lang kwijnen sinds omstreeks 1975 alle staatsmacht verloren. Daarmee is 
een vacuüm ontstaan in de spirituele leiding van de gemeenschap. Dat vacuüm bestaat niet 
uit het ontbreken aan spiritueel onderricht en inzicht, maar wel uit het ontbreken van een 
met staatsmacht bekleed orgaan dat dat inzicht kan omzetten in feitelijke realiteit.  
 

Het enige orgaan dat dat vacuüm inhoud kan geven, is het Gerecht. 
 

Dat is een vreselijke uitdaging. Maar het is wel de natuurlijke taak van de rechter. Ook van 
advocaten, maar die kunnen het slechts aandragen. Het is uiteindelijk de rechter die beslist. 
 

Hoe langer de rechter deze zware verantwoordelijkheid ontwijkt onder het mom van ‘niet te 
kunnen zitten op de stoel van het Bestuur’, hoe meer de bevolking heeft te lijden onder de 
steeds duidelijker wordende onmacht van het Bestuur om spiritueel leiding te geven. Het 
Bestuur kan dit niet, omdat de aard van die functie de politicus voortdurend plaatst voor 
keuzes tussen onmogelijk tegenstrijdige belangen. Dit leidt of tot inertie, of tot vele apert 
verkeerde beslissingen, die de rechter pleegt uit de weg gaan door marginaal te toetsen.   
 

Marginale toetsing is niet bij wet voorgeschreven. Het is een uitvinding van het Gerecht om 
zijn spirituele verantwoordelijkheid te ontwijken. Wij geven het Hof in overweging om deze 
uitvinding te ontstijgen en uw natuurlijke taak te aanvaarden. Daarbij gaat het niet om 
keuzes tussen goed en kwaad, maar om keuzes vóór Recht. Het Recht combineert, verzoent 
en overstijgt de tegenstellingen die het leven bepalen.  
 

Dit uniek instrument (Recht) heeft de wet aan U toevertrouwd. U heeft geen keuze, want 
niet kiezen (marginaal toetsen) is ook een keuze. Een keuze voor onverantwoordelijkheid. 

mailto:abogado.bijkerk@gmail.com


Justitia 
derogat legi 

Golden Meand Society (GMS) 
Foundation 
MCB (Bonaire) 41158201 

 

 
 
 
     

  

 

 

  
 

A d v o c a a t 

                                   
 
 

mr. M. Bijkerk 
 

Mobiel: 00599-7962650 
abogado.bijkerk@gmail.com 

info@arcocarib.com 

Seru Grandi #80 
Kralendijk 

Bonaire, C.N. 
 

 

CRIB no. 378419535 
 

 

  INGbank (Nederland): 2479693 (Euro) t.n.v. M. Bijkerk 
  MCB (Bonaire): 101217-07 (US$) t.n.v. Adv. Bijkerk 

  DERDEGELDENREKENING bij MCB Bonaire 

  t.n.v. Bijkerk Surety N.V. h.o.d.n.  

  Derden-gelden GMS N.V. (US$) no. 41182207 

Golden Meand Society 
Foundation supporting 

International Court 
Cases  

 

2) Eigen woningbezit is een onmisbare hoeksteen van een gezonde samenleving. Deze stelling 
wordt door moderne onderzoekers vaak gerelativeerd, o.a. omdat de woningcrisis van 
2007/2008 vele huiseigenaren in grote financiële problemen bracht. Deze huiseigenaren 
werden ziek in plaats van gezond. Maar … was de echte oorzaak hiervan het woningbezit, of 
de ongebreidelde geldzucht die de mensheid sinds eind vorige eeuw beheerst?  
 

Wij houden vast aan het maatschappelijk belang van eigen woningbezit en de logica van de 
in eerste aanleg (IEA) geciteerde stelling van Diodorus Siculus: ‘It is absurd to entrust the 
defense of a country to people who own nothing in it’. Siculus had de slaven in gedachten. Zij 
bezitten niets en kunnen daarom niet vertrouwd worden om te vechten voor de stadstaat. 
Zij zijn de eersten die deserteren … 
 

Die tijd is voorbij. Maar in de moderne tijd zijn er nog steeds vele mensen die nauwelijks iets 
van enige waarde bezitten. Misschien hebben ze een oude auto. Maar geen eigen huis. Ze 
hebben dus nog steeds nauwelijks iets te verliezen.   
 

Waarom dan (maatschappelijke) verantwoordelijkheid dragen?  
 

Anders gezegd, eigendom creëert medeverantwoordelijkheid voor de gemeenschap.  
 

NB. Dit betekent niet ongelimiteerd eigendomsbejag en -bezit. Er is een woord dat we 
allemaal kennen. We weten niet precies wat het is. Maar we weten wel wanneer het teveel 
is en ook wanneer te weinig. Dat woord is het Gouden Midden in dezen: ‘genoeg’.    
 

Als dit begrepen wordt, dan wordt de essentie van deze zaak duidelijk. Organisaties zoals 
FCB moeten geen huizen bouwen om eindeloos te verhuren, zij moeten zich toeleggen op 
het bevorderen van eigen woningbezit. In feite zouden zij beide moeten doen, omdat er 
altijd omstandigheden zullen zijn die woningverhuur (tijdelijk) noodzakelijk maken. Maar 
hun prioriteit behoort te zijn om eigen woningbezit te bevorderen. Daarbij hoort een 
preferentiële prijs voor langdurige huurders die eigenaar willen worden. 
 

