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PLEITNOTA HOGER BEROEP
inzake
!'•'
Sherrel Eldgel HANSEN (hiema ook: 'Hansen'), appellant, gem. mr. M . Bijkerk
tegen
•
Staat der Nederlanden, i.h.b. de Minister c.q. Staatssecretaris van Veiligheid & Justi~ie
(hiema: 'de Staat' c.q. 'de Minister' c.q. 'de Staatssecretaris'), verweerder,
gem. mr. P.J. de Graaf
Appellant Hansen doet zeggen:

Algemeen
1. Ongetwijfeld is uw Hof zich ervan bewust dat u in bestuursrechtzaken in laatste
instantie recht spreekt. Het is daarom van het hoogste belang dat zaken als de
onderhavige waarin belangrijke principes aan de orde worden gesteld, zeer goed
worden overwogen. Zij kunnen richting gevend worden, zelfs in het hele Koninkrijk.
Het Mensenrecht is een gebrekkige standaard en de overheid wijst daar met graagte op
om dan allerlei handelingen te kunnen verrichten die op zijn minst met de geest ervan
in strijd zijn. Echter, ondanks al zijn gebreken, mag niet worden vergeten dat het
Mensenrecht de enige juridische Rechtstandaard is die we hebben. En in deze tijd,
waarin aile standaards in een rap tempo overboard worden gegooid, is het des te
belangrijk dat het Gerecht de juridische standaard hoog houdt. Dit met name ook
omdat deze juridische standaard grotendeels overeenstemt met de verscheidene
religieuze standaards en daarom kan dienen als lijm om deze laatste te verbinden.
Deze zaak gaat dus niet om de persoon van Hansen, maar om het vrij vestigingsrecht
in het Koninkrijk. Toch zij gezegd dat Hansen nooit een serieus gevaar voor de
openbare orde op Bonaire vormde. Immers, nate zijn uitgezet, is Hansen clandestien
teruggekeerd naar Bonaire. Daar had hij voldoende tijd om zich te wreken op zijn exvriendin, als hij dat had gewild. Hij heeft haar echter met rust gelaten. Hieruit blijkt ' -. ·
dat er nimmer goede reden was om te vrezen dat hij zijn ex-vriendin zou molesteren.
De 'openbare orde' was inderdaad niet meer dan een toverspreuk.

Een punt ter verduidelijking vooraf
2. In het hoger beroepschrift wordt verzocht de 'beschikking a quo' te vemietigen.
Daarmee wordt in eerste instantie bedoeld de beschikking op bezwaar d.d. 18 februari
2016. Echter in zekere zin wordt ook verwezen naar de eerste beschikking d.d. 20
november 2015, waarbij Hansen ongewenst werd verklaard. De beschikking van
18/2/17, immers, verklaart het bewaarschrift ongegrond. Als alleen die beschikking
zou worden vemietigd, dan zou de ongewenstverklaring vastgelegd in de beschikking
van 20 november 2015 in beginsel nog in stand blijven. Dat is de bedoeling natuurlijk
niet. Om deze reden wordt de beschikking van 20 november 2015 hierbij nogmaals
overgelegd als prod. XV. Het Hofgelieve de verwijzing in de vordering naar de
'beschikking a quo' te lezen als verwijzende naar BEIDE voomoemde beschikkingen.

Internationaalrechtelijk discriminatieverbod
3. Hetgeen in punt 1 hierv66r in het algemeen is opgemerkt over het Mensenrecht, is niet
overbodig. Dat blijkt wel uit het Verweerschrift van de Staat in dil hoger beroep. De
Staat doet geen enkele poging om het in deze zaak b,edoelde discriminatoire
onderscheid tussen BES-Nederlanders en alle andere Nederlanders te rechtvaardigen.
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Er word! slechts verwezen naar de
van lage[e rechters, NlllT
j urisprudentie van het ~ en nog minder naar die van de VN Mensenrechten
\i
Commissie.

