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GEMEENSCHAPPELLJK HOF VAN JUSTIT1E
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

VONNIS

in de zaak van:

de stichting particulier fonds
STICHTING PARTICULIER FOM~S STIARA,
gevestigd in Curaçao,
oorspronkelijk eiseres,
thans appellante,
gemachtigde: mr. F. Kleist, ~

tegen

de naamloze vennootsehap
N.Y. PENSTOEN ESC,
gevestigd in Curaçao,
oorspronlcelijk gedaagde,
thans geintimeerde,
gemachtigde: mr. M.T1I. Aanstoot.

De partijen worden hierna Stiara en ESC genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Bij akte van appel van 26 april2017 is Stiarainhogerberoep gekomen van
het tussen partijen gewezen en op 20 maart 2017 uitgesproken vonnis van het
Gereeht in eerste aanleg van Curaçao (verder: GEA).

1.2 Bij op 7juni 2017 ingekomen memorie van grieven heeft Stiara vier
grieven tegen het vonnis aangevoerd en toegelicht. Haar conclusie strekt ertoe
dat het Hof het vonnis zal vernietigen en haar vorderingen aisnog zal
toewijzen, met veroordeling van ESC in de procesicosten in beide instanties.
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1.3 Bij op 21 augustus 2017 ingekomen memorie van antwoord heeft ESC do
grieven bestreden. Haar conclusie strekt ertoe dat het Hof hot bestreden vonnis
in stand zal laten, kosten rechtens.

1.4 Op 8 mci 2018 hebben partijen pleitnotities overgelegd. Vonnis is gevraagd
en nader bepaald op heden.

2. Do beoordeling

2.1 Tussen partijen staat het volgende vast.

2.1.1 Op 9 september2014 hebben B. Donata namens ESC en D.M. Maduro
namens Stiara eon geschrift ondertekend, getiteld “Intentieverkiaring” (hierna:
de Intontiovorkiaring), en luidende als volgt:

“OVERWEGENDE DAT:

i. Verkopor (d.i. ESC, opm. Hot) oigenaar is van eon percool gologon in
Plantago Briovongat to Curaçao wolk perceol nog moot wordon opgometon waarvan
do nadore omschrijving zijndo do schriftolijko inzago ult hot Kadastor lator wordt
toogovoogd en hiorna to noomen: “hot Perceel”.

ii. Hot Porcool in hot Eilandolijk Ontwikkolingsplan 1995 (‘FOP”) is bestomd tot
Consorvoringsgobiod zoals godofinieord in artikol 9 van hot EOP zoals vastgologd in
BIJLAGE 2 zijndo eon plattogrond uit hot FOP.

iii. Partijen voornomons zijn eon ovoroonkomst tot koop on vorkoop van hot Porcool aan
to gaan.

iv. Partijon hun intonties on tot nu too gomaakto afsprakon, op basis waarvan zij hun
ondorhandolingon wonson to vorvolgon, wonson vast to loggon in dezo
intontiovorkiaring.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

ALGEMEEN

1. Do considorans maakt dool uit van doze intontiovorkiaring.

METINGEN EN KOSTEN

2. Vorkopor vorplicht zich hot Kadaster op to dragon hot Porcool to laton moton on op to
nomon in den meotbriof. Do koston hiorvoor zijn voor rokoning van Kopor
(d.i. Stiara, opm. Hot).

3. Vorkopor vorplicht zich om do marlctwaardo van hot Porcoel to laten taxoron door
Brouwor Taxaties N.y. Do koston hiorvoor zijn voor rokening van Koper. Indion do
taxatour voorafgaand aan do taxatio oon voorschot vorlangt, diont dat voorschot door
Kopor to wordon voldaan. Do koopprijs tusson partijon zal in iodor goval niot hogor
zijn dan do vorkoopwaardo als vorvat in hot uitgebracht taxatiorapport van
Brouwor Taxatios NV.
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Ontbindende voorwaarden

4. Deze Intentieverkiaring wordt, zonder dat daartoe enige nadere actie vereist is,
ontbonden geacht indien niet uiterlijk drie maanden na ontvangst van de bijbehorende
meetbrieven tussen Partijen een overeenlcomst tot koop en verkoop van het perceel tot
stand is gekomen.