‘Nobody is so intelligent that he can be wrong all the time’. Het probleem waar de advocaat 
mee kampt is dat het Gerecht zo vaak zijn uiterste best doet om te bewijzen dat zij wel zo 
intelligent zijn!  
 

Zonder humor, geen leven.  
 

Inleiding 
  

3) Bijgaand als prod. HB-1 het vonnis in eerste aanleg, waartegen dit hoger beroep zich richt.  
 

4) Jaren geleden heeft geïntimeerde (hierna: ‘FCB’) de woning waarin appellant (hierna: 
‘Koeks’) sinds 1984 woont, schriftelijk aan hem te koop aangeboden tegen een preferentiële 
prijs, waarschijnlijk ad Naf. 12.500.-, althans minder dan Naf. 19.000.-. De brief waarin dit 
aanbod werd gedaan, heeft dhr. Koeks niet meer. Maar FCB heeft aan alle bewoners in de 
wijk Cocorobí dit aanbod per brief persoonlijk en schriftelijk gedaan. Dus ook aan Koeks. De 
prijs varieerde naar gelang het aantal jaren dat de bewoners in hun huis hadden gewoond.    
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Deze stelling staat centraal in deze zaak en wordt gebaseerd op een schriftelijke verklaring 
van de ex-directeur van FCB, dhr. Herbert Isaias PIAR. De verklaring gaat hierbij als prod.  
HB-2. Om de stelling te bewijzen wenst Koeks dhr. Piar als getuige te horen. Ter onder-
steuning van dit bewijsaanbod (1), wenst Koeks tevens mv. Genara Timp-Silberie als getuige 
te horen. Zij was destijds en tot enkele jaren na dhr. Piar’s aftreden, de FCB-boekhouder.  
 

Voorts hierbij nog de IEA reeds overgelegde verklaringen van dhr. Stallión R. Pourier en  
mv. Calista Antonia Trinidad. Ook dezen ondersteunen de centrale stelling. Zie prods. HB-3.  
 

Grieven 
 

5) Soms is ook van belang om t.a.v. de feiten grieven te formuleren, omdat de weergave van 
feiten niet zelden waarschijnlijk bij de rechter zelf onbekende vooroordelen verraadt. 
 

Grief 1 
 

Ten onrechte vermeldt het GIEA onder het hoofdje ‘De feiten’ dat FCB een sociale 
woningstichting is, belast met de verhuur van huurwoningen die zij in eigendom heeft (A). 
Voorts stelt het GIEA ten onrechte dat de woning die Koeks huurt, destijds werd gerealiseerd 
met door Nederland ter beschikking gestelde ontwikkelingsgelden (B). Wijders stelt het GIEA 
ten onrechte dat FCB een aantal woningen in de wijk Cocorobi verkocht heeft aan de 
zittende huurders (C). 
 

Toelichting   
 

A) FCB is inderdaad een sociale woningstichting. FCB is echter niet uitsluitend belast met de 
verhuur van woningen. FCB verkoopt ook regelmatig woningen. Nog steeds.  
B) De woning die Koeks huurt is destijds inderdaad gerealiseerd met ontwikkelingsgelden, 
maar niet met door Nederland ter beschikking gestelde gelden. De gelden waren afkomstig 
van de destijds E.E.G. Hieruit blijkt dat het GIEA prod. HB-2 niet of niet goed heeft gelezen.  
C) Inderdaad zijn woningen in de wijk Cocorobí verkocht aan de zittende huurders, maar niet   
slechts ‘een aantal’. Bijna alle Cocorobí-woningen zijn verkocht aan de zittende huurders. En 
alle aldus verkochte woningen werden tegen preferentiële prijs verkocht. Dit is een heel 
ander feit dan het GIEA als feit heeft vastgesteld. En het raakt de essentie van deze zaak.   
 

Grief 2 
 

Ten onrechte oordeelt het GIEA in r.o. 13 dat nergens uit blijkt (A) dat er tussen FCB en 
Koeks een verbintenis is ontstaan op grond waarvan FCB verplicht is om de woning aan hem 
te verkopen en leveren en dat Koeks daartoe onvoldoende (B) heeft gesteld.  
 

Toelichting  
 

A) Het GIEA kan niet tot het oordeel komen dat ‘nergens’ uit blijkt dat er een verbintenis tot 
verkoop is ontstaan tussen FCB en Koeks. Koeks heeft immers gesteld dat hij een brief heeft 
ontvangen van FCB dat hij het huis kon kopen tegen preferentiële prijs. Deze stelling vindt  
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steun in prod. HB-2. Hieruit blijkt impliciet dat alle Cocorobí-bewoners zo’n offerte-brief 
hebben ontvangen. In ieder geval was minstens tot 2007 (jaar aftreden van dhr. Piar) het 
algemeen bekende en bestendige FCB-beleid dat huurders hun huurwoning konden kopen 
tegen een preferentiële prijs. Dit beleid werd ook gepubliceerd in het Infocas-blad, dat onder 
alle bewoners werd verspreid. Bewoners mochten zelf ook vragen om de door hen 
gehuurde woning te mogen kopen tegen preferentiële prijs. Het was dus een open aanbod. 
Alleen als men geen enkele waarde hecht aan de verklaring van de voormalige FCB-
directeur, kan men tot het oordeel komen dat Koeks’ stelling nergens uit blijkt.   
 