Zoals gezegd, het Mensenrecht leeft niet meer bij de overheid. Het wordt gezien _als
een obstakel waar men omheen moet ten einde te kunnen doen wat pijn aan de ogen
doetwanneer men het leest. Bijvoorbeeld, de beschikking van 20 november 2015
verwijst in punt 1 naar de 'vreemdeling' Hansen van Nederlandse nationaliteit!
Juist, ja. De WTU-BES maakt aile Nederlanders tot vreemdelingen in eigen land,
tenzij men BES-Nederlander is. En die Nederlandse vreemdelingen (dat zijn er meer
dan 16 miljoen!) worden in BES dan nog minder gunstig behandeld dan echte EUvreemdelingen in Nederland! En dit alles is geen aanleiding voor de Staat om deze
discriminatie met geloofwaardige argumenten te rechtvaardigen. Dat mag, zegt de
Staat slechts, want het staat in de wet en/of de wetgeschiedenis, alsof dat voldoende is.
Alsof er geen intemationale discriminatieverboden bestaan.

Uitzetting naar Cura~o kan niet door de beugel
4. Hansen is een Europese Nederlander. Desondanks werd hij naar Cura9ao uitgezet,
terwijl de Staat op de hoogte was dat hij had gezegd in Cura9ao voor zijn Ieven te
vrezen. De Staat heeft dat verder niet onderzocht en heeft de kans op een fatale
afrekening gewoon maar genomen. Weliswaar woont Hansen's moeder in Curayao en
heeft hij daar recht van toelating, omdat zijn ouders van Cura9aose afkomst zijn. Maar
hij is in Nederland geboren en heeft daar tot zijn 19de gewoond. Zijn vader, kind en
ex-vriendin wonen ook daar. Hij heeft dus meer banden met Nederland dan met
Cura9ao. Dit alles was bij de Staat bekend. Toch werd hij naar Cura9ao uitgezet.
In deze context hebben wij de uitspraak gedaan dat de uitzetting naar Curayao niet zou
hebben plaats gevonden als Hansen een blanke Europese Nederlander zou zijn
geweest. De Staat neemt hier aanstoot aan. Erkend wordt dat dit niet bewijsbaar is.
Maar als men zou moeten wedden, dan is de kans 10 tegen 1 dat onze opmerkingjuist
was. Desalniettemin trekken wij deze opmerking in. Net iets teveel vitriol, maar de
opmerking is wei nuttig om erop te wijzen dat de opdeling van het Koninkrijk in 5
delen allerlei vormen van discriminatie in de hand werkt en zulks ook steeds doet.

Doorbraak
5. Wij hopen dat het Hof de kans aangrijpt om een einde te maken aan de opdeling van
het Koninkrijk in 5 stukjes en de daaruit voortvloeiende discriminatie en de eindeloze
discussies daarover. Alleen het Koninkrijk is intemationaalrechtelijk een 'land'. Een
land, een territoir. Moeilijk te begrijpen is dit niet. Die opdeling is wel moeilijk te
begrijpen en volgens ons NIET uitlegbaar aan de VN Merisenrechten Commissie.
En als het Hof mocht oordelen dat een gelijktrekking wat toelatingsrechten betreft van
aile Nederlanders in het hele Koninkrijk thans nog een brug te ver is, dan verzoeken
wij het Hoftoch op zijn minst de toelatingsrechten van de burgers van de 6 c.q. 5
voormalige AntilUaanse eilanden in strijd te achten met het aangehaalde verdragsrecht
6. In de Pleitnota in eerste aanleg en de beroepschriften is onze argumentatie (inclusief
het federale element daarin, in verbinding ook met het bepaalde in art. 12 IVBPR)
duidelijk genoeg uitgelegd. Het is veel beter dat ons eigen Hofhier ingrijpt dan dat de
VN Mensrechten Commissie dit moet doen. In de eerste VoVo heeft het GIEA het
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aangedurfd een richting gevende uitspraak te doen, maar het laatste oordeel van het
Hof is pas doorslaggevend. De argumentatie in deze zaak is vq!doende sterk. Het kan.
Conclusie