5. Behoudens de in de kosten genoemd in artikel 1 en 2 van deze Intentieverkiaring
hebben Partijen op grond van deze intentieverkiaring over en weer geen
verplichtingen meer ten opzichte van elkaar indien deze Intentieverkiaring wordt
geacht te zijn ontbonden krachtens artilcel 4 van deze Intentieverkiaring.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Intentieverkiaring is uitsluitend Curaçaos reclit van toepassing.

7. Alle geschillen die in verband met deze Intentieverklaring ontstaan, gesehillen over
het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Curaçao.”

2.1.2 Op 9 april 2015 heeft het Kadaster een meetbrief met betrekking tot het in
de Intentieverkiaring bedoelde pereeel opgesteld (de gemeten opperviakte
bedraagt 7 14.353 m2). Hiervoor heeft Stiara op 3 september 2015
NAf 20.000,00 en op 11 september 2015 NAf 3.075,00 betaald.

2.1.3 Op 7 september 2015 heefi Brouwer Taxaties N.y. een taxatie met
betrekking tot het perceel uitgebracht. Hierin is de onderhandse verkoopwaarde
(marktwaarde) getaxeerd op NAf35O.000,00.

2.1.4 Bij e-mailbericht van 9 september 2015 heeft E. Donata van ESC aan
Stiara medegedeeld dat de getaxeerde marktwaarde veel lager is dan het bedrag
waarvoor ESC het perceel in de boeken heeft staan, dat verkoop tegen de
getaxeerde marktwaarde een tamelijk groot verlies zou opleveren, dat ESC zich
dit niet kan permitteren en dat de kwestie zal worden voorgelegd aan de
aandeelhouders van ESC.

2.2 In dit geding heeft Stiara — samengevat weergegeven — veroordeling van
ESC gevorderd, primair tot nakoming door levering van het perceel, subsidiair
tot sehadevergoeding door levering van het perceel of betaling van een
geldsom wegens wanprestatie, meer subsidiair tot schadevergoeding door
levering of betaling van vermogenssehade waaronder het positief
contraetsbelang wegens onreehtmatige atbreking van de onderhandelingen,
uiterst subsidair tot voortzetting van de onderhandelingen.
Het GEA heefi de vorderingen afgewezen. Daartegen is het hoger beroep
gericht.

2.3 Bij de uitleg van de intentieverkiaring komt het aan op de zin die partijen in
de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van
de intentieverkiaring moehten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien
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redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang
zijn tot weilce maatsehappelijke kringen partijen behoren en weilce rechtskennis
van zodanige partijen kan worden verwaeht (HR 13 maart 1981,
ECLI:NL:HR: 1981 :AG41 58 (Haviltex)).

2.4 B ewoordingen die erop wij zen dat ES C zich na ontvangst van de meetbrief
en de taxatie nog mocht terugtreklcen zijn intentie” (onder meer in de titel),
“voornemens’ (considerans onder iii) en onderhandelingen’ (considerans
onder iv). Dit zijn woorden die erop duiden dat een partij zich nog niet bindt
aan een koopovereenlcomst.
Ook de bewoordingen van de onder 4 genoemde ontbindende algemene
voorwaarde duiden erop dat partijen zich nog niet binden, want zij wijzen erop
dat met de Intentieverkiaring nog geen overeenkomst tot koop en verkoop tot
stand is gekomen.
Bewoordingen die erop wijzen dat ESC zich na ontvangst van de meetbrief en
de taxatie niet meer mocht terugtrekken, onthreken geheel en al.
Een taalkundige uitleg van de Jntentieverklaring wijst er dus op dat ESC geen
verbintenis op zich heefi gènomen tot levering van het perceel, ook niet na
ontvangst van de meetbrief en de taxatie, en dat haar weigering om het perceel
te leveren geen tekortkoming oplevert.
Feiten of omstandigheden waaruit volgt dat partij en over en weer redelijkerwij s
een andere zin mochten toekennen aan de bepalingen van de Intentieverklaring
of ten aanzien daarvan redelijkerwijs iets anders van ellcaar mochten
verwachten, zijn gesteld noch gebleken. Uit de totstandkomingsgeschiedenis
van de Intentieverklaring (er zijn diverse concepten geweest, en volgens Stiara
is er over de bedoeling van de artilcelen niet gediscussieerd) volgt dat niet.