B) Ook kan niet worden geoordeeld dat Koeks ‘onvoldoende’ gesteld heeft dat er tussen FCB 
en Koeks een verbintenis is ontstaan op grond waarvan FCB verplicht is om de woning aan 
hem te verkopen. Koeks’ stellingen dienaangaande zijn niet mis te verstaan. Koeks heeft 
aangevoerd dat a) er in ieder geval tot 2007 een algemeen bekend, in Infocas gepubliceerd 
en bestendig FCB-beleid was op grond waarvan FCB-huurders de door hen gehuurde woning 
mochten kopen tegen preferentiële prijs b) dat door FCB aan Koeks persoonlijk een brief was 
verzonden inhoudende een open aanbod om het door hem gehuurde huis te mogen kopen 
tegen preferentiële prijs en c) dat FCB het huis aan hem in 2013 de facto nog te koop heeft 
aangeboden voor een niet-preferentiële prijs, welk aanbod hij niet kon aanvaarden juist 
omdat de prijs niet-preferentieel was. Kortom, Koeks heeft voldoende gesteld en heeft ter 
ondersteuning daarvan verscheidene bewijsstukken overgelegd dat er een verbintenis was 
ontstaan op grond waarvan FCB verplicht was om de woning aan hem te verkopen.  
 

Koeks heeft ook expliciet aangeboden om deze stellingen te bewijzen, welk aanbod hierbij 
wordt herhaald. In het bijzonder wordt hierbij nog aangeboden te bewijzen middels het 
horen van in ieder geval de reeds genoemde getuigen, dat het beleid ter bevordering van 
eigen woningbezit m.b.t. de verkoop tegen preferentiële prijs van de woningen te Cocorobí 
met Nederland was afgestemd en door Nederland was geaccordeerd. Bewijsaanbod (2).  
 

Grief 3 
 

Ten onrechte oordeelt het GIEA in r.o.14 dat het FCB geheel vrijstond haar algemeen 
bekende, bestendige en in Infocas gepubliceerde verkoopbeleid tegen preferentiële prijs te 
wijzigen in het bijzonder ook ten aanzien van de Cocorobí-woningen en dat het niet-
onrechtmatig is jegens Koeks dat FCB de woning in kwestie thans in het geheel niet meer wil 
verkopen aan hem, ook niet tegen marktwaardeprijs.  
 

Toelichting  
 

De essentiële rechtsvraag is niet of er op basis van het algemeen bekende, bestendige en in 
Infocas gepubliceerde verkoopbeleid een verbintenis tussen FCB en Koeks bestond op grond 
waarvan Koeks het huis mocht kopen tegen preferentiële prijs. De enige vraag die voorligt is 
of deze verbintenis nog steeds bestaat, zij het uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad?  
 

Koeks is van mening dat deze verbintenis nog steeds bestaat. Dit niet omdat FCB haar beleid 
niet mag wijzigen. Echter wel omdat de rechtszekerheid, de zorgvuldigheid en het  
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vertrouwensbeginsel met zich meebrengen dat FCB’s niet-gepubliceerde beleidswijziging 
t.a.v. de verkoopprijs jegens Koeks eerbiedigende werking heeft, zodat Koeks’ 
gerechtvaardigde verwachting om alsnog te mogen ingaan op het open verkoopaanbod (dus 
zonder tijdsbepaling) tegen preferentiële prijs alsnog gerespecteerd moet worden.  
 

Het is onrechtmatig om deze verwachting niet te respecteren.  
 

Dit klemt te meer daar het gaat om nog slechts twee huizen te Cocorobí die niet zijn 
verkocht. Van de 25 huizen zijn er 23 tegen preferentiële prijs verkocht o.g.v. het oude 
beleid. Alleen de fam. Frans en de familie Koeks hebben niet gekocht. Het is discriminatoir 
om alleen hen van dit voordeel uit te sluiten. Een voordeel dat de anderen gegund was o.a. 
omdat deze woningen voor 100% gedoneerd waren en mede daarom bepaaldelijk bestemd 
werden voor de verkoop tegen preferentiële prijs om eigen woningbezit te bevorderen.  

 

Opmerking t.a.v. Kosteloze Rechtskundige Bijstand (KRB) 
 

6) Het ziet ernaar uit dat op de KRB-aanvraag voor dit hoger beroep ten tijde van het indienen 
hiervan nog niet zal zijn beschikt, doch dat toewijzing van de aanvraag zeer waarschijnlijk is. 
Daarom zal de eis in dit opzicht niet worden gewijzigd. Het Hof zal dus worden verzocht het 
appellant toe te staan ook in dit hoger beroep kosteloos te mogen procederen.   

 

Opmerking t.a.v. het tussen partijen gewezen Kort Geding vonnis is Hoger Beroep (prod. 4). 
 

