
Zaaknr. In Eerste Aanleg: 
War BES 2016/7 en 8 

Vrijwillige verschijning zijdens 
verzoeker 

Aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 
Raadhuis 
Wilhelminaplein 
CURA(:AO. 

HOGER BEROEPSCHRIFT WARBES 

Geeft respectvol te kennen: 

Sherrel Eldgel HANSEN, thans verblijvende op Cura~ao, appellant, ten dezen domicilie 
kiezende ten kantore van de advocaat mr. Michiel Bijkerk, kantoorhoudende te Seru 
Grandi #80 en tevens te Kaya Simon Bolivar 11-d, Bonaire, die verklaart ten dezen 
voor en namens appellant op te treden en die met name ook verklaart door hem 
gemachtigd te zijn om namens hem dit beroepschrift te ondertekenen. 

1. Wederpartij is de Staat der Nederlanden, in het bijzonder de Minister c.q. 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (hierna: 'de Staatssecretaris' of 'de 
Staat'), in Bonaire gevestigd ten kantore van RCN, Kaya lnternashonal z/n, 
Bona ire. 

2. Dit hoger beroepschrift is gericht tegen bijgaand vonnis d.d. 11 maart 2016 van 
het GIEA, Bonaire, prod. I, hierna het 'vonnis a quo'. 

Op grond van art. 95 WarBES is uitspraak gedaan in zowel de hoofdzaak als de 
VoVo (art. 85). Dit hoger beroep richt zich tegen beide uitspraken. 

3. De qronden van dit hoqer beroep komen overeen en zijn verwoord in de beide 
verzoekschriften in eerste aanleg (prod. II), alsmede in de Pleitnota (prod. Ill). 
Alles wat daarin staat wordt hierbij herhaald en ingelast. 

Subsidiair wordt verwezen naar het vonnis van het GIEA d.d. 3 februari 2016 
(prod. IV), de rechtsoverwegingen waarvan appellant- subsidiair d.w.z. het is 
een alternatieve maar minder zuivere route om tot een vergelijkbaar resultaat 
te komen, namelijk dat Nederlanders binnen eigen land nergens als 
vreemdeling zullen worden behandeld - tot de zijne maakt en bij dezen naar 
voren brengt als subsidiaire grond of argumentatie, zo het Hof appellants 
argumentatie in prods. II en Ill en dit hoger beroep niet mocht onderschrijven. 

4. Het bezwaarschrift en de beschikking a quo gaan hierbij als prods. Ven VI. 
Alie producties overgelegd in eerste aanleg worden ten gerieve van het Hof 
hierbij gevoegd en opnieuw genummerd vanaf I. 

Voorts voert appellant nog de volgende specifieke grieven tegen het vonnis a quo aan: 

5. Grief l 

Het GIEA heeft niet specifiek weerlegd de argumentatie waarop het GIEA in de 
OQ he~~n b eerste VoVo zijn vonnis heeft gebaseerd (zie prod. IV), zulks echter ten 
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Toelichting 
Hoewel appellant de argumentatie in prod. IV subsidiair naar voren brengt, is 
het van belang en correct dat het GIEA (alsook het Hof) specifiek en concreet 
ingaat op deze argumentatie en deze weerlegt als het GIEA (c.q. het Hof) 
meent dat deze onjuist is. Dit nalaten vormt een motiveringsgebrek. Het GIEA 
heeft dit nagelaten. Hier is dus sprake van een motiveringsgebrek. 

Het GIEA heeft immers slechts in het algemeen aangegeven dat art. la WTU 
BES het mogelijk maakt om niet-BES-Nederlanders ongewenst te verklaren. De 
argumentatie van het GIEA in prod. IV komt er echter op neer dat de wetgever 
niet bedoeld kan hebben dat de definitie van 'vreemdeling' in art. 1 WTU BES 
dusdanig ver wordt uitgerekt door art. la WTU BES dat daaronder ook niet
BES-Nederlanders worden begrepen, waardoor deze Nederlanders ongewenst 
kunnen worden verklaard en uitgezet als waren zij vreemdelingen. Het vonnis 
a quo gaat aan deze specifieke argumentatie volledig voorbij. Ten onrechte. 

Appellant werd in feite uitgezet naar Cura~ao, alwaar hij geen onderdak had bij 
aankomst en geen geld om voor tijdelijk onderdak te kunnen betalen. Bij 
mondelinge behandeling zal hier op worden teruggekomen. In zulke situaties is 
er meestal dan toch wel een oplossing, maar in wezen is hij zonder pardon op 
Cura~ao gedumpt. Zelfs een dier behandelt men zo niet. In ieder geval is zijn 
innerlijke waardigheid als mens - en ook als Nederlander - niet gerespecteerd. 
Wanneer Nederland een vreemdeling uitzet, geeft men hem Euro 2.000.- mee! 

Uitzetting heeft ook plaats gevonden ZONDER aparte beschikking daartoe. 
Ongewenstverklaring en uitzetting zijn twee aparte beslissingen, waarvoor 
twee aparte beschikkingen vereist zijn. De uitzetting was dus onwettig. In ieder 
geval heeft de uitzetting niet op zorgvuldige wijze plaats gevonden. Een 
Nederlands burger behoort zo door een Nederlandse overheid niet te worden 
behandeld. Hier is sprake van onmenselijke of onterende behandeling als 
bedoeld in art. 5 Univ. Verklaring van de Rechten v.d. Mens ('UVRM'), art. 7 
IVBPR, art. 3 EVRM, alsook art. 1 van het Verdrag tegen Foltering en andere 
Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing ('VFBB'), welk 
Verdrag moet worden uitgelegd in het licht van de 'Verklaring van 1975'. 

Uit deze Verklaring van 1975 leidt men af dat 'faltering' inhoudt het opzettelijk 
toebrengen van hevige fysieke of geestelijke pijn als straf of behandeling, 
terwijl 'wrede, onmenselijke of onterende' bestraffing of behandeling ziet op 
andere minder ernstige situaties, waarbij 'onterende' behandeling of 
bestraffing ziet op de minst ernstige situaties. 

In dit geval was de behandeling op zijn minst 'onterend'. Daarbij bedenke men 
dat de ongewenstverklaring met uitzetting neerkomt op interne verbanning 
van een Nederlander binnen het Koninkrijk. Dit is verboden in art. 9 van de 
UVRM. Alhoewel de UVRM geen rechtstreekse werking heeft, behelst het wel 
een richtlijn te zijn voor overheidshandelen. En in deze procedure gaat het over 
overheidshandelen. Oat appellant zelf zich op Bonaire slecht heeft gedragen, 
wordt erkend. Dit is echter geen rechtvaardiging voor de overheid om zich dan 
ook maar slecht te gaan gedragen. 'One cannot fight crime with more crime'. 



6. Grief Z 

In r.o. 4.3 overweegt het GIEA dat het GIEA Bonaire op 18 februari 2015 - met 
verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 24 november 2000 NJ 
2001/376 (Matos vs. het Land de Ned. Antillen) - heeft geoordeeld dat art. l a 
WTU BES geen ontoelaatbaar onderscheid maakt tussen BES-Nederlanders 
enerzijds en niet-BES-Nederlanders anderzijds. Zulks echter ten onrechte. 

Toelichting 
Het GIEA verwijst naar andere jurisprudentie van het GIEA Bonaire, namelijk de 
zaak Richard Peter Pietersz vs. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (zie 
bijgaand prods. XIII). Van die zaak is Pietersz in hoger beroep gegaan. In hoger 
beroep (vonnis d.d. 9 oktober 2015) is de essentie van de zaak door omstandig
heden echter niet door het Hof beoordeeld. Dus: 'the jury is still out'. 

Advocaten zijn gewoon om alleen jurisprudentie die hun argumentatie 
ondersteunt te citeren. Dit hoort voor hen ook. Zij zijn immers per definitie 
partijdig. In de onderhavige zaak zien we echter dat het GIEA we/ refereert aan 
de zaak Pietersz, maar zwijgt over de zaak Hansen (prod. IV), waarin hetzelfde 
GIEA over essentieel dezelfde rechtsvraag via een alternatieve invalshoek tot 
een ander oordeel is gekomen dan in de zaak Pietersz. En dit terwijl in eerste 
aanleg, appellant expliciet naar dat andere oordeel heeft verwezen. 

Dat dit grieft, spreekt voor zich. 

Daar komt het volgende nog bij. 

De zaak Matos vs. Ned. Antill en speelde in 2000. Dat is 16 jaar gel eden! In de 
tussentijd is er op staatkundig gebied wel het nodige veranderd. Het is niet 
vanzelfsprekend dat het onderscheid tussen BES-Nederlanders en niet-BES
Nederlanders kan worden vergeleken c.q. gelijkgesteld met het onderscheid 
tussen Antilliaanse/ Arubaanse Nederlands en Europese Nederlanders. 
Bovendien, ook HR-arresten zijn geen eeuwige edicten. 

De zaken Pietersz en Hansen gaan primair inderdaad over het onderscheid 
tussen BES-Nederlanders en Europese Nederlanders, maar subsidiair gaan zij 
ook over het onderscheid tussen (in dit geval) Cura~aose Nederlanders en BES
Nederlanders. Onderscheid in toelatingsrechten is er voor deze laatste 2 
groepen pas sinds 10-10-10. Dat is een heel andere situatie dan in het jaar 
2000! Op de rechtvaardiging voor dit onderscheid gaat het GIEA geheel niet in. 

Waar het GIEA in r.o. 4.3 dan ook stelt dat appellants- kort gezegd -
'federatieve argumentatie' niet stoelt op een wijziging in de nieuwe wetgeving, 
is het GIEA niet te volgen. Na 2010 is bijna alle wetgeving vernieuwd met 
minstens een essentieel nieuw element daarin, t.w. het feit dat BES integraal 
deel van Nederland zijn geworden, zodat het begrip 'BES-Nederlanders' (als 
onderscheidend van Europese Nederlanders) op zich al een 'eye-sore' is. 

Voorts stelt het GIEA in r.o. 4.3 dat de Hoge Raad in voornoemd arrest over de 
'federatieve argumentatie' geoordeeld heeft. Deze stelling is echter onjuist. De 
Hoge Raad is aan volle beoordeling van deze argumentatie niet toegekomen. 



Waar het GIEA in r.o. 4.3 voorts stelt dat art. 5 lid 4 VIERDE Protocol EVRM het 
mogelijk maakt voor een Staat om bij Verklaring onderscheid te maken tussen 
verschillende gebieden van die Staat voor wat betreft artt. 2 en 3 van dit 
Protocol, gaat het GIEA voorbij aan appellants argumentatie dat zulke 
verklaringen nietiq zijn omdat zij in strijd zijn met het voorwerp, doel en 
strekking van het Verdrag (EVRM} c.q. de desbetreffende Verdragsbepalingen. 
Bovendien, Hansen had deze argumentatie vooral toegespitst op art. 12 IVBPR. 

7. Grief 3 

In r.o. 5.1. en 5.2 oordeelt het GIEA dat het beleid neergelegd in de CTU BES 
dat 'vreemdelingen' (NB het gaat hier over 'Nederlandse vreemdelingen!') 
een gevaar voor de openbare orde opleveren enkel op grond van recidive, niet 
kennelijk onredelijk of anderszins onrechtmatig is en dat het strengere EU
criterium in casu niet van toepassing is omdat dit betrekking heeft op EU
burgers verblijvend in onderscheiden EU-lidstaten. Zulks echter ten onrechte. 