7. De conclusie is dat wij het Hofverzoeken te willen beslissen gelijk gevorderd met
veroordeling van de Staat in de proceskosten.
Bonaire, 30 maart 2017
Namens appellant,

mr.M. ~~
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Beschlklci11g

Deze ~schikkinj heeft betrekldng op de on,8ewenst verldaring lnievolge
artikeJ 16d, eersre J;,t_ aanhef en onder c., Yal'l de We toelating en uitzetting
BES van de vreemdeJing snaamd:

: S. E. Hartsell

Nllllm

op : 08 juli 1984
nalkmaliteit Nederiand$e
adres
: JION
plaats
· Soru~lre

gebore~t
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Pe heer Hansen :zal verder worden aangeduid ills 'betro.kl(ene'.

8etrokkene wordt ongewenst verklaard op grond van arti.kell6d, eeme lid,
acmhef en onder"- van de Wet toefating en uiUettJng 6ES.

De redemm die ten $rondslagliggen i!iln dit besluit worden weergegeven in
paragraaf 3 van deze beschikking.
3.

Motivering van de be~lkklng

van

Op grond
anikell6d, eerste lid, aanhef en onder,, van de Wet toelating
en 4.1iUeUmg BES, kan een vreemdeling ongewenst worden verklaard als hij
geen toelating van rechtswege heeft of geen verbJijfsvergunnlng heeft en een
gevaar vormt voor de openbare orde >Of de natianate veiligheid.

..

Tussen 11 oktober :WU en 8 jufi 2015 is betf~kkene op Bcmaireveroordeeld
voor diver5e overtredingen, w.aarono~r cvertredjng op grond van de
Opiumwet 1900 B£54 mishan.deJmsen. vemieling en overtredfng wn de
Wegenverkeersverordening Soaaire. ·Betro'kkt!ne is lhans gedetineerd in
JJCN, w.aarbij zijn exp.iriittiedatum l5 vastgesteld op 7 maan 2016.

Betfok:k:ene hesft teYefls liRP tijd op Bonaire verbleven, zonder ooit in net
.b@zit 1€ zijn geweest van een geJdige vefbJjjfstitet

•

O;p 3 novembel 2015 werd aan betroJdume bet voomemen tot ong.ewenst
verklaring wt_gereitt, 'Wil~mij were vermeld dat bij ongewenst zou worden
veskfa~rd op gr:ond van 01rtiJ!eJ 16t:J ee"f~ lid, ~c. van de Wll.J..BfS
{Pr'Odume 1)•
O;p voornoemd voomemen is oplO np.v~mber 2015 een r.e$Ctie Dntvangce,n
(Produ.ctie 2). Ook • JemichUgde van betrokkene (di? neer mr, M. 8ijk.el'k)
beeft per email van 10 AOII!Im)ber 2015 ~jn zienswljze ken\9aar gemaallt

(Ptod.mie 3).
Betrokkene geett aan tlatl:lij 2e~r in neroep zaJ gaao teg.en de ongewenst
verklaring en dst zjjn persoonlijk:e omstandlgnegen een ongewemt
vertlari.ng onmosetij'k ma en. Bet.rokkene verzulmt echter om 41an te geven

wat dele per~n1ij~ omstandighede.ll illhouden.
VOOrt$ geek belrol!k~lje nog ~an.dat by Nederlander ~~ dat blj seboren is .n

Nederland, dat 4it itlemlbll plaaUvilildt lllnnen sen Kooinkrijk en dat arti.keJ
16d, eerste Jld onder' WfU-88 nlet he~ eq;ge .aftikel in~~ W~ is.
Omoat betrokkePe seen er*eJ inb~ude:Jjjk argument aanvoett wsen bel
voomemen tot :zjjn ongewenJt verkfaring. !kan his ook geen 11erwe« tegen
WOfd(!R gwoerd.