7) Uit r.o. 3.11 van dit Kort Geding vonnis kan worden opgemaakt dat alleen de betegeling van 
de woning die Koeks thans huurt, aan te merken is als renovatie. Alle andere 
werkzaamheden die recentelijk zijn uitgevoerd, waren onderhoudswerkzaamheden die 
geheel voor rekening van FCB komen.  
 

In het kader van de onderhavige procedure zou het dus juist zijn om de primair en subsidiair 
gevorderde verkoopprijzen te verhogen met een vergoeding voor de betegeling, de hoogte 
waarvan door een door het Hof aan te wijzen deskundige zal worden vastgesteld.  

 

Weshalve het het Hof moge behagen: 
 

het vonnis a quo te vernietigen en, alsnog recht doende, de primaire c.q. subsidiaire vordering zoals 
bij Repliek IEA gewijzigd, alsnog toe te wijzen, met dien verstande dat de bedragen genoemd in de 
primaire en subsidiaire vorderingen dienen te worden verhoogd met een vergoeding waarvan het 
bedrag zal worden vastgesteld door een door het Hof aan te wijzen deskundige, en voorts met dien 
verstande dat het appellant zal worden toegestaan om kosteloos te mogen procederen.  
 

Alles kosten rechtens, ingeval de KRB-aanvraag toch mocht worden afgewezen.  
 

Bonaire, 23 augustus 2021, 
namens appellant, 
mr. M. Bijkerk 
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• vonnts 
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 
zlttlngsplaats Bonaire 

registratienummer: BON202000396 
datum uitspraak: 14 juli 2021 

VONNIS 

in de zaak van 

Ronald Valerio Koeks, 
wonende te Bonaire, 
gedaagde, hiema Koeks, 
gemachtigde: mr. M. Bijkerk, 

tegen 

de stichting Fundashon Cas Bonairiano, 
gevestigd te Bonaire, 
gedaagde, hiema FCB, 
gemachtigde: mr. A.T.C. Nicolaas. 

Het procesverloop 

1. Het procesverloop blijkt uit 
- verzoekschrift, ingekomen op 3 september 2020, 
- conclusie van antwoord met producties, 
- conclusie van repliek tevens wijziging van eis met producties, 
- conclusie van dupliek, 
- pleidooi gehouden op 26 mei 2021, ter gelegenheid waarvan de gemachtigden aan de 
hand van pleitnotities de standpunten van partijen hebben toegelicht. 

2. Vonnis is nader bepaald op vandaag. 

De feiten 

3. FCB is een sociale woningstichting en belast met de verhuur van huurwoningen die 
zij in eigendom heeft. 

4. Koeks huurt sinds 23 november 1984 van FCB de woning te Cocorobi 11 in Rincon 
(de wooing). De woning maakt deel uit van de wijk Cocorobi, die werd gerealiseerd met 
door Nederland ter beschikking gestelde ontwikkelingsgelden. 

5. Op grond van haar toerunalig beleid heeft FCB in bet verleden een aantal woningen 
in de wijk Cocorobi verkocht aan de zittende huurders. 

6. Bij brief van 24 oktober 2011 heeft FCB Koeks als huurder van de wooing in de 
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gelegenheid gesteld de woning tegen een nader te taxeren prijs te kopen. Koeks heeft 
niet op de brief gereageerd. 

7. Bij brief van 10 september 20131s Koeks in de gelegenheid gesteld om de wooing te 
kopen voor een koopprijs van US$ 41.500,--. In de brief is, voor zover van belang, 
verder opgenomen: 'E oferta aki Ia halido pa 3/una, entrantefecha die karla aki.' 
Bij briefvan 6 februari 2014 is de termijn nog eens verlengd met drie maanden. Koeks 
beeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de woning van FCB te kopen. 

De vorderlng en bet verweer 

8. Koeks vordert -samengevat- na wijziging van zijn eis: 

I. Koeks toe te staan kosteloos te mogen procederen; 

II. primair FCB bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op te dragen de woning aan Koeks 
te verkopen en over te dragen tegen de preferentiele prijs van USD 7.143,-- binnen 60 
dagen na bet vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van USD 500,-- voor iedere 
dag of gedeelte van een dag dat FCB daarmee in gebreke is; 

Ill. subsidiair FCB bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op te dragen de woning aan 
Koeks te verkopen en over te dragen tegen de markwaarde prijs van USD 41.500,-
binnen 60 dagen na bet vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van USD 500,
voor iedere dag of gedeelte van een dag dat FCB daarmee in gebreke is; 

IV. kosten rechtens. 

9. Koeks legt, naar bet gerecht begrijpt, aan zijn vorderingen ten grondslag dat op FCB 
de verplichting rust de woning aan hem te verkopen en te leveren. Door dit na te Iaten 
pleegt FCB wanprestatie, althans handelt zij onrecbtmatig ten opzichte ':.an hem. 

