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BURGERLJJKE ZAKEN 2019
zaaknumxner; AtJA201800022, AUA2O I 8H00030
Uitspraak; 30 juli 2019

GEMEENSCEIAPPEUJK HOF VAN JUSTITIE VAN

ARUBA, CIJRAçAO, SINT MAARTEJ’4 EN VAN
BONAWE, SINT EUSTATIUS EN SABA

Vonnisin kort gedin in do zaak:

de openbare rechtspersoon fEET LAND ARUBA,
zetelende in Aruba,
hierna te uoemen: bet Land,
oorspronkelijk gedaagde, thans appellant,
gemaobtigden: mrs. A.A. Ruiz en Lit. Wever,

tegen

1. do stichting FUNDACION LOTTO PA DEPORTE,

2. Silvio Melanio JANGA,
3, Benvida Maria SOUSA,.
4. Antomius Aymon KAMPERVEEN,
5. Flavio Fernando FANEYTE,
6. Elias Juan Fiomeno KOCK,
allen gevestigd of wonende in Aruba,
hierna te noernen: .FLPD e.s.,
oorspronkelijk eisers, thans geintimeerden,
gemacbtigden: mrs. F.B.M. Kunneman, 8.1. Huiskes en P.M.E. Mohamed.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Voor hetgeen in het vonnis in eerste aavleg is gesteld en veizoclit, voor de procesgang aldaar en

voor de overwegingen en beslissingen van hot (1 crechE in cerste amileg van Aruba wordt verwezen

naur he tussen partijen in de zaak met nuinmer AUA2OI 800022 in kort geding gewezen en op

1.2. 7 februari 2018 uitgesproken vonnis Dc inhoud van dat vonnis gelcit Ms bier ingevoegd.

1.3. Het Land is bij akte van appel op27 februari 2018 in hoger beroep gekomen van voomoend

vonnis, zijnde iijdig. In eon gelijktijdig ingekomen memorie van grieven, met producties, heeft het

Land zes gtieven voorgedragea en geconeludeerd dat hot Hofbet besfreden vonriis zal vemietigen

en opnieuw reeht doende, bij vormis, zoveel mogeijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen

van FLPI) as. zal afwijzen en FLPD c.s. zal veroorcielen in de kosten van beide instanties.

1.4. Tevens heefi bet Land op27 februari 2018 een verzoek verkorting terniljnen ex aitkel 235,

tweede zin, van bet Wetboeic van Burgerlijke Rechtsvordering (verder Rv) ingediend, met

producties.

1.5. FIll) e.s. hebben in ecu memorie van antwoord, met produclies, genomen op 25 mci 2018, het

hoger beroep bestreden en geconeludeerd dat bet Hof, a] dan niet owlet verbetering en/of

aanvuThng van gronden, bet voimis zal bevestigen en bet Land zal veroordelen, voonien ‘van ecu
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dwangsom, wals ook bij vonnis van 16 mci 2016 is bepaald en VOOr zover mogelijk uitvoerbaar
bij voorraad, met veroordeling van het Land in de proceskosten in beide instanties

1 6. Op 13 september 2018 heeft bet Land producties ingediend en op 18 september 2019 hebben
beicle partijen schriftelijke pleitnotities ingediend.

11 Vomiis is nader bepaald op vanthag

1 Debeoordeling

2.1. Het verzoek verkorting terrnij non cx aitikel 235, tweede zin, Rv is kenneijk in hat ongerede
geraakt.

22 Het gaat hier on en kort geding, waarin hot Gerecbt bet volgende dictum heeft gegeven:

beveelt hot Land do uitvoering Ic schorsen van do op3 januari 2018 genomeix hesluiten tot onislag van do Loden
totdat door hot (5erecht ,ver doze bealuiten is beaUs; onder do voorwaarde dat doze todemprocedure uiterlijk
binnen vier weken na do datum an dit vonnis is ingesteld

beveelt bet Land do Loden toe to staan hun work als loden van do Rssad vail Toezicjit ‘van do FLPD voor do dinT
van doze badeznprocedwe in eerstt aanleg to conithuejen, onvenninderd de overige rechten en verpliclitiugen die
voortvlocicn nit de wet en do statuten;

schorst do benooiningsbesIuiten van lOjanAa-i 2018 van do nieuwe loden van do Raad van Toecht van do FLPD;