Toelichting 
Het GIEA gaat er hier volledig aan voorbij dat zowel BES-Nederlanders als Cura
~aose Nederlanders tevens EU-burgers zijn compleet met stemrecht voor het 
Europese Parlement! Voorts ziet het GIEA er aan voorbij dat BES sinds 10-10-10 
integraal deel is van de EU-lidstaat Nederland. Tenslotte gaat het GIEA er aan 
voorbij dat voor EU-vreemdelingen zorgvuldiger criteria gelden bij ongewenst 
verklaring en uitzetting dan voor Nederlandse burgers binnen het Koninkrijk, 
die alien het 'gezamenlijke en enige' Nederlanderschap delen (prod. VII}. 

Als het Gerecht dit laatste niet onredelijk vindt, acht het GIEA de EU-vreem
deling hoger dan een Nederlander binnen het Koninkrijk. Wat hiervan te 
denken? Zie bijgaand de Europese jurisprudentie (prods. VIII en IX}. Laten wij 
de vraag aldus stellen: 'Zou het GIEA ook geen onredelijkheid hebben gezien, 
als de ongewenst verklaarde een blanke Europese Nederlander was geweest?' 

Oat dit grieft hoeft geen betoog. Het was dan ook niet voor niets dat het GIEA 
in de eerste door Hansen aangespannen VoVo naar een oplossing had gezocht 
(zie prod. IV}. Die oplossing schiet, naar onze mening, ook tekort, maar op zijn 
minst werd een oplossing gezocht voor een in het oog springende onbillijke 
situatie! Verwezen wordt in dit verband verder naar Grief 1. 

8. Grie/4 

In r.o. 5.3 oordeelt het GIEA dat Hansen's wens om na zijn vrijlating volledig 
van zijn vrijheid als Nederlands burger te kunnen genieten, geen gewicht in de 
schaal legt ertoe strekkende dat de staatssecretaris anders zou hebben moeten 
beslissen dan hij/zij gedaan heeft. Zulks echter ten onrechte. 

Toelichting 
Het GIEA ziet aan de essentie van vrijheid voorbij. Ons strafrechtsysteem is op 
vrijheid gebaseerd. Mensen die de wet overtreden wordt hun vrijheid 
ontnomen voor zekere tijd, omdat zulks geacht wordt hen te treffen in de 
essentie van hun mens-zijn, even afgezien van speciale en generale preventie. 



De Amerikaanse Declaration of Independence zegt het volgende: 
'We hold these Truths to be self-evident, that all men are created equal, that 
they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among 
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness". 

De UVRM zegt in art. 1: "All human beings are born free and equal in dignity 
and rights". 

Vrijheid is aldus een vanzelfsprekend, essentieel en onvervreemdbaar 
mensenrecht. Oat appellant Hansen dit belangrijk vindt, hoeft hij eigenlijk niet 
eens te zeggen. Het is onbegrijpelijk dat het GIEA oordeelt dat appellant's wens 
om - na het uitzitten van zijn vrijheidstraf - weer echt vrij te zijn, geen gewicht 
in de schaal legt om de staatssecretaris te nopen anders te beslissen dan hij/zij 
gedaan heeft (nl. tot ongewenst verklaring en uitzetting BINNEN eigen land). 

Door de grondbeginselen te plaatsen naast het oordeel van het GIEA ziet men 
het contrast. De huidige onrust in de wereld vindt zijn diepste oorzaak in de 
steeds grater wordende kloof tussen deze grondbeginselen en de bestuurlijke 
(politieke) praktijk. En omdat het Gerecht niet, althans veel te weinig, 
corrigeert. Het vertrouwen van de bevolking dat het Gerecht bepaalde 
misstanden zal recht zetten, neemt daadoor steeds meer af. 

Als het Gerecht niet ingrijpt, doet niemand het. Met alle gevolgen van dien. 

9. De 1ederatieve argumentatie' 

Ter nadere toelichting terzake de 'federatieve argumentatie' wordt verwezen 
naar de Pleitnota in de eerste VoVo (prod. X), blzz. 60 t/m 62 uit A.B. Van Rijn's 
'Staatsrecht van de Nederlandse Antillen' (prod. XI), Grondrechtenbescherming 
in het federale Koninkrijk door L.F.M. Besselink (prod. XII). Deze Pleitnota en 
deze twee producties vormen integraal onderdeel van appellant's argumen
tatie c.q. toelichting sub Grief 2. In dit hoger beroep dient deze 'federatieve 
argumentatie' te worden beschouwd als voornaamste grond voor de stelling 
dat appellant niet ongewenst had kunnen warden verklaard en niet had 
behoren te worden uitgezet naar Cura~ao (noch naar Nederland). 

Mocht het Hof een andere mening hierover zijn toegedaan, dan verzoekt 
appellant het Hof om over de 'federatieve argumentatie' in een 'obiter dictum' 
een oordeel te willen uitspreken. 

10. Bijgevoegd tenslotte nog een kopie van de notulen (prod. XIV) van de 
hoorzitting die gehouden is naar aanleiding van het vonnis in de eerste VoVo 
(prod. IV). Hieruit kan alleen maar blijken dat appellant geen werkelijk, actueel 
en voldoende ernstig gevaar voor de openbare orde op Bonaire vormt. 

WESHALVE het het Hof moge behagen: 

primair dit hoger beroep gegrond te verklaren en het vonnis a quo te willen 
vernietigen en opnieuw recht doende de beschikking a quo te vernietigen met 
bepaling dat de uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beschikking; 



subsidiair dit hoger beroep gegrond te verklaren en het vonnis a quo te willen 
vernietigen en opnieuw recht doende de beschikking a quo te vernietigen en de 
Minister op te dragen een nieuwe beschikking te nemen met inachtneming van in de 
uitspraak op te nemen aanwijzingen ertoe strekkende dat Nederlc1nders in enig deel 
van het Koninkrijk niet kunnen worden ongewenst verklaard en/of uitgezet naar een 
ander deel van het Koninkrijk, tenzij sprake is van een 'actuele, werke/ijke en 
voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belong van de samenleving', 
dan wet dat het verdragsrecht van vrije vestiging ex art. 12 IVBPR c.q. artt. 2 jo 3 van 
het VIERDE Protocol bij het EVRM in het hele Koninkrijk toekomt aan alle 
Nederlanders, dan wel dat dit verdragsrecht op de voormalige 6 c.q. 5 Antilliaanse 
eilanden toekomt aan alle Nederlanders die op deze 6 c.q. 5 eilanden geboren zijn, 
althans daarmee nauwe banden onderhouden, 

alles kosten rechtens. 

Bonaire, 11 april 2016 Namens appellant, 
mr. M. Bijkerk 

y 
/ 



Wet admlotstraUovo rec;ntsoraak ees twar BES) 
Uitspraak: 11 maart 2016 
Zaaknr. War BES 201en en 8 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAJRE. SINT EUSTATIUS EN SABA 
zittingsplaats Bonaire 

Ultspraak 
op grond van artikel 95, eerste lid, van de War BES 

in het gedlng tussen: 

Sherrel E. HANSEN, 
gedetineerd In de Justitiele lnrichtlng Caribisch Nederland, locatie Bonalre (JICN), 
gemachtlgde: mr. M. Bljkerk, advocaat, 

en 

de ataatuecretarfs van Velllgheid en Juatltfe 
verweerder, 
gemachtlgden: mrs. L.M. Virginia en W.J. de Nijs, advocaten. 

Procnverloop 

Bij beslutt van 20 november 2015 heeft verweerder eiser op grond van artikel 16d, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet toelatlng en uitzetting BES (de Wtu) 
ongewenst verklaard. 

Blj het bestreden besluit van 18 februari 2016 heeft verweerder het daartegen door 
elser gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij brief van 23 februari 2016 heeft eiser beroep ingesteld tegen het bestreden besluit 
en het Gerecht verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening. 

Partljen hebben nadere stukken ingedlend. 

Het Gerecht heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 maart 2016 met behulp van een 
'videocallverblnding' tussen Cura~o en Bonaire. Eiser was daarbij aanwezig, 
bljgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder ward daarbij vertegenwoordlgd door 
mrs. De Nijs en Virginia, vergezeld door mr. P.J. de Graaf, medewerker van de 
lmmlgratie- en Naturallsatiedlenst (IND). 



Zaaknrs: War BES 201en en 8 [2J 

Overwegingen 

1. Op grond van artikel 86, eerste lid, van de War BES kan een beschikking 
waartegen een beroepschriff blj het Gerecht Is lngediend op verzoek van de lndlener 
van het beroepschrift geheel of gedeeltelijk door het Gerecht worden geschorst op 
grond dat de uitvoerlng van de beschlkklng voor hem een onevenredig nadeel met 
zlch zal brengen in verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering van de 
beschlkking te dlenen belang. Ook kan op zijn verzoek een voorlopige voorzienlng 
warden getroffen ter voorkoming van onevenredig nadeel als In de eerste volzin 
bedoeld. 

Op grand van artikel 95, eerste lid, kan het Gerecht onmlddellijk ultspraak doen op 
het beroepschrift, indien een verzoek als bedoeld in artlkel 85, eerste lid, is gedaan 
en het Gerecht oordeelt dat de feiten geen nader onderzoek vergen en mlts met de 
schriftelljke toestemming van alle partljen. 

2. Het Gerecht is van oordeel dat de feiten in deze zaak geen nader onderzoek 
vergen. Nu partijen daarvoor ter zittlng ook toestemmlng hebben verleend, doet het 
Gerecht met toepassing van vermeld artikel 95, eerste lid, onmiddellijk uitspraak op 
het beroepschrift. 

3. Op grond van artlkel 1, aanhef en onder a, onderscheldenlljk onder J, van de 
Wtu wordt In deze wet en de daarop berustende bepalingen onder "openbaar 
lichaam" verstaan: Bonalre, Slnt Eustatlus of Saba, en onder "vreemdellng: ieder die 
niet de Nederlandse nationaliteit bezit. 

Op grond van artikel 1a, eerste lid, aanhef en onder a, is deze wet, met 
ultzonderlng van hoofdstuk 2 (Nationale visa), van overeenkomstige toepasaing op 
Nederlanders, geboren buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Op grond van artikel 16d, eenite lid, aanhef en onder c, kan de vreemdeling 
door verweerder ongewenst worden verklaart indien hlj geen toelating van 
rechtswege of bij vergunnlng verleend heeft en een gevaar voor de openbare orde of 
de nationale velllgheld vormt. Op grond van het derde lid kan de ongewenst 
verklaarde vreemdellng geen toelating van rechtswege of bij vergunnlng verleend 
hebben In de openbare lichamen. Hij kan evenmin toestemmlng hebben om de 
beslisslng omtrent een verblljfsvergunnlng voor bepaalde of onbepaalde tljd In de 
openbare llchamen at te wachten. 

4. Eiser betoogt tevergeefs dat verweerder bij het bestreden besluit heeft 
miskend dat artikel 1a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wtu buiten toepasslng 
dlende te warden gelaten, omdat die bepaling in dlt geval zou bewerkstelligen dat hij 
als een vreemdellng zou worden behandeld op het grondgebied van de Staat 
waarvan hlj de nationaliteit heeft, wat in strijd zou zijn met zijn verdragsrechtelijke 
recht op vrije verplaatslng in eigen Staat, zoals vastgelegd In artikel 2, eerste lid, van 
het Vierde Protocol van het Verdrag tot beschermlng van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden {het Vierde Protocol EVRM) en artikel 12 van het 
lntematlonaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (het IVBPR). 