10. FCB voert verweer. 

11. De stellingen van partijen worden, voor zover nodig, hiema besproken. 

De beoordeling 

12. FCB stelt dat Koeks niet-ontvankelijk is in zijn vorderingen. Enerzijds omdat hij 
niet beeft voldaan aan zijn stelplicht en anderzijds omdat hij niet heeft voldaan aan de 
verplichting de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig, naar waarheid en in 
een zo vroeg mogelijk stadium aan te voeren. Dat verweer slaagt niet. Voor zover 
Koeks niet heeft voldaan aan zijn stelplicbt, zal dat afwijzing van zijn vordering tot 
gevolg hebben. Daarop komt bet gerecht bieronder terug. Aan de omstandigheid dat 
Koeks pas bij conclusie van repliek zijn stellingen beter heeft onderbouwd en 
bewijsstukken in het geding heeft gebracbt, verbindt bet gerecht geen consequenties. 
FCB heeft bij dupliek en vervolgens bij pleidooi ruimschoots de gelegenheid gebad op 
die stellingen en stukken te reageren en is dus niet in haar processuele positie 
benadeeld. 



.· 
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13. Koeks legt primair wanprestatie ( een toerekenbare tekortkoming) aan zijn vordering 
(tot nakoming) ten grondslag. Het gerecht kan hem daarin niet volgen nu nergens blijkt 
dat tussen FCB en Koeks een verbintenis is ontstaan op grond waarvan FCB verplicht is 
om de woning aan Koeks te verkopen en te leveren. Koeks beeft daartoe eenvoudigweg 
onvoldoende gesteld. De stelling dat die verplicbting voortvloeit uit afspraken die FCB 
destijds heeft gemaakt met Nederland in bet kader van de financiering van de woningen 
te Cocorobi, wordt door FCB betwist en door Koeks verder niet onderbouwd. 
Bovendien is gesteld noch gebleken dat Koeks aan die gestelde afspraken rechtstreeks 
aanspraken ten opzichte van FCB zou kunnen ontlenen. FCB beeft wel, op basis van 
destijds bestaand beleid, Koeks in 2011 en 2013 aangeboden de huurwoning van FCB te 
kopen, maar van die mogelijkheid heeft Koeks geen gebruik gemaakt. V oor zover de 
stelling van Koeks zo moet worden begrepen dat FCB hem een (onherroepelijk) aanbod 
zonder tijdsbepaling heeft gedaan dat bij alsnog aanvaardt, zodat tussen hem en FCB 
een koopovereenkomst tot stand is gekomen, volgt bet gerecbt hem niet. Niet gesteld, 
maar ook niet gebleken is dat de onherroepelijkheid uit het aanbod in 2011 en later in 
2013 volgt en evenrnin gesteld of gebleken is dat Koeks dat aanbod binnen redelijke 
termijn (bet aanbod in 2011) dan wei binnen de termijn voor aanvaarding (bet aanbod in 
20 13) beeft aanvaard. Het moet er dus voor worden gehouden dat die aanbiedingen zijn 
verva11en en tussen FCB en Koeks niet een verbintenis is ontstaan op grond waarvan 
FCB verplicbt is de woning aan hem te verkopen en te leveren. Op deze grondslag 
slagen de vorderingen dus niet. 

14. Subsidiair legt Koeks onrechtmatig handelen van FCB aan zijn vordering ten 
grondslag. Ook daarin volgt bet gerecht Koeks niet. Niet in geschil is dat FCB op basis 
van destijds bestaand beleid zittende huurders van de woningen in de wijk Cocorobi in 
de gelegenheid heeft gesteld hun woning van FCB te kopen. Vast staat ook dat een 
groot aantal huurders van die mogelijkheid gebruik beeft gemaakt en bet aanbod van 
FCB beeft aanvaard. Koeks heeft dat, om hem moverende redenen (kennelijk kon hij de 
financiering niet rond krijgen), niet gedaan en is de woning van FCB blijven buren. 
FCB is intussen afgestapt van haar beleid woningen in de wijk Cocorobi aan de zittende 
huurders te verkopen. Daarin stond FCB geheel vrij. Oat FCB, gelet op dat gewijzigde 
beleid, niet meer bereid is de woning aan Koeks te verkopen en te leveren staat haar ook 
vrij en Ievert geen onrechtmatige daad op ten opzicbte van Koeks. Ook op deze 
grondslag slagen de vorderingen niet. 

15. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen zu11en worden afgewezen. 
De overige stellingen van partijen kunnen onbesproken blijven, nu die niet tot een 
andere beslissing leiden. 

16. Als de in bet ongelijk gestelde partij zal Koeks de proceskosten van FCB moeten 
vergoeden. 

De besllssing 

staat Koeks toe kosteloos te procederen; 

wijst de vorderingen af; 
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veroordeelt Koeks in de proceskosten aan de kant van FCB begroot op USD 2.094,-
aan salaris gemacbtigde (3 punten tegen tarief S punten). 

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Voortbuizen, rechter, en uitgesproken op de 
openbare terechtzitting van 14 juli 2021 in tegenwoordigheid van de griffier. 
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Ondergetekende, dhr. Herbert Isaias PIAR, wonende te Kaya Mississippi 2, Bonaire verklaart als 

volgt: 

lk was eerst project-manager en later {1990} directeur van Fundashon Cas Bonairiano (FCB) 

vanaffebruari 1986 tot oktober 2007 . 