•

De semadltigde van bet-rokkene hedt per trntfl wn .10 noyem~.Jer 2015 nog
naar voren sfl)r;tthl dat betf-Okke® 4e Hederla~ .rntliomtljteit bezit
en :Bat~- 16d WflJB£5 zegldit weemdeJjnJen ongewemt ktsnnen worden

Ye!Maard.
'V oom venNij$1 hij na.ar art. 1 £oub j WTVBfS wetke 1Lfldt:
vreemdeling: ieder die met de Nederlilndse n~Jiteit hetit.
Op gond daaN~n wodudeert hij Oift beuo'kkene niet O~¥ewemt bn
worden verJdnrd~ w~atblj blj tev.ens niet jnzlfl op grond waawaQ Uitlening

van NederlandeT~ mDJelij\ is.
Jo -'it vermtnd wordt votstaan met etm verwljlins HHr artJket la lid 1. sub a
wrv &£5, wasrin staatvt!nnek' tbtt deze wet, met uitumdering vaJl
hoofdstuk 2, van 011ereenkD.rmti.ge 1oeJJassmg is op Nedertanders, BftH>ren
bMiten Bonaire~ SiP! f~tm~en ~~a.
Omdit betr(Jld(ene is seboren bui~n Bonalre, .sint Eustatius en Saba
(nameUjk in Nedel1and) is de WTU BE.~ ~titott v,an tqepass;ng op

-

tlfrtroklume en kan ffij, om:ta~ks het h~t>ben van de Nederland5e Ri'fM'naliteitJ
ongeweflst worden verldaard.
Het besruursor.saan handelt worts overfenkom$tiB • t>e'leidsr'*e~ tenzij
dai VOOf een Of me~r bel:angbeltbenden gevoJgert 'W!.J nebben die wegem
bjjzondere omJtam:JjghedeJ' onevenm;l)S :zijn ln verhouding tot de met de
beleidsr-egeJs te dlenen doeJe~
In d1t :,geva1 is nlet geble'ken WB bijzonde<e f.eitcen en omstandighede_n ~p
gr.orui waarvan, bij afw.egl.ng van aile 4J31l de orde komende beJan~en, to$
aanlekting bests~at om de 011gewen$b/erldaring am~;ege 1e tlten,

•

fliet ,geblelen is immers wn ~odanig J>ijzo.ndere felten .en omstandigheden
dat een beJJJsiing overeenkomstig bedHJde beJeidsrege!s in dit geV'aJ zou
Jeilhntot nade1i,ge of VODrd~Jige gwolgen voor een of meer
belang'heb~nd.en, !fiB onevenredjg :wuden zijn in v.ertwuding met de door
de befek:lsf.egeb t;e dienen doelM. &enmm i5 gebleki!ll dat $Iflkt_e naJevJJJi
vaA voreJWe~~meide beleidsresels, seJet op de stretting enran en de
onderllgge~de wettell}ke reJefmg, in d:il gw<tJ niet nodig is en b!wendkm een
oAeveoredlg nad.eet :zo:u opJeveren ·voor een of~~ IM?Jangbeb\lerukn.
ifr bestaat daarom geen aaoleknng f;ie ongewenstverldadngvan betrokkem!
~erwege te ·Jaten in afwijking """ de in de Cir-culatre toelat!ng En ulUeWng