2.3. Do rechter die in kurt geding beslist op eon vordering tot het geven van eon voorlopige
voorziening nadat do civiele bodemrechtez’ eon vonnis in do hoofdzaak beeft gewezen, dient in
beginsel zijn vonnis af te stemmen op het ourdeel. van die bedernrechter, ongeacht of dit cordeel is
gegeven in eon tussenvounis of in eon eindvonnis, in do overwegingen of in het dictum van het
vonnis, en ongeacht of bet vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Oxicier omstandighcden kan or
plaats ziju veer het aanvaarden van con uitzondering op dit uitgangspunt. Dit ni hot geval Icunnen
zijn indien hot vonnis van de civiele bodemrechter klaarblijkelijlc op aen misslag berust, alsook
indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moat worden asugenornen
dat de bodenrechter, ingeval hij daarvan op de heogie zou zijn geweest, tot een andere beslissing
zou 4n gekomen (vgl. HR. 7januari 2011, ECLLNLHR:201 I :BPOOI 5, NJ 2011/304). Aan doze
‘afsteinmingsregel’ Iigt ten grondsiag dat de recbtsverhouding tussen partijen in een contradictoir
gevoerde civiele bodemprocedure, anders dan in kurt geding, zo nodig na bewij slevering en
rapportage door deskundigen, in beginsel bindend tussen partijen wordt vastgesteld, afgezien van
de mogelijkheid daartegen een recbtsrniddel in te stellen (HE. 24 april 2015,
ECLJNL:Hit2015:1 128, NJ 2015/266) (in eon cassatieprocedure is do thtemmingsregel
overigens niet van toepassing: HR 14 april 2017, BC’LI:NL:HR:2017:692, NJ 2017/296, roy. 33
onder b).

2.4. hide onderhavige zaakheeft de bodemreehter op 24 juli 2019 (AUA201800634) uitspraak
gednan Hot Gereohi:

- heeft vemietigd do op3 januari 2018 door de Minister ten anrizien van S.M. Janga, BM. do
Sousa, A.A. Kamperveen, fl Faneyte en E.LF. Kook genoinen besluiten tot ontslag als lid
van do mad van toazitht van FLPD;
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en
- heeft vernietigd de op lOjanuari 2018 door de Minister ten aanzien van RI. Kock, ER.Zeppenfeldt, MJE. Figaroa, R.F. Franken en R.N. Bersiadina genomen besluiten totbenoetning als lid van de mad van toezicbt van FLPII

2.5. Net oordeel van de bodenireehter impticeert dat de voorlopige vootheningen in het hestreden kurtgeding vonnis terecht zijn gegeven. Dc vooreiethagen lijken ‘net de beslissingen van het Gereehtals bodemreehter te ziju uitgewerkt, nauar mede met bet oog op cen mogelijke nawerking zal hetbesteden vonnis worden bevestigd. Van ecu misslag, gewijzigde omstandigheden of een anderereden om van bet in de afstemn,ingsregel neergelegde uitgangspunt afte wijken is niet gebleken.

16. Net Jaxt client de kosten van bet hoger beroep te dragen.

Besllssbig

Ret Hot’:

- bevestigt bet bestreden ‘vonnis;

- veroordeelt bet Land hi de kosten van het hoger beroep aan de zijde van FLPX) c.s. gevailenen tot op heden begroot op Aft. 6.000,- azn geniachtigdensalaris en All. 283,90 aanversehotten;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bi voorrazd.

Dew beschilcking is gegeven door mrs PJEi. de Kort, E.W.J. Meijer en 3. de Beer, leden van het Refen uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 juli 2019 in Curaçao, in tegenwoordigheid van degrither