Toen ik bij FCB kwam werken, heeft het Bestuur van FCB mij verteld dat de eerste 100 huizen 

die door FCB gebouwd waren, bedoeld waren om te verkopen aan de huurders na 20 tot 25 

jaar vanaf datum dat zij gebouwd waren. De precieze datum dat ze gebouwd zijn, weet ik niet, 

rriaar het was v66r 1974 (de eerste 100 woningen werden opgeleverd in 1973). De beslissing 

om ze te verkopen werd omstreeks 1987 genomen en werd vanaf omstreeks 1991 uitgevoerd. 

Deze afspraak was destijds ook afgestemd met en geaccordeerd door Nederland. En deze 

beslissing werd ook schriftelijk gecommuniceerd met de huurders via het blad 'lnfocas', alsook 

schriftelijk via brieven. De meerderheid van de huurders hebben hiervan ook gebruik gemaakt. 

Er waren vier redenen voor deze beslissing: 

1) De eerste 100 huizen waren 100% gedoneerd door de destijds EEG, gekanaliseerd via 

Nederland; 

2) Na 20 tot 25 jaar waren de woningen financieel afgeschreven; 

3) Na 20 tot 25 jaar ontstaan veel onderhoudskosten, zodat het beter is de huizen te verkopen 

aan de huurders, zodat zij dan zelf onderhoud kunnen doen, waarbij FCB de huurders dan ook 

financieel hielpen waar mogelijk; 

4) Bevorderen van eigen woningbezit. 

Omdat de huizen al afgeschreven waren, kon FCB met een preferentiele prijs toch nog 

verdienen op de verkoop. Ze werden dus verkocht voor een preferentiele prijs. De prijs werd 

berekend als volgt. Eerst werden ze getaxeerd. De taxatieprijs was het uitgangspunt. De 

taxatieprijs van de huizen te Rincon waren het laagst. De prijs voor de whk Cocorobl in Rincon 

was Naf. 19.000,-. 

Op de prijs werd nog een korting gegeven naar gelang het aantal jaren dat de huurders in de 

woning hadden gewoond. Hoeveel die korting was kan ik me niet precies herinneren, maar de 

minimumprijs voor Cocoribl was Naf. 12.500,-. Die prijs was gelijk aan de bouwkosten van 

destijds per woning. Eneca heeft destijds de woningen voor een zeer lage prijs gebouwd. 

Bonaire, 20 januari 2021 

Herbert Isaias PIAR 

-
• I ' 

I 

---
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Suskrito, Sr. Stallion Reagan POURIER, biba na Cocorobl # 22, Rincon, Bonaire, ta deklara lo 

siguiente: 

Mas Of menos 25 ana pasa nos (mi persona ku mi kasa) a kumpra e kas ku nos tabata hUr di 

· Fundashon Cas Boneriano (FCB). FCB a bende nose kas pa un preis di Nat. 12.500,-. Prome ku 

nos a kumpra e kas, nos .a H1ba den dje pa hopi ana for di 1974 n' ei. FCB mes a bin kune ku nos 

por a kumpra e kas. Si mi ta korda bon, FCB a manda nos un karta. FCB a yuda nos ku un fiansa 

ku mi por a renoba e kas y ora mi tabata kla tur kos a sali Nat. 32.000,-. Mi a bai banko y a pidi 

un fiansa hipotekario y asina nos a paga e kas renoba den un solo paga. 

Bonaire, 20 yanUari 2021 
·sr. Stallion Reagan POURIER 

Jefim6 
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Suskrito, Sra. Calista Antonia TRINIDAD nasi COFFIE, biba na Cocorobi # 1, Rincon, Bonaire, ta 

deklara lo siguiente: 

Mas Of memos 25 ana pasa nos (mi persona ku mi defuntu kasa) a kumpra e kas ku nos tabata 

· hur di Fundashon Cas Boneriano (FCB). FCB a bende nose kas pa un preis di Naf. 12.500,-. 

Prome ku nos a kumpra e kas, nos a biba den dje pa hopi ana for di 1974 n'ei. FCB mesa bin 

kune ku nos por a kumpra e kas. Nos por a paga e preis di kompra tiki tiki. Sigun mi ta korda, 

nos a pag' e den 10 ana. 

Bonaire, 20 yanuari 2021 

Sra. Calista Antonia TRINIDAD nasi COFFIE 

• 
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Burgerlijke zaken over 2021 
Registratienummers: BON202000324 BON2020H00048 
Uitspraak: 6 april 2021 

Vonnis no.: 

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE 
van Aruba, Curac;ao, Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

VONNIS IN KORT GEDING 

in de zaak van: 

Ronald Valerio KOEKS, 
wonende in Bonaire, 
oorspronkelijk gedaagde, 
thans appellant, 
gemachtigde: mr. O.A. Martina, 

tegen 

FUNDASHON CAS BONAIRIANO, 
gevestigd in Bonaire, 
oorspronkelijk eiseres, 
thans gemtimeerde, 
gemachtigde: mr. A.T.C. Nicolaas. 

De partijen worden hiema Koeks en FCB genoemd. 