Zaaknrs: War BES 201 en en 8 (3) 

4.1 De vermelde verdragsrechtelijke bepalingen strekken ertoe dat een ieder die 
wettlg op het grcndgebied van een Staat verblijft, het recht heeft zlch blnnen dat 
grondgebled vrijelijk te verplaatsen en er zijn verblijfplaats vrijelijk te ldezen. 

4.2 Het Gerecht stelt hler voorop dat, zeals het betoog van eiser overigens ook ,· 
veronderstelt, artikel 1a, eerste lid, aanhef en onder a, van de wtu meebrengt dat de 
bepallngen over ongewenst verklaring, neergelegd in hoofdstuk 9, paragraaf 3 van de 
Wtu overeenkomstlg van toepassing zijn op Nederlanders, geboren bulten de 
openbare llchamen, en dus ook op elser, die onbetwlst is geboren in het Europese 
deel van Nederland. Daargelaten dat de tekst van de wet hierover duidelljk is, bleden 
de parlementaire stukken over de totstandkoming van de wet ook geen 
aanknoplngspunten voor een ander oordeel, zoals verweerder met jutstheld heeft 
beargumenteerd. 

4.3 Zoals het Gerecht reeds eerder - onder verwljzlng naar het arrest van de 
Hoge Raad van 24 november 2000, NJ 2001/376 (Matos) - heeft overwogen blj 
uitspraak van 18 februarl 2015, zaak nr. War BES 2014/4, levert het onderscheld dat 
volgt uit artikel 1 a, eerste lid, aanhef en onder a, van de wtu tussen Nederlanders 
geboren In en bulten de openbare lichamen geen strijd op met enige 
verdragsbepaling of rechtsbeglnsel. Oaarbij ls het Gerecht ultdrukkelijk ingegaan op 
de door elser vermelde verdragsbepalingen. Het Gerecht onderschrijft hier wat toen 
Is overwogen. De argumentatie dat artikel 12, eerste lid, van het IVBPR niet toelaat 
het gebied van de Staat als geheel, waarop die bepallng betrekking heeft, •op te 
knippen" langs de grenzen van landen die tezamen een federatief verband vormen, 
omdat dit in strijd zou zijn met het voorwerp, doel en strekking van die bepallng, 
brengt het Gerecht thans niet tot een ander oordeel. Deze argumentatie is niet 
gestoeld op een wijziging van de toepasselljke regelgevtng, sedert de Hoge Raad 
daar bij vermeld arrest over heeft geoordeeld, maar op een andere waarderlng 
daarvan. Verder doet die argumentatie er niet aan af dat het Koninkrijk der 
Nederlanden door mlddel van een voorbehoud beperkingen heeft gesteld aan de 
gebondenheid aan artikel 12 van het IVBPR, aan welke beperklngen het Gerecht 
gebonden Is bij haar toetsing. Het Gerecht wijst er in dit verband daarbij nog op dat 
uit artikel 5, vierde lid, van het Vierde Protocol EVRM volgt dat wat betreft de \ 
toepasslng van artikel 2 het gebled van de Staat ender omstandigheden wel degelljk 
in afzonderlljke grondgebieden moet worden onderscheiden. 

4.4 Een rechtens ontoelaatbaar onderscheid tussen Nederlanders geboren In en 
bulten de openbare lichamen, voortvloelend uit artikel 1a, eerste lid, aanhef en 
onder a, van de Wtu doet zlch naar het oordeel van het Gerecht aldus niet voor. 
Voor het door elser beplelte bulten toepassing laten van deze bepaUng is samenhang 
met artlkel 16d van de Wtu bestaat dan ook geen grond. Oeze grond kan ook niet 
worden gevonden In elsers betoog dat de uitwerldng van deze bepalingen in dit geval 
zou leiden tot een op grond van onder meer artlkel 3 van het EVRM verboden \ 
onmenselljke- dan wel vernederende behandellng. Uit het oordeel dat toepassing van 
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artlkel 16d ten aanzlen van nlet In de openbare llchamen geboren Nederlanders op 
zlch zelf nlet dlacrimlnatolr Is, volgt dat alleen op grond van de bljzondere 
omstandigheden van het voorliggende geval geoordeeld zou kunnen warden dat de 
toepaaefng van dlt middel neer zou komen op een verboden, vemederende 
behandeUng. Daarvan la In deze zaak In het geheel nlet gebleken. 

5. Het betoog van eiser dat vel'WNrder bij het bestreden besluit nlet deugdelijk 
heeft beargumenteerd dat hij een gevaar voor de openbare orde vormt, die 
toepassing van het middel van ongewenst verklaring rechtvaardlgt, faalt eveneens. 

5.1 Volgena het beleld van verweerder, neergelegd in de Circulalre toelating en 
uitzetting BES, vonnen vreemdellngen een gevaar voor de openbare orde ala zij blj 
herhallng ter zake van een mlsdrijf zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelljke (korte) 
gevangenlsstraf. 

5.2 Het Gerecht acht dit beleid niet kennelijk onredelljk of anderszins 
onrechtmatlg, ook gezlen het bepaalde bij artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b, 
van de Wtu dat tot ongewenst verklarlng kan worden overgegaan lndlen de 
vreemde6ng bij onherroepelijk geworden rechtertijk vonnis is veroordeeld wegens een 
misdrljf waartegen een gevangenisatraf van drie jaren of meer Is bedreigd. Het 
strengere critertum voor ongewenst verklarfng op grond van het recht van de 
Europese Unie (EU), waarbij beoordeeld dlent te warden af het lndlviduele gedrag 
van betrokkene een actuele, werkelijke en emstlge bedrelglng vormt voor een 
fundamenteel recht van de betrokken samenleving, is hier nlet van toepassing, want \ 
heeft betrekklng op EU-burgers die zlch begeven naar of verblijven in een lidstaat van 
de EU waarvan zij nlet de nationaliteit bezitten. Wat elser daarover heeft aangevoerd, 
kan daarom geen doel treffen. 

5.3 Onbetwlst Is dat eiser In de periode van 2011 tot 2016 tot viermaal toe 
onherroepelijk la veroordeeld voor misdrljven, waarbij driemaat een (deels) 
onvoorwaardelljke gevangenisstraf Is opgeiegd. De bij het bestreden besluit 
gehandhaafde ongewenst verklaring van elser ls dan ook In overeenstemmlng met 
het vermelde beleid. Verweerder heeft daarbij nog bezien of er zwaarwegende 
belangen van eiser zich tegen de toepassing van het befeid verzetten. Met 
verweerder Is het Gerecht van oordeel dat daarvan niet is gebleken. Hat 
beweerdelljke verblljf van zes Jaar op Bonalre berustte nlet op een geldige verblijfstitel 
en van naaste verwanten die in de openbare Hchamen wonen is geen sprake. Oat 
eiser zich daar thuia voelt, vrfenden heeft en zich beknot voelt in zijn vrijheid, zoals 
hlj ter zlttlng naar voren heeft gebracht, werpt In dit verbad geen gewicht in de schaal 
dat verweerder noopte tot een andere afweglng, dan aan het bestreden besluit ten 
grondslag is gelegd. 

6. De slotsom is dat het beroep ongegrond moet worden verklaard en het 
bestreden beslult in stand kan worden gelaten. Het verzoek om het treffen van een 
voorlopige voorziening moet worden afgewezen. 
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7. Voor een proceskostenveroordellng zlet het Gerecht geen aanleiding. 

Beallulng 

HetGerecht 

- verklaart het beroep ongegrond; en 
- wijst het verzoek om voorlopige voorzienlng af. 

Aldus door mr. D. Haan, rechter In het Gerecht, gegeven op 4 maart 2016, en In het 
openbaar ultgesproken op 11 maart 2016, in tegenwoordigheld van de griffler. 

--

Tegen deze ultspraak staat hoger beroep open binnen us weken na verzending 
van deze ultspraak. Zle hoofdstuk 5 van de War BES. 
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Vrijwillige verschijning zijdens 

verzoekster 

Oqv,egen · 
Aan het Gerecht in Eerste Aanleg, ..... 13. ... ~Qt? ... 2Qlk?, 

Zittingsplaats Bonaire, ter Griffie van h 
Fort Oranje, in Eerste~~ 
BONAIRE. Zittin la ire 

BEROEPSCHRIFT W ARBES 

Geeft respectvol te kennen: 

Sherrel Eldgel HANSEN, thans verblijvende in het Huis van Bewaring Bonaire, 
verzoeker, ten dezen domicilie kiezende ten kantore van de advocaat mr. Michie} Bijkerk, 
kantoorhoudende te Seru Grandi #80 en tevens te Kaya Korona SE, Bonaire, die verklaart 
ten dezen voor en namens verzoeker op te treden en die met name ook verklaart door hem 
gemachtigd te zijn om namens hem dit verzoekschrift te ondertekenen. 

1. Wederpa.rtij is de Staat der Nederlanden, in het bijzonder de Minister c.q. 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (hiema: 'de Minister' of 'de Staat'), in 
Bonaire gevestigd ten kantore van RCN, Kaya Intemashonal z/n, Bonaire. 

2. Dit beroepschrift is gericht tegen bijgaande beschikking d.d. 18 februari 2016, 
prod. I. Zoals uit het bezwaarschrift (prod. II) blijkt, is verzoeker van mening dat 
hij ten onrechte tot ongewenst vreemdeling is verklaard. 

3. De gronden van dit beroep zijn verwoord in het bezwaarschrift (prod. II), alsmede 
in de Pleitnota (prod. III) in de eerste Voorlopige Voorziening zaak die op 27 
november 2015 was aangespannen tegen de oorspronkelijke beschikking d.d. 20 
november 2015, waarbij Hansen tot ongewenst vreemdeling was verklaard. 

Alternatiefwordt verwezen naar bet vonnis van het GIEA d.d. 3 februari 2016 
(prod. IV), de rechtsoverwegingen waarvan verzoeker tot de zijne maakt en bij 
dezen naar voren brengt als altematieve grond of argumentatie, zo het Gerecht 
verzoekers argumentatie in prods. II en III niet mocht onderschrijven. 

4. De beschikking a quo stelt onder punt 2 dat het bezwaar ongegrond wordt 
verklaard 'met verbetering van de gronden', alsof de bezwaargronden zullen 
worden verbeterd. Bedoeld wordt vermoedelijk dat de gronden van de eerste 
beschikking d.d. 20 november 2015 worden verbeterd, zodat dit beroep indirect 
ook betrekking heeft op deze eerste beschikking (prod. V). 

5. Onduidelijk is welk belang de Staat heeft om een recidive-risico dat in dit geval 
een Nederlands staatsburger vormt, te verschuiven van een deel van het 
Koninkrijk naar een ander dee) van bet Koninkrijk, in dit geval zelfs van een deel 
van bet Land Nederland naar een ander deel van het larid Nederland (aangenomen 
dat de bedoeling is verzoeker te deporteren naar Nederland, waar hii geboren is 
en waarmee hij de meest directe familiaire banden heeft). 

De Minister heeft geen redelijk belang bij het uitvoeren van de vervolgstap van de 
ongewenst verklaring (namelijk verzoekers deportatie ), omdat nergens uit 
gebleken is dat verzoeker een actueel gevaar voor de openbare orde vormt. 