BES neergeJegde N1eidsreg~s,

\.,,
OJJJ~Mt ver'Jdarin_g

•

tonform artil!e11Pd van de Wet toelating en uittetting
6£5 heeft ond~tr meerwt r~o\gdat (verdet) yefbJijf W~n betrokfsene
stfl!lfbnr ~tiP srond van
w~ v:an Strafret:bt &U .als hij wMt of
em~~Je reden heeft tevermoeden dat flij tot ongewenste vreemderms is
wrk~rd. Oaaraan doet nlet Jtf de moselijkbeid ~m een recbJ:SmlddeJ aan te
wenden.
De on.sewenst wlkfatHli bJljfl van kracht 'hlt htrt moment dst deu!wordt

net

opgeheven.
Jngevo)Je art)lcellie VjJ'l de Wet toelatmg en uitlett.fnB 8fS un de
tilnJewenst verlm!~i11g a~n op ~amrraagen op bepaalc¥ WOAflaarden

worden OPSebeven.
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AJ5 betrokkeiH! tijdiS bezwaar rmJakt tegen het ~tuit zijn ongewens1 te
verldaren, worden de titer geooemde ret:htsjevoJsen "iet oppscbort.

5.

Jledltsmld.delen

Tegen bet ~il tgt ongewenst Yerldilring Jwm binnen vier wekf.m N de dag
waarop de btichikk!na issege~ ~n bezwaarsduift worden ingedieoo. m

het ~a~cbrift Jegt betrokkene wt waarom :zij he! niet ,eens is met her
Beuokkene djent blj voorkeur een kople
van dit ~slujt mee te $Wren. ~t ibeM~<t~ dient bij voo~ur<Ook :te
lijn ~:mdertebml door :bJ;!trokkene. Ook dient ibjj v.oorke:ur de datum ,en bet
·k enmerk va" -de INO-unit Qlriblsch Nedemfld op het bezwaarsdnift te zijn
v,ermeJd. Het ~arschrlft .stuurt betrokkent> aan:
~luJt tot ongewenst vm~ring.

Rijksdiem1 ~ribisdl Neded4Jl'KI
t.a.v. de JJWO-unlt Caribis.eh Neden.ano
Bonaire
cariblscb Jllederlflnd.
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fn pJaJlts van bezwaar aan 1e tekenen karJ ook direct beroep worden
ingediend blj net Gere.cht in Ee~te ~f\)leg. iOO moet ook binnen vjer-weken
n.a de
wa;~rop de ~hJWng 1s geg.even worden ied.aan. Jrt b~
beroep.schnft lest be"trokllene ~.Jit waar9:m hij het Oiet eens is met de
be.sli5sjng. Het beroepsd'Jrift moet b1 -rweew;wd worden lnged.iend bjj het
Gerecht in Eerste Ailnleg. Het beroepstfif:lft swurt betrokkene aan:

m

HetGeredu in Eerste Aameg, ~ttingsp1aats Sint Maarten
~rtOranje

Postbus 2D2 KraJendjjk
Bonaire
Caribi!Sdl Nederland.

Ab IJe.tro~ne eer~t bfuwaar aantekent 1um be1oep pas worden ingesteJd
nadat e1 een besJis.sinJ is senDmen op
bezwa~r~Mft.
De be'handeliPB wn het ~.a~rift of beroepschrift mag betrokkenenlet
in de openbare JjctJa:nten afwitchten•

net

•

Al.s be:trokkene ltijdjg bezwaar nntaJI't tegen bet be5Jult !hem ongewenst ce
verfdaren$ worden 4.e redtts.s.eyoJsen .n.iet -o~bort.

Betrokbne .kin aan het Ge.rec:ht jn .EeBte Aan ~ v~n door mtddel -van
.een vooiJopise vol.lnieniJW te 'be.-len dat uitzetting- acbte~Wege dient w
bJijV~Jl "ll«'tditl OP bet ~rscbrift iJf op bet ber"'p$Chriift is be$1ist. fen
ve_
rzo.ek om een ~e vo«'nienins~l1: betvertr~ nlet op,

Oe :Staatssecretar6 wn VeHigbeid en Justhie

voordeze,
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