1. Het verloop van de procedure 

1.1 Koeks is bij akte van appel van 14 september 2020 in hoger beroep gekomen 
van het tussen partijen gewezen en op 26 augustus 2020 uitgesproken vonnis in kort 
geding van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 
zittingsplaats Bonaire (verder: het Gerecht). 

l 

1.2 Koeks heeft een memorie van grieven met producties genomen, met conclusie 
dat hem toestemming wordt verleend om kosteloos te mogen procederen en met 
conclusie dat het Hof het vonnis zal vernietigen en de vordering van FCB alsnog zal 
afwijzen, met veroordeling van FCB in de kosten van het geding in beide instanties. 

1.3 FCB heeft een memorie van antwoord met producties genomen en daarbij het 
hager beroep bestreden, met conclusie dat het Hof het bestreden vonnis zal 
bekrachtigen, met veroordeling van Koeks in - zo zal zijn bedoeld - de kosten van het 
hager beroep. 



. · 
1.4 FCB heeft op de - na een verzoek om uitstel- eerstvolgende dienende dag een 
pleitnota overgelegd. Koeks heeft afgezien van het overleggen van een pleitnota . 

1.5 Vervolgens is vonnis bepaald op heden. 

2. de feiten 

2.1 In hoger beroep kan worden uitgegaan van de in het bestreden vonnis onder 
3 tot en met 6 opgesomde feiten. Dat zijn - aangevuld met hetgeen zich, voor zover 
van belang, nadien heeft afgespeeld - deels verkort weergegeven de navolgende 
feiten. 

2.2 Koeks huurt sinds 23 november 1984 van FCB de woning aan het adres 
Cocorobi 11 in Rincon. De huurprijs bedroeg ten tijde van het geding in eerste aanleg 
US$ 200,- per maand. 

2.3 In artikel6 van de huurovereenkomst is bepaald dat FCB verantwoordelijk is 
voor reparaties aan muren, fundering, timmerwerk en het dak, het verven van de 
muren en het buitentimmerwerk, alsmede vervanging van sanitair, wasbakken, 
riolering en beerputten. 

2.4. In opdracht van FCB heeft Steen Bouwadvies (verder: SB) een bouwkundige 
opname gedaan van de woning aan de hand van een aantal door FCB voorgenomen 
werkzaamheden aan de woning. De conclusie van dat rapport houdt in: 
"( ... )Met uitzondering van het aanbrengen van vloertegels vallen de werkzaamheden onder 
onderlloud. 
( ... ) 
Uiteraard kan men in.denken dat een aantal ingrepen wel degelijk het comfort verlwgen, maar 
dit komt door ltet verhelpen van acltterstallig onderlwud. ( ... ) Al met allijken de 
werkzaamheden die de FCB voornemens is uit te voeren te vallen onder groat onderhoud. 
( ... )" 

2.5 Bij brief van 1 juli 2020 heeft FCB Koeks gesommeerd om mee te werken aan 
een tijdelijke verhuizing naar een wisselwoning op kosten van FCB, zodat 
onderhoud aan de woning kan worden verricht. Koeks heeft aan die sornmatie geen 
gevolg gegeven. 

3. de beoordeling 

3.1 FCB heeft in dit geding gevorderd - samengevat- dat Koeks wordt 
veroordeeld om tijdelijk de woning te ontruimen en ontruimd te houden, de sleutels 
aan FCB ter beschikking te stellen en zijn in trek te nemen in een wisselwoning, totdat 
de voorgenomen werkzaamheden zijn voltooid. 

3.2 Het Gerecht heeft de vordering toegewezen in dier voege- samengevat- dat 
Koeks is veroordeeld om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis 
tijdelijk voor een periode van maximaal zes weken de woning te ontruimen en 
ontruimd te houden, met veroordeling van Koeks in de kosten van de procedure 
(betekeningskosten en salaris gemachtigde) en de nakosten. 
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. · 3.3 . Tegen die beslissing is Koeks met drie grieven opgekomen. 

ontvankelijkheid 

3.4 FCB heeft betoogd dat Koeks bij gebrek aan belang niet ontvankelijk moet 
worden verklaard in het hoger beroep. Zij voert daartoe aan dat Koeks op 4 
september 2020 uitvoering heeft gegeven aan het vonnis, dat op 7 september 2020 de 
werkzaamheden in de waning zijn aangevangen en dat Koeks inmiddels weer in de 
waning is teruggekeerd. 

3.5 Het betoog faalt. Naar vaste rechtspraak levert een proceskostenveroordeling 
in eerste aanleg in beginsel voldoende belang op bij het instellen van hager beroep 
(Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1782); het Hof ziet geen aanleiding 
om in deze zaak toepassing te geven aan de, van deze rechtspraak afwijkende, 
bepaling van art. 281b Rv. Het Hof dient dan ook te beslissen over de in eerste aanleg 
uitgesproken proceskostenveroordeling en moet daartoe beoordelen of de vordering 
van FCB in eerste aanleg terecht is toegewezen. 

spoedeisend belang 

3.6 Het Gerecht heeft het spoedeisend belang van FCB bij de gevraagde 
voorziening afgeleid uit de aard van de vordering. 