, _,; ( ~ Immers de Minister baseert zich hierbij !outer op bet feit van recidive. Maar uit de 
\:)) · \:i..: notulen van de hoorzitting (prod. V) blijkt alleen maar dat er geen actueel gevaar 

voor de openbare orde is. Immers, het specifieke gevaar dat de Minister vreest is 

• 



dat verzoeker mogelijk zijn ex-vriendin zou belagen, maar uit de notulen blijkt dat 
en waarom verzoeker geen enkele intentie heeft om zijn ex-vriendin lastig te 
vallen. Integendeel, hlj heeft vrede met het einde van zijn relatie met haar en , 
accepteert dat zij inmiddels een andere relatie heeft. Dit is voor verzoeker dus 
verleden tijd zonder rancune. 

6. Tegenover het vage belang van de Staat, is er het duidelijke belang van verzoeker 
om vrijelijk gebruik te mogen maken van zijn vrijheid en uitoefening van zijn vrij 
vestigingsrecht op Bonaire waar hlj de facto de afgelopen +/- 6 jaar heeft 
gewoond. 

7. Tegelijkertijd met <lit verzoek is een Vo Vo-procedure ingediend. Voor de 
producties I t/m V wordt verwezen naar deze Vo Vo-procedure. 

WESHAL VE bet bet Gerecht moge behagen: 

primair het beroep gegrond te verklaren en de beschikking a quo te willen vernietigen 
met bepaling dat de uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beschikking; 

subsidiair bet beroep gegrond te verklaren en de beschlkking a quo te willen vernietigen 
en de Minister op te dragen een nieuwe beschikking te nemen met inacbtneming van in 
de uitspraak op te nemen aanwijzingen ertoe strekkende dat Nederlanders in enig deel 
van het Koninkrijk niet kunnen·worden ongewenst verklaard en/of uitgezet naar een 
ander deel van het Koninkrijk, tenzij sprake is van een 'actuele, werkelijke en voldoende 
emstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving', dan wel dat bet 
verdragsrecht van vrije vestiging ex art. 12 IVBPR c.q. artt. 2 jo 3 van het VIERDE 
Protocol bij bet EVRM in bet bele Koninkrijk toekomt aan alle Nederlanders, dan wel dat 
dit verdragsrecht op de voormalige 6 c.q. 5 Antilliaanse eilanden toekomt aan alle 
Nederlanders die op deze 6 c.q. 5 eilanden geboren zijn, althans daarmee nauwe banden 
onderhouden, 

alles kosten rechtens. 

Bonaire, 22 februari 2016 



PRODS. I t/m V zijn bij de 

connexe VoVo-procedure 

overgelegd. 

Omdat de producties een 

aanzienlijk aantal pagina's 

omvatten is gekozen om 

daarnaar te verwijzen. 



Vrijwillige verschijning zijdens 
verzoekster 

BEROEPSCHRIFT ART. 85 WARBES 

Geeft respectvol te kennen: 

Sherrel Eldgel HANSEN, thans verblijvende in bet Huis van Bewaring Bonaire, 
verzoeker, ten dezen domicilie kiezende ten kantore van de advocaat mr. Michiel Bijkerk, 
kantoorhoudende te Seru Grandi #80 en tevens te Kaya Korona 5E, Bonaire, die verklaart 
ten dezen voor en namens verzoeker op te treden en die met name ook verklaart door hem 
gemachtigd te zijn om namens hem dit verzoekschrift te ondertekenen. 

1. Wederpartij is de Staat der Nederlanden, in het bUzonder de Minister e.g. 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (hiema: 'de Minister' of' de Staat'), in 
Bonaire gevestigd ten kantore van RCN, Kaya Internashonal zln, Bonaire. 

V 2. Dit beroepscbrift is gericht tegen bijgaande beschikking d.d. 18 februari 2016, 
prod. I. Zoals uit het bezwaarscbrift (prod. II) blijkt, is verzoeker van mening dat 
hij ten onrechte tot ongewenst vreemdeling is verklaard. 

3. De gronden van dit beroep zijn verwoord in het bezwaarschrift (prod. II), alsmede 
in de Pleitnota (prod. 1m in de eerste Voorlopige Voorziening zaak die op 27 
november 2015 was aangespannen tegen de oorspronkelijke beschikking d.d. 20 
november 2015, waarbij Hansen tot ongewenst vreemdeling was verklaard. 

Alternatiefwordt verwezen naar het vonnis van het GIEA d.d. 3 februari 2016 
(prod. N), de rechtsoverwegingen waarvan verzoeker tot de zijne maakt en bij · 
dezen naar voren brengt als alternatieve grond of argumentatie, zo het Gerecht 
verzoekers argumentatie in prods. II en III niet mocht onderschrijven of - gezien 
het karakter van deze Vo Vo procedure - mocht prefereren niet te beoordelen. 

4. De beschikking a quo stelt onder punt 2 dat het bezwaar ongegrond wordt 
verklaard 'met verbetering van de gronden', alsof de bezwaargronden zullen 
worden verbeterd. Bedoeld wordt vermoedelijk dat de gronden van de eerste 
beschikking d.d. 20 november 2015 worden verbeterd, zodat dit beroep indirect 
ook betrekking heeft op deze eerste beschikking (prod. V). 

5. lngevolge art. 85 WarBES kan het Gerecht op verzoek een beschikking schorsen 
op grond dat de uitvoering van de beschikking voor betrokkene een onevenredig 
nadeel met zich meebrengt in verhouding tot het door een onmiddellijke 
uitvoering van de beschikking te dienen belang. 

6. Onduidelijk is welk belang de Staat heeft om een recidive-risico dat in dit geval 
een Nederlands staatsburger vormt, te ver.schuiven van een deel van bet 
Koninkrijk naar een ander deel van bet Koninkrijk, in dit geval zelfs van een deel 
van het Land Nederland naar een ander deel van bet land Nederland (aangenomen 
dat de bedoeling is verzoeker te deporteren naar Nederland, waar hii geboren is 
en waarmee hij de meest directe familiaire banden beeft) . 

.. 



De Staat heeft geen redelijk belang om de vervolgstap van de ongewenst 
verklaring onmiddellijk uit te voeren, omdat verzoeker nog tot 7 maart 2016 
gedetineerd is in bet Huis van Bewaring. 

Maar ook nadat verzoeker in vrijheid zal zijn gesteld heeft fie Minister geen 
redelijk belang bij bet uitvoeren van de vervolgstap van de ongewenst verklaring 
(namelijk verzoekers deportatie), omdat nergens uit gebleken is dat verzoeker een 
actueel gevaar voor de openbare orde vormt. Immers de Minister baseert zich 
hierbij louter op het feit van recidive. Maar uit de notulen van de hoorzitting 
(prod. V) blijkt alleen maar dat er geen grond is om te vrezen voor een actueel 
gevaar voor de openbare orde. Immers, het specifieke gevaar dat de Minister 
vreesde was dat verzoeker mogelijk zijn ex-vriendin zou belagen, maar uit de 
notulen blijkt dat en waarom verzoeker geen enkele intentie heeft om zijn ex
vriendin lastig te vallen. Integendeel, hij heeft vrede met bet einde van zijn relatie 
met haar en accepteert dat zij inmiddels een andere relatie heeft. Dit is voor 
verzoeker dus verleden tijd zonder rancune. 

7. Tegenover bet vage belang van de Staat, is er het duidelijke belang van verzoeker 
om vrijelijk gebruik te mogen maken van zijn vrijheid en uitoefening van zijn vrij 
vestigingsrecht op Bonaire waar hij de facto de afgelopen +/- 6 jaar heeft 
gewoond. 

8. Tegelijkertijd met dit verzoek wordt een bodemprocedure ingediend. 

WESHAL VE het bet Gerecht moge behagen: 

het beroep gegrond te verldaren en de beschikking a quo te willen schorsen totdat in 
dezen door het Gerecht definitief za.l zijn beslist terzake de rechtmatigheid van de 
ongewenst verklaring tegen verzoeker, 

alles kosten rechtens. 

Bonaire, 22 februari 2016 

.. 



PLEITNOTA 
inz.ake 

Sherrel Eldgel HANSEN (hiema: 'Hansen'), appellant, gem. mr. M. Bijkerk 
tegen 

Staat der Nederlanden (hiema: 'de Staat'), bestuursoriaan, mr. P.J. de Graaf (vennoedelijk) 

Appellant doet z.eggen: 

Geen herhaling van zetten 

1) In het beroepschrift is de argumentatie die in de eerdere zaak naar voren is 
gebracht ingelast, zodat daar naar kan worden verwezen. Hierna word.en enkele 
nieuwe punten genoemd en enkele oude punten nader belicht 

2) Ver.ruiind was de notulen van de op 28 januari 2016 gehouden 'hoorzitting' als 
productie bij het beroepschrift te voegen. Zij gaan hierbij als productie VI. 

Tevens worden voor de volledigheid nog bijgevoegd 2 voorbeelden van vaste 
jurisprudentie (prods. VIl en VIII), waarin is bepaald dat Europese Unie 
vreemdelingen alleen mogen worden uitgez.et uit Nederland als sprake is van 
een 'actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 
van de samenleving', hetgeen door de autoriteiten moet worden aangetoond aan 
de hand van het persoonlijk gedrag van de betrokkene waaruit blijkt dat hij/zij 
een bedreiging voor de openbare orde vormt. 

Hansen vormt geen bedreiging voor zijn ex-vriendin noch voor de openbare orde 

3) Er is in casu helemaal geen sprake van een 'actuele, werkelijke en ernstige 
bedreiging'. En de Staat heeft dit aan de hand van het persoonlijk gedrag van 
Hansen ook helemaal niet aangetoond. Het enige onderzoek dat de Staat heeft 
gedaan is een hoorzitting houden (zie notulen prod. VI). Daaruit blijkt 
integendeel, dat Hansen helemaal geen bedreiging (meer) vormt voor zijn ex
vriendin. En er blijkt NIET uit dat hij een bedreiging voor de openbare orde in 
het algemeen vormt, anders dan dat een recidive-risico natuurlijk altijd bestaat. 

StaaJ geeft een EU-vreemdeling meer bescherming dan een Nederlander in BES 

4) BES zijn sinds 20 IO integraal deel van Nederland. Het wekt dan verbazing dat 
Nederland EU-vreemdelingen meer bescherming verleent dan Nederlanders in 
BES. Nadat het Gerecht de Staat hierop gewez.en had bij vonnis dd. 3 februari 
2016 (prod. IV) volhardt de Staat toch in dit discriminatoire beleid. 

De Staat verdedigt haar standpunt door te wijzen op bet systeem van de WTU
BES, maar ziet kennelijk niet in dat het niet de bedoeling van de wetgever kan 
zijn geweest om EU-vreemdelingen meer bescherming tegen uitzetting te geven 
dat Nederlanders in BES ( die een integraal deel van Nederland vormen). 

Het systeem van de WTU-BES z.elf is het probleem. Immers, het is 
discriminatoir om BES-Nederlanders te onderscheiden van 'andere 
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Nederlanders'. d. w.z. 'niet-BES-Nederlanders'. Daar begint de discriminatoire 
ellende. In ons kleine Koninkrijkje vinden we het nodig om er 5 kleine 
gebiedjes in te creeren en dan de Nederlanders die in die verschillende 
gebiedjes geboren zijn, verschillende toelatingsrechten te geven. Dit staat op 
gespannen voet met de Officiele Toelichting bij het Statuut waarin is bepaald 
dat het Nederlanderschap de 'gezamenlijke en enige nationaliteit' is. 