2.5 Er is geen verbintenis tot levering van het perceel tot stand gekomen, zodat
de op nakoming van die verbintenis gebaseerde vorderingen niet kunnen
worden toegewezen. Het niet leveren van het perceel levert geen tekortkoming
op, zodat op die tekortkoming gebaseerde vorderingen evenmin kunnen worden
toegewezen.

2.6 Als maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij
afgebroken onderhandelingen heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende
partijen — die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde
belangen te laten bepalen — vrij is de onderhandelingen afte breken, tenzij dit
op grond van het gerechfvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het
totstandkomen van de overeenlcomst of in verband met de andere
omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening
te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de
onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heefi
bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. Hierbij kan
ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene
omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval onderhandelingen
ondanlcs gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet,
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wat betreft dit vertrouwen doorsiaggevend is hoe daaromtrent ten slotte op het
moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen
de aehtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen
(HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:I-IR:2005:AT7337, NJ 2005/467 (CBB/IPO)).

2.7 De Intentieverkiaring voorzag in een taxatie van de marktwaarde. De
marktwaarde was ten tijde van de totstandkoming van de Intentieverkiaring dus
niet aan partijen bekend. Een marlctwaarde van een goed is (in de regel) naar
zijn aard van groot belang voor partijen om de aantrekkelijkheid van de koop
of verkoop van het goed te kunnen beoordelen. Daarom moest Stiara
redelijkerwij s begrijpen dat ES C zich zou willen en mogen terugtrekken, indien
de marlctwaarde die de taxatie zou opleveren en de prijs die Stiara op basis
daarvan bereid zou zijn te betalen, lager zou zijn dan de prijs waartegen ESC
het perceel minimaal zou wensen te verkopen, ook indien ESC geen
minimumprijs had genoemd. Daarvoor is geen beding in de Jntentieverklaring
nodig waarbij ESC zich dat recht uitdrukkelijk voorbehoudt. Stiara kon dus niet
enig gerechtvaardigd vertrouwen koesteren dat de koopovereenkomst tot stand
zou komen, ongeacht de uitkomst van de taxatie. Een dergelijk vertrouwen
mocht zij niet ontlenen aan het beding in art. 3 dat de koopprijs in ieder geval
niet hoger zou zijn dan de marktwaarde die deze taxatie zou opleveren, noch
aan enige andere omstandigheid. Ook voor het overige kan niet gezegd worden
dat het onaanvaardbaar is dat ESC na keimisneming van de uitkomst van de
taxatie de onderhandelingen heefi afgebroken. Ret feit dat de onderhandelingen
één jaar nadat zij waren begonnen, zijn afgebroken, maakt dat niet
onaanvaardbaar. Ret feit dat Stiara kosten heeft gemaakt bij deze
onderhandelingen en bij onderhandelingen met derden, maakt het evenmin
onaanvaardbaar. Ook in sameithang beschouwd zijn deze omstandigheden
onvoldoende voor een ander oordeel. De afbreking van de onderhandelingen
kan daarom niet als onrechtmatig worden beschouwd. De op onrechtmatige
afbreking van de onderhandelingen gebaseerde vorderingen kunnen niet
worden toegewezen. Er is dan ook geen grond voor een bevel tot
dooronderhandelen.

2.8 Stiara heeft geen feiten of omstandigheden te bewijzen aangeboden die
aanleiding zouden kunnen geven tot een ander oordeel.

2.9 D e vorderingen zijn dus terecht afgewezen. Ret vonnis waarvan beroep
dient te worden bevestigd. Stiara zal als de in het ongelijk gestelde partij
worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
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B ES LIS S ING

Het Hof:

bevestigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Stiara in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van ESC
gevallen en tot op heden begroot op NAf 262,50 aan verschotten en
NAf 6.000,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. G.C.C. Lewin, H.J. Febmers en 3. de Boer,
leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare tereehtzitting
van het Hof in Curaçao uitgesproken op 24 juli 2018 in tegenwoordighei
de griffier
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