3. 7 Koeks komt met grief I tegen dat oordeel op. Hij voert onder verwijzing naar 
het rapport van SB aan dat jarenlang geen onderhoud is verricht aan de waning en 
als gevolg daarvan aan de waning vele gebreken kleven, zodat - zo begrijpt het Hof 
de redenering- niet valt in te zien wat de urgentie is om de werkzaamheden alsnog 
te willen uitvoeren. 

3.8 De grief faalt. Zoals het Gerecht met juistheid heeft overwogen, vloeit het 
spoedeisend belang voort uit de aard van de vordering. Achterstallig onderhoud 
noopt naar zijn aard tot onderhoudswerkzaamheden. Daaraan doet niet af datal 
jarenlang sprake is van achterstallig onderhoud. Integendeel, zolang onderhoud 
uitblijft zal de achterstalligheid van het onderhoud aileen maar toenemen en 
daarmee de urgentie om alsnog onderhoud te verrichten. Daarbij komt dat FCB 
onbestreden heeft gesteld dat zij al een aannemingsovereenkomst was aangegaan 
met een bouwbedrijf en een vertraging in de uitvoering van die overeenkomst tot 
een aanzienlijke schadeclaim van het bouwbedrijf had kunnen leiden. De gevraagde 
voorziening dient dus mede ter voorkoming van vertragingsschade; ook dat Ievert 
een relevant spoedeisend belang op bij de gevraagde voorziening. 

inlwudelijk 

3.9 Het Gerecht heeft geoordeeld dat de voorgenomen werkzaamheden als 
herstelwerkzaamheden - oftewel onderhoud- zijn te beschouwen, met uitzondering 
van het voornemen van FCB om een deel van de vloer van de waning te betegelen. 
Het heeft vervolgens geoordeeld dat de werkzaamheden dringend noodzakelijl' zijn 
en niet in een bewoonde waning kunnen worden verricht, zodat van Koeks kan 
worden gevergd dat hij de waning tijdelijk verlaat. 
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3.10 Koeks klaagt met grief II dat het oordeel dat betegeling geen renovatie 
oplevert onjuist is. 

3.11 De grief berust op een verkeerde lezing van de desbetreffende overweging in 
het vonnis. Daarin ligt besloten da t betegeling op zichzel£ juist wei als renovatie is te 
beschouwen, maar dat dit niet betekent dat het geheel van werkzaamheden als 
renovatie moet worden beschouwd. Het Hof onderschrijft dat oordeel. Daaraan doet 
op zichzelf niet af dat de werkzaamheden leiden tot modernisering en daarmee tot 
meer woongenot; dat is inherent aan onderhoud in een geval als dit waarin al 
jarenlang sprake is van achterstallig onderhoud. 

3.12 Voor zover Koeks met de grief heeft bedoeld te betogen dat als gevolg van de 
werkzaamheden ten onrechte de huurprijs zal worden verhoogd, heeft de grief 
evenmin succes. Een huurverhoging doet- zoals ook het Gerecht heeft overwogen
op zichzelf aan de noodzaak van de voorgenomen werkzaamheden niet af. Los 
daarvan is een huurprijsverhoging geen onderwerp van dit geding. 

3.13 Met Grief III komt Koeks op tegen het oordeel dat van hem kan worden 
gevergd dat hij de waning tijdelijk verlaat. Ook deze grief faalt. Naar hetvoorlopig 
oordeel van het Hof heeft FCB met het rapport van SB genoegzaam aangetoond dat 
ontruiming van de waning noodzakelijk was. Voor zovet· Koeks ook met deze grief 
heeft bedoeld te betogen dat het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening 
ontbreekt, slaagt de grief evenmin. De enkel daartoe gestelde omstandigheid dat 
Koeks gepensioneerd is, maakt in de gegeven omstandigheden niet dat van FCB kan 
worden gevergd dat zij de werkzaamheden Ianger uitstelt. Daarbij komt dat het gaat 
om een tijdelijke ontruirning voor de duur van maximaal zes weken waarvan 
bovendien de kosten voor rekening van FCB zijn. 

' 
3.14 De slotsom is dat de grieven falen. Aan bewijslevering wordt niet 
toegekomen omdat geen feiten zijn gesteld die - indien bewezen- kunnen leiden tot 
een andere uitkomst van de zaak. Het bestreden vonnis zal worden bevestigd en 
Koeks wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het 
hoger beroep. Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen van I 1 september 
2020 zal het HofKoeks toelating verlenen om in hoger beroep kosteloos te 
procederen. Het Hof zal de kosten voor het salaris van de gemachtigde begroten 
volgens het voor hager beroep geldende liquidatietarief 1. nu het een zaak betreft 
zonder ingewikkelde feitelijke of juridische aspecten. 

BESLISSING 

HetHof: 

verleent Koeks toelating om in hoger beroep kosteloos te procederen; 

bevestigt het vonnis waarvan beroep; 
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veroordeelt Koeks in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van FCB 
gevallen en tot op heden begroot op US$159,- explootkosten en US$1.677,- salaris 
voor de gemachtigde. 

Dit vonnis is gewezen door mrs. M.W. Scholte, Th.G. Lautenbach en AS. Arnold, 
!eden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Cura~ao, Sint Maarten 
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba enter openbare terechtzitting van het Hof in 
Cura~ao uitgesproken op 6 april2021 in tegenwoordigheid van de griffier. 
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