Weliswaar moet het Gerecht de wet toepassen, maar NIET als die leidt tot 
discriminatie (art. 2, lid 1 en 26 IVBPR, alsook art. 1 TW AALFDE Protocol 
EVRM). En ook niet als die het vrij vestigingsrecht van art. 12 IVBPR c.q. van 
artt. 2 en 3 VIERDE Protocol EVRM schendt. Beide situaties doen zich voor in 
deze zaak. Er wordt gediscrimineerd tussen BES-Nederlanders en 'andere 
Nederlanders' EN het verdragsrechtelijk vrij vestigingsrecht wordt geschonden. 
Het Gerecht kan dit recht zetten via de artt. 93 en 94 Grw .. Dit is een kans. En 
de prak:tijk laat zien dat de andere staatsmachten dit soort inconsequenties niet 
aanpakken. Anders gezegd, als het Gerecht bet niet doet, doet niemand het. 

Geen rechtvaardiging voor discriminatie in BES tussen BES-Nederlanders en 'niet
BES Net/er/anders' 

5) De Staat betoogt dat BES niet gelijk is aan Nederland. Daarom mag de Staat 
EU-vreemdelingen in Nederland best beter behandelen dan 'niet-BES Neder
landers' in Bonaire. M.a.w. de Staat erkent impliciet wel dater hier sprake is 
van discriminatie, maar noemt het EU-acquis en de BES kleinschaligheid als 
rechtvaardigingsgronden daarvoor. 

En voorts meent de Staat dat er daarom ook andere maatstaven mogen worden 
gehanteerd om te bepalen of iemand een gevaar vormt voor de openbare orde. 
De Staat noemt 3 maatstaven, namelijk 
A) het feit dat Hansen meerdere keren in BES veroordeeld is; 
B) het feit dat Hansen al jaren zonder toelating op Bonaire verblijft; 
C) de dreiging die Hansen vormt voor zijn ex-vriendin. 

Deze maatstaven noemt de Staat vervolgens 'voldoende redenen' om Hansen 
als een gevaar voor de openbare orde te beschouwen en op grond daarvan 
ongewenst te mogen verklaren en vervolgens uitzetten naar Cura~ao. 

6) Hierop reageert Hansen als volgt: 
ad A) BES-Nederlanders die veel zwaardere delicten hebben gepleegd dan 
Hansen worden na het uitzitten van hun straf gewoon in BES vrijgelaten; 
gevaar voor de openbare orde speelt dan geen enkele rol; ook in dit opzicht is 
de discriminatie evident; immers BES-Nederlanders mogen best een gevaar 
voor de Openbare Orde vormen, maar 'andere Nederlanders' niet; de Staat geeft 
niet aan wat de rechtvaardiging is voor deze vorm van ongelijke behandeling; 
ad B) het feit dat Hansen al 6 jaar geen toelating heeft in BES komt omdat hij 
nooit een VOG kon overleggen, maar dit zegt verder helemaal NIETS over de 
vraag of hij een gevaar voor de openbare orde vormt; 
ad C) reeds is aangetoond dat Hansen geen gevaar vormt voor zijn ex-vriendin. 



Conclusie. Gevaar voor de 'openbare orde' wordt door de Staat gebruikt als een 
soort toverspreuk, die helemaal niet op feiten hoeft te zijn gebaseerd. Het is 
immers een toverspreuk. De hoorzitting heeft genoegz.aam aangetoond <lat 
Hansen's ex-vriendin geen enkel gevaar loopt en bet niet bebben van een 
verblijfsvergunning is geen indicatie voor enig gevaar voor de openbare orde. 
Het enige dat dus overblijft is een algemeen recidive-gevaar <lat BES
Nederlanders rustig mogen vormen, maar Hansen niet Waarom niet? Juist, 
omdat hij geen BES-Nederlander is! Zoals gezegd, de discriminatie is evident! 

Discriminatie kan niet Grondwettelijk worden gelegitimeerd 

7) Historische aantekening. De Zuid-Afrikaanse Grondwet van 1983 introduceerde 
een enigszins verzacht systeem van apartheid, waarin zwarten overigens nog 
geen vertegenwoordiging badden. De Zuid-Afrikaanse overheid meende <lat het 
verankeren van apartheid in de Grondwet, het systeem zou legitimeren. 

De Staat maakt dezelfde denkfout in de beschikking a quo waar verwezen 
wordt naar art. 1 lid 2 Statuut. In dit artikellid worden factoren genoemd die 
wettelijke discriminatie tussen BES-Nederlanders en Europese Nederlanders 
zou rechtvaardigen. Oat gaat zo niet. Ten eerste derogeren de Verd.rags
rechtelijke discriminatieverboden ook aan de Grondwet en het Statuut. 
Maar ten tweede is dit artikellid niet van toepassing in dit geval, omdat de 
discriminatie bier niet werkt tegen BES-Nederlanders, maar juist tegen niet 
BES-Nederlanders. Een zgn. 'andere Nederlander' wordt hier als een 
vreemdeling behandeld, in dit geval een in Nederland geboren Nederlander. 

Wij hopen <lat het Gerecht kan uitmaken wat voor Nederlander Hansen nu is. 
Europese Nederlander? Cura~ose Nederlander? Of gewoon een Nederlander. 
Hij bezit immers de 'gezamenlijke en enige Nederlandse nationaliteit'. 

Men ziet dat de hele grondslag van het toelatingstelsel verkeerd is. Het opdelen 
van het Koninkrijk in 5 gebiedjes, waaraan gekoppeld meer of minder grond
recbten, is verkeerd. Evenals bet tricameraal grondwettelijk apartheidsysteem 
verkeerd was. Nogmaals, deze zaak biedt een kans om dit recbt te zetten. Oat 
zal veel maatschappelijke spanning in het hele Koninkrijk wegnemen. 

Koninkrijksgrondrechten 

8) Besselink legt uit dat bet vrij vestigingsrecht en bet uiµ:ettingsverbod van de 
eigen nationale burgers Koninkriiksgrondrechten zijn, die overal in het 
Koninkrijk moeten worden gerespecteerd. De reserveringen c.q. verklaringen 
die het Koninkrijk bij voomoemde verdragsartikelen heeft gemaakt, waarin 
zelfs BES thans als apart 'land' wordt aangeduid, zijn niet geldig. 

Ten eerste, zijn de 'landen' in het Koninkrijk helemaal geen landen. Het zijn 
nooit landen geweest. Het zijn federale deelstaten van bet Koninkrijk. En dat 
zeggen wij niet. Oat zegt mr. A.B. van Rijn in zijn handbook 'Staatsrecht van 
de Nederlandse Antillen', blz. 60 - 62. Zie bijgaande prod. IX. Dit is belangrijk 
vanwege art 50 IVBPR Daarin staat dat de bepalingen van bet IVBPR zich 



uitstrek:ken tot alle delen van federale staten, zonder enige beperking of 
uitzondering. Bij deze bepaling heeft het Koninkrijk geen·reservering gemaakt. 
Art. 12 IVBPR geldt dus in het hele Koninkrijk zonder beperking of uitzondering. 

Ten tweede, verbiedt art. 5 IVBPR de uitholling van de verdragsgrondrechten. 
De voorbehouden c.q. verklaringen bij art. 12 IVBPR (het opdelen van het 
Koninkrijk in 5 gebiedjes) hollen art. 12 IVBPR uit, zoals blijkt in deze zaak. 

Ten derde, zijn de voorbehouden c.q. verklaringen bij art. 12 IVBPR niet 
geldig, omdat zij niet verenigbaar zijn met het vootwerp en doel van het IVBPR 
zelf (zie art. 19 van het Weens Verdragenverdrag). Immers, het doel van het 
IVBPR is om een minimumstandaard voor mensenrechten te waarborgen. De 
bedoelde voorbehouden c.q. verklaringen veroorzaken echter niet alleen 
ontoelaatbare discriminatie tussen verschillende categorieen Nederlanders, zij 
maken bovendien de waarborg die art. 12 IVBPR biedt voor grote groepen 
Nederlanders volstrekt krachteloos, zoals deze casus aantoont waarbij een 
Nederlander als vreemdeling behandeld wordt. 

Besselink merkt op biz. 6 van zijn artikel op dat het niet verenigbaar is met art. 
12 IVBPR dat men het 'territory of a state' voor de werking van deze bepaling 
opknipt in meerdere gebiedsdelen. Een dergelijke her-definitie van het begrip 
'territorium van een staat' is in strijd met het vooiwerp, doe! en essentie van de 
bepaling (art. 12 IVBPR dus). Ook art. 50 IVBPR staat in de weg aan een 
dergelijk opknippen van het gebied langs grenzen van landen die tezamen een 
federatief verband vormen, aldus Besse link 

Besselink concludeert dan ook dat art. 12 IVBPR zonder enig onderscheid dient 
te worden toegepast binnen het gehele Koninkrijk. 

Praktisch punt 

9) Hansen heeft een hechte band met Nederland. Hij is in Nederland geboren en 
heeft daar tot zijn 19de jaar gewoond. Dertien jaar geleden heeft hij zich laten 
inschrijven in Cura~ao en heeft daar 7 jaar gewoond. De laatste 6 jaar heeft hij 
in Bonaire gewoond. Zijn ex-partner woont in Nederland en zijn enige kind 
woont bij zijn ex-partner. ~ijn vader woont ook in Nederland, alleen zijn 
moeder woont in Cura~ao. Als Hansen ergens naartoe moet worden uitgezet, 
dan is Nederland het land waarmee hij de meeste binding heeft. In de 
beschik:king a quo wordt vergeefs geprobeerd om een -nauwe band met ~ao 
te construeren, mar genoemde feiten ontkrachten dat. 

Dejinitieve geschllknbeslechting 

lO)Wij vetwijzen voorts nog naar een artikel van mr. J. Th. Drop in het Caribisch 
Juristenblad, no. 4 no. 4, 2013, onder de titel: 'Definitieve geschillenbeslechting 
onder de beide Landsverordeningen administratieve rechtspraak', waarin deze 
Antilliaanse rechter pleit voor meer definitieve beslechting van geschillen door 
de bestuursrechter. Wij sporen het Gerecht aan deze suggestie op te volgen. 
Want in wezen heeft de Staat het vonnis van bet Gerecht d.d. 3 februari 2016 



gewoon genegeerd. In de beschikking a quo staat immers wezenlijk niet veel 
anders clan dat Hansen een gevaar voor de openbare orde vormt vanwege 
algemeen recidive-gevaar. Dat stond ook zo in de eerste beschikk:ing. Er is hier 
dus weer sprake van een bestuurlijke lus. Dit schiet niet echt op. 

De zaak Pietersz vs. de Staat 

11) Wij weten dat de Staat gaat verwijzen naar de zaak Pietersz vs. de Staat. Het 
Gerecht moet weten dat in die zaak de Staat anderhalf jaar lang het standpunt 
heeft verdedigd dat Pietersz een gevaar voor de openbare orde vormde 
uitsluitend op de algemene grond dat hij geen VOG kon overleggen vanwege 
veroordeling voor een klein drugsdelict. Na anderhalf jaar bleek echter 
plotseling dat al die tijd toch wel een VOG was afgegeven, terwijl geen van 
partijen dit wist. Anderhalf jaar had zich dus een schijngevecht afgespeeld, 
waarbij de Staat bij hoog en bij laag beweerde dat Pietersz een gevaar voor de 
openbare orde vormde. Wat dit voorval aantoont is dat het niet voldoende mag 
zijn om 'gevaar voor de openbare orde' te roepen. Het gevaar moet ergens 
concreet uit blijkeil. Concreet gevaar is door de Staat niet aangetoond. 

Zaak: Ana Luisa .MATOS vs. het Land de Nederlandse Antillen 

12)De Staat verwijst in de beschikking a quo ook nog naar de zaak Ana Luisa 
MATOS vs. het Land de Nederlandse Antillen. Daarin heeft de HR inderdaad 
uitgemaakt dat het opdelen van het Nederlanderschap in (destijds) 3 soorten 
Nederlanders (zgn. gewone, super- en hyper-Nederlanders) met opbouwende 
reeks toelatingsrechten, niet discriminatoir was. In die zaak is echter de 
argumentatie die Besselink aanvoert helemaal NIET aan de orde geweest. De 
conclusie van de HR z.ou destijds hoogstwaarschijnlijk anders zijn geweest, als 
de HR kennis had genomen van Besselink' s argumentatie. 

Met conclusie tot persistit 

Bonaire, 4 maart 2016 
Namens appellant, 
mr. M. Bijkerk 



Wet administratieve rechtspraak BES 
Uitspraak: 3 februari 2016 
Zaaknr. WAR BES 22 van 2015 (VOVO) 

Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

zittingsplaats Bonaire 

Uitspraak 

op het verzoek om voorlopige voorziening van: 

Sherrel Eldgel Hansen, 
verzoeker, 

verblijvende in het JICN te Bonaire, 
hierna te noemen: Hansen 

gemachtigde: mr M. Bijkerk, 

in het geschil van verzoeker en : 

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
verweerder, 

hierna te noemen: de Staatssecretaris 
gemachtigde: mr P.J . de Graaf 

Aanduiding van de bestreden beschikking 

1. De beschikking van verweerder (IND) van 20 november 2015 waarbij Hensen 
ongewenst is verklaard op grand van artikel 16d, eerste lid , aanhef en onder c, van de 
Wet Toelating en Uitzetting BES. 

De weergave van het procesverloop 

2. Tegen voormelde beschikking heeft verzoeker op 27 november 2015 een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij dit Gerecht. Op 26 november 2014 
heeft de gemachtigde van verzoeker bij verweerder bezwaar ingediend tegen het 
bestreden besluit 

3. De behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 12 januari 2016 om 
14.00 uur. Bij die gelegenheid zijn verschenen mr Bijkerk tezamen met diens daartoe uit 
het JICN aangevoerde client, alsmede namens verweerder, mr P.J. de Graaf. Partijen 
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hebben de zaak mondeling toegelicht waarbij door beide gemachtigden 
pleitaantekeningen zijn gehanteerd die ook in het geding zijn gebracht. 

4. Na de behandeling van de zaak is bepaald dat over vier weken uitspraak wordt 
gedaan, dan wel eerder in het geval de uitspraak eerder gereed is. Voor dat laatste 
hebben partijen - voor zover al nodig - toestemming gegeven. 

Het standpunt van Hansen 

5. Hansen vordert schorsing van het bestreden besluit omdat dat - kort gezegd -
om meer redenen rechtens niet door de beugel kan . Voor zover vereist zal het 
standpunt van Hansen hierna bij de beoordeling nader worden geduid . 

Het standpunt van verweerder 

6. Naar zeggen van verweerder dient het verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening te worden afgewezen. Het bestreden besluit is deugdelijk en op deugdelijke 
wijze tot stand gekomen. De WTU geeft verweerder de juridische mogelijkheid om aldus 
te beslissen. Het voornemen van verweerder is om verzoeker na het uitzitten van zijn 
detentie naar Curac;ao uit te zetten (alwaar verzoeker ook staat ingeschreven), nu hij 
ook los van de ongewenst verklaring niet rechtmatig op Bonaire verblijft. Het bestreden 
besluit biedt de KMAR de mogelijkheid om verzoeker reeds aan de grens de toegang te 
weigeren, indien hij weer terugkeert op de BES eilanden. Het is het voornemen van 
verweerder om op het bezwaar van verzoeker te beslissen voordat hij vrij komt. 

7. Ook hier geldt, dat voor zover vereist, het standpunt van verweerder hierna bij de 
beoordeling nader worden geduid. 

Waarvan kan worden uitgegaan 

8. Hansen is geboren op 18 juni 1984 in Nederland. Later heeft hij zich op 
Curac;ao gevestigd en hij staat daar tot op heden ingeschreven in de registers van de 
Burgerlijke Stand. Hansen heeft het merendeel van zijn leven op Curac;ao gewoond. 
Hans.en is op enig moment op Bonaire gaan wonen, alwaar hij zich niet heeft kunnen 
inschrijven in het register van de Burgerlijke stand, kort gezegd omdat hij geen VOG 
kan overleggen , en daarom niet legaal op Bonaire kan verblijven. Na een eerdere 
detentieperiode op Bonaire is Hansen van Bonaire naar Curac;ao uitgezet. Snel daarna 
is hij teruggekeerd op Bonaire. Thans zit hij een andere hem hier op Bonaire opgelegde 
gevangenisstraf uit. Hansen heeft die straf uitgezeten op 8 maart 2016 en komt dan 
naar verwachting vrij . 
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Wet- en regelgeving 

9. lngevolge artikel 85 eerste lid van de Wet administratieve rechtspraak BES 
(hierna: WAR BES) kan het Gerecht, kart samengevat, op verzoek van degene die 
beroep of bezwaar heeft ingesteld tegen een beschikking, een voorlopige voorziening 
treffen op de grand dat de uitvoering van die beschikking voor diegene onevenredig 
nadeel met zich zal brengen in verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering van 
de beschikking te dienen doel. Het oordeel van het Gerecht in deze voorlopige 
voorzieningenprocedure heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de 
bodemprocedure. 

10. In de Wet Toelating en Uitzetting is voor zover in dit geding relevant het volgende 
bepaald: 

"Artikel 1. 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder. 
( ...... ) 
1. vreemdeling: ieder die niet de Nederlandse nationaliteit bezit."; 

"Artikel 16d. 
Lid 1. 
De vreemdeling kan door Onze Minister ongewenst warden verklaard: 
a. indien hij geen toelating van rechtswege of bij vergunning verleend heeft en hij 
bij herhaling een bij deze wet strafbaar gesteld feit heeft begaan; 
b. indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld wegens 
een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaren of meer is bedreigd 
dan we/ hem ter zake de maatregel als bedoe/d in artikel 39, derde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht BES is opgelegd; 
c. indien hij geen toelating van rechtswege of bij vergunning verleend heeft en 
een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid; 
d. ingevolge een verdrag; of 
e. in het belang van de intemationale betrekkingen. 
( ..... )". 

"Artikel 1 a. 
Lid 1 
"Deze wet is, met uitzondering van hoofdstuk 2, van overeenkomstige toepassing 
op: 
a. Nederlanders, geboren buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
b. Nederlanders die buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Nederlandse 
nationaliteit verkregen hebben. ". 
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De beoordeling 

11. Hansen vraagt schorsing van het bestreden besluit omdat hem dat "in de weg zit" 
zodra hij vrijkomt uit detentie en hij vervolgens meteen - naar volgens hem voor 
mogelijk moet warden gehouden - weer door verweerder zal warden uitgezet naar 
Curacao. Aldus loopt hij mede door de werking van het bestreden besluit het risico niet 
meer aanwezig te kunnen zijn in het geval de beslissing op bezwaar voor hem negatief 
uitpakt, en dan de gang naar de bestuursrechter zal moeten warden gemaakt. Ook het 
in rechte kunnen opkomen tegen een eventuele beslissing tot uitzetting wordt door het 
bestreden besluit feitelijk onmogelijk gemaakt. 

12. Aldus heeft verzoeker naar het oordeel van het Gerecht genoegzaam 
aangetoond een spoedeisend belang te hebben bij de door hem verzochte voorziening. 
Het verweer van verweerder dat dat niet zo is, wordt dan ook verworpen. 

13. Tussen partijen is ender meer in geschil of het betreden besluit tot de juridische 
mogelijkheden van verweerder behoort. Hansen vindt van niet. 

14. Het Gerecht stelt vast dat Hansen - die alleen over de Nederlandse nationaliteit 
beschikt - door verweerder in het bestreden besluit ongewenst is verklaard op basis 
van artikel 16d, eerste lid , aanhef en ender c, van de Wet Toelating en Uitzetting BES. 

15. Ter zitting is namens verweerder toegelicht dat Hansen middels dit besluit alleen 
op de BES eilanden ongewenst is verklaard en dat hij dus nog "gewoon" terecht kan op 
Cura9ao en in Europees Nederland. Het is het voornemen van verweerder om Hansen, 
zodra hij zijn huidige detentie heeft uitgezeten, uit te zetten naar Cura9ao, maar daartoe 
is nog niet besloten. 

16. Namens verweerder is voorts verduidelijkt dat het de eerste keer is dat aldus bij 
een persoon met de Nederlandse Nationaliteit is besloten tot een partiele ongewenst 
verklaring, immers alleen geldend voor de BES eilanden en niet geldend voor Europees 
Nederland. Jurisprudentie hierover is naar zeggen van verweerder niet bekend, ook niet 
van voor 10 oktober 2010. Het bepaalde in artikel 1 a WTU BES maakt het naar zeggen 
van verweerder mogelijk dat ook ten aanzien van personen met de Nederlandse 
nationaliteit die op de op BES eilanden verblijven, aldus kan worden beslist. Artikel 1a 
WTU BES moet in dit kader aldus warden begrepen en toegepast, dat onder 
"vreemdeling" in de zin van 16d lid 1 aanhef en onder c ook moet warden begrepen de 
persoon met de Nederlandse Nationaliteit, geboren buiten Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba. Het bestreden besluit is ook aldus gemotiveerd: betrokkene kan daarom 
"ondanks het hebben van de Nederlandse nationaliteit, ongewenst warden verklaard.". 

17. Het Gerecht is van oordeel dat dit juridische standpunt van verweerder niet juist 
is. Dit oordeel behoeft de volgende toelichting . 

18. De in artikel 1 ender j WTU BES gegeven definitie van "vreemdeling" is zonder 
meer duidelijk: dit betreft een ieder die niet de Nederlandse Nationaliteit bezit. Het is dat 
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begrip dat wordt gehanteerd in artikel 16 lid, aanhef en ender c WTU BES. Niet is 
gebleken van de wil van de wetgever, om met het bepaalde in artikel 1 a een uitbreiding 
te geven aan die definitie. In artikel 1a staat niet vermeld dat dat artikel een ingrijpende 
uitbreiding inhoudt van het begrip vreemdeling , zeals dat even daarvoor in de definitie is 
aangeduid. Als de wetgever het vreemdelingenbegrip aldus nader had willen duiden 
had dat in artikel 1 in de definitiebepaling moeten plaatsvinden. lmmers dat is de plaats 
waar de begrippen/defin ities warden gegeven die bij de algehele toepassing van deze 
wet in acht moeten warden genomen, tenzij elders in de wet daarop alsnog een 
uitzondering/afwijking wordt gemaakt. Ook artikel 16d, eerste lid , aanhef en ender c, 
van de Wet toelating en uitzetting BES is door de wetgever niet expliciet aangepast in 
die zin dat daarin (alsnog) mogelijk wordt gemaakt dat naast vreemdelingen ook 
Nederlanders geboren buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba ongewenst kunnen 
warden verklaard op dus alleen de BES eilanden. Het staat er niet en evenmin is elders 
te lezen dat de wetgever die mogelijkheid in het leven heeft willen roepen ender de 
paraplu van het bepaalde in artikel 1 a. 

19. Ter zitting is nag aan partijen gevraagd naar het bestaan van hier relevante 
delen uit de desbetreffende parlementaire geschiedenis. Daarop is geantwoord dat 
zulks bij verweerder niet bekend is. Oak het Gerecht heeft zelf geen steun in de 
parlementaire geschiedenis kunnen vinden voor het juridisch mogelijk zijn van het 
voorliggende besluit, dat naar zeggen van de gemachtigde van verweerder ter zitting , 
ook in zekere zin een proefballon is . 

20. In het kader van deze voorlopige voorziening voert het uiteraard te ver om een 
volledige rechtmatigheidstoets uit te voeren. 

21 . De slotsom moet dan ook zijn dat het bestreden besluit is gegeven in strijd met 
de WTU BES: immers is Hansen geen vreemdeling in de zin van de WTU BES, en kan 
hij daarom niet ongewenst warden verklaard op de BES eilanden. 

22. Terzijde verdient overweging dat het hier juridische materie betreft die (oak) in de 
ooit beoogde "Rijkswet personenverkeer" had behoren te zijn geregeld; welke Rijkswet 
in de praktijk node wordt gemist, zo wenst het Gerecht hier wel te verzuchten . 

23. Voor het onverhoopte geval voormeld oordeel van het Gerecht onjuist mocht 
blijken te zijn en het bestreden besluit wel tot het juridische instrumentatrium van 
verweerder is gaan behoren , wenst het Gerecht nog naar voren te brengen dat het 
bestreden besluit oo,k om andere reden niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. 
Een dergelijke ingrijpende beslissing als die van de ongewenstverklaring maakt immers 
dat strenge eisen moeten warden gesteld aan de motivering daarvan, waarbij een 
gedegen belangenafweging en proportionaliteitsafweging dienen plaats te vinden. Die 
afwegingen zijn blijkens de motivering van het bestreden besluit niet gemaakt. Op 
pagina 3, laatste overwegingen onder punt 3, wordt immers alleen herhaald gezegd in 
algemene bewoordingen dat niet is gebleken van bijzondere feiten en omstandigheden 
die zouden moeten leiden tot het achterwege laten van de ongewenstverklaring . Er 
warden in het geheel geen belangen van verzoeker benoemd, die vervolgens zijn 
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gewogen. Aldus is niet te toetsen welke belangen zijn meegenomen in de 
besluitvorming van verweerder en of de juiste belangen zijn afgewogen. Er kleeft dus 
ook een motiveringsgebrek aan het bestreden besluit. 

24. Het verzoek om bij wijze van voorlopige voorziening het bestreden besluit te 
schorsen , zal dan oak warden toegewezen . 

25. Er is aanleiding om verweerder conform het bepaalde in het Besluit proceskosten 
bestuursrecht BES te veroordelen om aan verzoeker een bedrag te betalen van 
US$ 866,- ter vergoeding van de proceskosten (te weten 2 punten voor het indienen 
van het beroepschrift en de behandeling ter terechtzitting , waarde per punt US$ 391,
wegingsfactor 1,0 in verband met de gecompliceerdheid van de zaak) . Voorts zal het 
Gerecht bepalen dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht ter hoogte van 
US$ 84,- aan haar dient te betalen . 

Beslissing 

Het Gerecht in eerste aanleg: 

schorst de bestreden beschikking van verweerder van 20 november 2015; 

bepaalt dat verweerder aan verzoeker de proceskosten dient te vergoeden ten 
bedrage van US$ 886 ,-; 

Aldus beslist door mr. M.L.J .Koopmans en uitgesproken in het openbaar op 3 februari 
2016 te Bonaire, in aanwezigheid van de grittier L. van Marrewijk . 

., 

WAR BES 22 van 2015 (VOYO} 



• 

. . 

• 

Au; Jtijbclir:esf C.ibi!Jch Nokdaont 
1..a.Y. IND Unit Caribia Nederland 
pla Kaya Lows Brion 12 
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GeadJte heer/mewouw, 

BetTeft: IUW~ narnensdhr. Sherrel 8dgel HANSEN tegen zJjn 

Ofl8eWl!1151 Melk.tatin,1 en de ,evoJsen ~ verbonden 

SavG...U#l-0 
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NllD. ANl'ILW.N 
• 

Mo1!ic1: 00.1911-79626,0 
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Namens ch. Shen"el Sdgef HAHSEri wontt hierbi; beiwaar aan&etekend tesen de be$chikki,w d.d. 
20 ncM!fflM"101S (prod, •J~ welke ~ ~n werd per e-mail d.d. 25 november 2015 
en door bft-.1arde in het Huif van Bewaring ontva,.n werd eveneens op 25 ncM!fflber 2015. 

Grondtm lGtJ het bezwoar 

BezwMde IJeeft de Nederiandse Nlforutiteit en isin Nederland geboren op 18 juli 1984 In Sprang. 
Capele. Art..1 subj wru BE5 luidt "~; ieder die niet de Hederlandse natk>IMffteit bezif". 

Oe ~o quogeeltaan dat btelwwde oucewenst wonttverttaard op grond van art. 16d, 
lid 1.. _,,,,. en sub c. WJU BES. Hierin .staat het W>llencle: 
•0e !!Fffll@ino bndo«Onze Minister ~enst WOiden wrtdaard: 
c. indien h8_. soelatingwn redrb 11ep of bij V'l!!flUMin8 verteend heeften een gevaarvormt "°°". ~orde of de nadonale veifigheid:"'. 

Bezwwde ifvolle,. art. 1 sub jWW BESgeen ~-d1I$ bn hij NIET Qllgewenst Worden 
wddaatd.. 

# 

Bijkommd in.cll:8INII is did~ Zl!ltin Nedertwl lsgeboren, maar ootspOIUlijk van 
Canpo.se drolllstis. DeWN!lis dus ,_,. wl!tkz;p1. 'land' bezwaarde ut worden pdepo.-uerd al$ 
,ew,IJIYiM zjjno11pwe11st ¥!!ddatilrg1 Is dit Nedertand of Cutapo? ln OOtdrec:ht ~nd, woont 
bezwante's edp kind Shenileilllllr91.akur HANSEN, en wet bij zJjn moedet en ex-lew!nspartner 
Wlllbez••de. nw. Nia carolm FREDERICA. 

Het~(hiema; -'IND') ....,,enteendat if ..... art. 'b, lfd 1 sub a WTU BES deze wet 
(WJU 16) oal,,_taepilltllrg isop IMte,i 8fS pbore, Neden1andeB. DUS, w"'°'lt de IND, lsde 
WJUIIESVM...,1Ni111opbezwunteenOOSunhio,wewenstwordenM!l'lclaard. 
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Advokatenkantoor mr. M. Bijkerk 
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De lWEEDE Jeldlbefddns van de IND is ed1tef' te Sllef. hnrlltm de oP bezwaade ... daad van 
toepassing zl_Jnde wru 8ES zegt in art.1.sub jjundo art.16d. lid 1. aanhef en sub c wru 8E5 dat 
atJeen vrttmdef,ngm ~ kunnen worden vertdaard. Sezwaarde is seen vreemdeljng OUS 
kan hij nlet ongewenst won:Jen verldaa"d. 

Bezwaanle heeft duidefijk aa.npgeven dat hij NIET wenst te WOiden uitgezet. Oe IND wemt te 
wet.en wefk belal,g bezwaarde heeft bij Yl!fblijf op ~e? Woarom een burpr ft'lll!l'5 wetlSt ~ 
wrblijven., is wezenMJt %ijr'l epn nak. HP er dooT bezwwde war de IND pen bepljpeljk ...,_ is 
gepven voor zijn vemlijf op Bonaire., kan het bestuur.so,pan de belangen niet tesen elkailJ' 
afwegen. DUS is de ongewenst W!ridaring niet onevenredi&, zoonpwef'redeneert de IND. DaaJt,iJ 
wrtiestde IND edlter uit het 008 din de Vflll8 andetSom dlent teWOf'den gesteld. 

Devraag diem: te WIDRlen geJtetd welk belang er ,ediend is bij de o,ieewenst vertdarir11& wn 
bezwaarde? De tND antwoordt dNrOP dat bezwailrde wroordeeld is w,or wetsi:Nlende 
overtredinsen en een ,,__, vormt kHH' de openbate orde of de 6nationale wiliigheid'. Eng.eden 
dat bezwaarde pen"°°" de IND begrfjpefi)k belan, heeft ~ war zijn ve,tJ1iJ op lonake, 
is het redelJk hem DUS c,nsewenst te wendaren, hetgeen zal warden gewf8d door depailillie. 

Het is juist dat ~ worwJSCbllende owemedingen is verf>Ofdeeld. Milar met kan MN'den 
iligezien waarom Iijn onpwenst verkfaring en deport,tie naar Nederiand of oar-het fJl!!l/latlt1 
voor de ope,meorde ot de nationale weilip,eid binnen het Koninlrrijk der Nedeflanden k.iln 
wnninderen. 

8orlilire iJ IHTfGRMl.deef wn Nedertitnd. Mdu5 art 1 lid 2 Statuut. Hierwordl u een 
Nedertande1 binnen Nede,1and oneewe,IStvenlw'd om ~binnen Nedefland,alltlans 
binne,i het Konlnkrijk der Nedertanden, erpns naartoe te wo,den sedeporteerd. De inhoud en 
Sb'elddns wn .rt 12 MP8 m.i ec:hter dat dit een sche11di111 is Yan het vrij wstippedltbinnen 
efge,l land. Idem dito is dit een sd,eitdlins v.w, an. 2 c.q, 3 Vierde ProlDcal blf het EVRM. -

Dalee,, lledetta1def'wdllijr•tde biMen bet IConinlrrijk der Nedel1anden itch 'ipso /«tooweral 
binnen dit "°'**"" 'lowfullywltln the ternflJfy qn cit ~ llevllldt, is evident. 

. 
Deo,pwmllt ......-... van l,ezwaarde &f!IP°'ld cloor?ijn ..._..wendepoitllie nw em_.,. 
deef on het "°'**"' *' Nederlanden dan ww NJ W!fi>lfjw!n wl. is WJOfl5 een onme,wljlw:: 
beblndefi,118. bedoi,fd in art. 7 MIPR c:4 art. 3 EVIIM junctD am. 2 c.q. 1, 4* P,otocol EWM. 

Micewn- Alsdeie .......,,,, dltpnl wu,dtpg:1Ctiof ..... l danis ·--~tdllllJICW' 
deposDides-, a.pwe11ste a-Andllnen vanuit Nederlaltd--• elanden wn de ex-Miiien. 
£n van onpwenste &,ropese Nedeftandenvanuit dea--At...._tseelanden,_.,..,_-. 
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Advokatenkantoor mr. M. Bijkerk. 
......... ~ . v ...................... . ...... ....... ....... 

_....,,, 1. .......... 

... G...,gj .. ..... 
1ED. AJffJLU!N , 

Malid;.,,,..~ 
.e..il; 

t. I HI :a."-

Welk redefij( beaJg daannee ,e,noeid Is, valt niet in te zien. Temeer niet1 daar dit soon 01111NeJISI 
Wfklari,wen en depo,taties van NederfandeB aflromSli& wn wrscbilende re,;o's binnen het 
Koninkrij( dlsalmlnotolr is, d.w.z. een smending wn art. 26 MIPR, afsom art.14 EVIIM Jo. artt. 2 
c.q. 3, 4* Prorocof EVRM c..q. art 1, UC-Protocol EVRM, o-e.v. 'association with a natJonol m/notlty~ 

R£DENEN WMROM bezwaarde hetbestwrsorpan YerZOekt de beKhilddng a quote wilen 
intrellken • 



BESCHIKKING 

1. Onderwerp van de beschikking 

Rijksdienst 
Cadbisch Nederland 

Deze beschikking heeft betrekking op het bezwaarschrift van 26 november 

2015 (ProducUe 1), gertcht tegen de beschikking van 20 november 2015, 

waarbij de heer S. E. Hansen ongewenst is verklaard. Het bezwaarschrift is 

ingediend door de heer mr. M. Bijkerk, welke in deze zaak optrad als 

gemachtigde van: 

Naam : Sherrel Eldgel HANSEN 

geboren op : 08-07 -1984 

nationaliteit : Nederlandse 

adres : JICN Bonaire 

De heer Hansen zal verder worden aangeduid als 'bezwaarde'. 

2. Besluit 

Het bezwaar wordt ongegrond verktaard met verbetering van de gronden. 

Immigratie- en 
Naturalisatiedienst 

P.O. Box 357 KralelldlJk Sona"e 
Teleroon {+599) 7158330 
E-mail IND@l1jk.5dienstCN.com 

B<maire , 
Kaya Alm. Pedro Lu.s Brion 12 
Kraleriaijk 

Sint l:US(c1t1u,: 
Cattageweg z/n Oranjestad 

Sllba: 
Matthew Leventtone Street z/n 
the Bottom 



3. Ontstaan en verloop van de procedure 

Voor het ontstaan en verloop van deze procedure wordt in de eerste plaats verwezen 

naar de beschikkjng in primo. In aanvulling hierop kan nog worden gemeld dat er op 13 

januari 2016 commentaar op het bezwaarschrifl is uitgebracht (Productie 2) en dat er 

op 22 januari 2016 een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Verwezen wordt naar 

bijgevoegd verslag van de hoorzitting (Productie 3}. 

De r:edenen die ten grondsJag liggen aan dit besluH worden weergegeven in paragraaf 4 

van deze beschikking. 

4. Motivering van de beschikking 

De argumenten welke naar voren zijn gebracht in het commentaar van 13 januari 2016 
• 

worden hier als herhaald en ingelast beschouwd. In aanvulling op het comrnentaar wordt 

nog het navolgende naar voren gebracht; 

Op grond van artikel 16d, eerste lid. aanhef en onder c, van de Wet T oelating en 

Uitzetting BES (WTU BES), kan een vreemdeling ongewenst worden verklaard als hij 

geen toelating van rechtswege heeft en een gevaar vormt voor de openbare orde of de 

nationaJe veiligheid. In arti'kel 1, onder j , WTU BES wordt een vreemdeling 

omgeschreven als een ieder die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Artikel 1 a WTU 

BES bepaalt echter dat deze wet, met uitzondering van Hoofdstuk 2, van 

overeenkomst.ige toepassing is op Nederlanders geboren buiten Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba. Bezwaarde is geboren buiten deze eilanden (narnelijk in Europees Nederland), 

zodat de WTU BES op hem van overeenkomstige toepassing is. lngevolge het bepaalde 

in artikel 1 a WTU BES is meer in het bijzonder ook artikel 16 WTU BES van 

overeenkomstige toepassing op bepaatde groepen Nederlanders, waaronder 

bezwaarde. Bezwaarde heeft in korte tijd een aanmerke)ijk aantal misdrijven begaan, 

waarvoor hij tevens is veroordeeld. De expiratiedatum van de jegens bezwaarde 



laatstelijk ten uitvoer gelegde straf is overigens vastgesteld op 7 maart 2016, waarna hij 1 ~ 
zal worden uitgezet. ~ \ 

Bezwaarde heeft ook nimmer toelating 101 verblijf voor langere duur gehad op Bonaire, 

waarbij er tevens sterke aanwijzingen waren dat hij zijn vorige vriendin (die aangifte 
V\f'vvvw.-

tegen hem had gedaan) zal laten boeten voor de in zijn ogen valse aangifte. Bezwaarde 

vormt aldus onmiskenbaar een gevaar voor de openbare orde, zodat er meer dan 

voldoende redenen waren en zijn om hem ongewenst le verklaren. Voorts heeft 

bezwaarde nog aangevoerd dat ongewenstverklaring van EU-vreemdelingen op grond 

van de openbare orde aan zware eisen is gebonden, waarbij is betoogd dat er sprake 

moet zijn van een actuele, werkelijke en voldoende emstige bedreiging voor een 

fundamenteel betang van de samenleving. Voomoemde eisen zijn echter gebaseerd op 

het EU-acquis, dat niet van toepassing is in de zogeheten landen en gebieden overzee, '{\ --------waartoe Bonaire behoort en Bonaire, althans Caribisch Nederland is, gelet op de 

kleinschaligheid en andere omstandigheden, in dit verband dan ook niet te vergelijken 

met Europees Nederland, zodat voor de toelating tot verblijf in Caribisch Nederland, 

waaronder Bonaire, andere maatstaven kunnen en mogen worden gehanteerd om te 

bepalen of iemand een gevaar vormt voor de openbare orde. Gelet op de meerdere 

misdrijven welke betrokkene in korte tijd heeft begaan, gelet op het felt dat hij al jaren 

zonder toelating tot verblijf (voor langere duur) op Bonaire verblijft en gelet op de 

dreiging die van bezwaarde uitgaat jegens zijn voormalige vriendin, waren en zijn er ~Lk 
voldoende redenen om bezwaarde als een gevaar voor de openbare orde te { Vvt.~ 

beschouwen, zodanig dat hem juist ook toelating tot verblijf van korte duur, de vrije ~ ~ ~ 

termijn, moet worden ontzegd. "1 'I'\ f: :-1 ~ J 
Het feK dat hij de Nedertandse nationalilelt bezlt maakt dil niel anders. Ook toen Bo: i;;-' .;:2 ~ 
nog onderdeel uitmaakte van het Land de Nederlandse Antillen konden Nederlanders 

ongewenst worden verklaard. Oil is niet gewijzigd bij de transitie van 10 oktober 2010. 

Dit is geregeld in artikel 1 a WTU BES, die voorziet in een overgangsregeling voor de 

toegang en toelating tot verblijf van Nederlanders in de openbare lichamen, in 



afwachting van de totstandkoming van een Rijkswet personenverkeer, althans zolang er 

geen zodanige rijkswet is. Door middel van een Rijkswet personenverkeer wordt 

gestreefd naar een uniforme regeling voor de toegang en toelating van alle 

Nederlanders tot alle delen van het Koninkrijk. Door middeJ van de overgangsregeling in 

artikel 1 a WTU-BES zal het bestaande regime voor de toegang en toelating van de 

Nederianders tot de openbare lichamen vooralsnog gehandhaafd worden. Als 

overgegaan zou worden tot voJledig vrije vestiging van Nederlanders voor alleen de 

openbare lichamen zonder dat de Caribische landen van het Koninkrijk daartoe 

overgaan zou dat tot een ongewenste situatie Jelden voor de openbare lichamen. Oat 

betekent dat tot aan de inwerklngtreding van een Rijkswet personenverkeer de toegang 

en toelating van Nederfanders tot de openbare Uchamen Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba per 10 oktober 2010 worden beheerst door de WTU-BES. '\,""'Yv 

Ook de Verdragsbepalingen waar bezwaarde naar verwijst zjjn inmiddels getoetst, I ~ 
waarbij de IND van mening is dat er van discriminatie op grond van deze bepaJingen 

geen sprake is. 1n dit verband wordt verwezen naar artikel 1, tweede lid van het Statuut 

van het Koninkrijk waar de navotgende bepaling is opgenomen: "Bonaire, Si11t Eustatius 

en Saba maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Voor deze eilanden 

kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met 

het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het 

Europees deel van Nederland, hun insuialre karakter, kleine oppervlakte en 

bevolkingsomvang, geografische omstandigheden, het klimaat en andere factoren 

waardoor deze eilanden zlch wezenlljk onderscheiden van het Europees deel van 

Nederland. 

Oeze nieuwe bepaling in het Statuut staat het toe dat voor de BES eilanden ook 

vreemdelingenrechteUjke wetgeving wordt ingevoerd waarin zowel interinsulair als voor 

de lnstroom vanuit Europees Nederland vreemdelingenrechtelijke beperkingen kunnen 

worden doorgevoerd als daar economische of andere noodzaak toe is. De toegang en 

toelating van alle Nederlanders tot de BES eilanden wordt met ingang van 10 oktober 



2010 beheerst door de Wet Toelating en Uitzetting BES, waarbij van strijdigheid met de 

door bezwaarde aangehaalde verdra9sbepalingen en/of hoger of mooier recht geen 

sprake is. 

tn dit verband wordt nog verwezen naar het feit dat de Verklaring bij artlkel 2 van het 

Vierde Protocol bij het EVRM alsmede het voorbehoud bij artikel 12 van het IVBPR juist 

vanwege de ontmanteling van de NederJandse AnUllen zijn aangepast in die zin dat per 

10 oktober 2010 het Koninkrijk is gaan bestaan uit vijf "separate territories" (de BES

elanden als apart grondgebied/apart land bij de toepassing van genoemd artikel 12; het 

Europees dee1 van Nederland; Aruba; Cura~ao en Sint Maarten). Daarmee is lnderdaad 

gehandhaafd dat voor wat betreft de toepassing en het bereik van de betreffende 

bepalingen uit het vierde protocol bij het EVRM en uit het IVBPR, toelaatbaar blijven 

beperkingen op te leggen om zich vrjjelijk te verplaatsen tussen het grondgebied van 

Europees Nederland en de eilanden en tussen de eilanden onderling. 

De aangepaste Verklaring en het aangepaste voorbehoud stemmen ook overeen met 

het hiervoor aangehaalde artikel 1, tweede lid, van het Statuut. De bedoeling hiervan is 

(gebleven} om de economis·che omstandigheden op de eilanden te beschermen tegen 

grote groepen Europese Nederlanders die zich willen vestigen op deze eilanden met 

een (zeer) krappe arbeidsmarkt en financieel beperkte voorzieningen. Dit legltieme 

belang is reeds geaccepteerd en gewogen {en niet te licht bevonden) in HR 24 

november 2000, NJ 2001/376 (Matos c.s. tegeo de Nederlandse Antillen), waarbij de 

L TU (voorganger van de WTU BES) is getoetst aan de genoemde Verdragsbepalingen. 

Niel is in te zien waarom die toetsing nu alsnog een ander resultaat zou moeten 

opleveren. De te beschermen belangen op de eilanden, in het bijzonder op de BES 

eilanden, behoeven immers nog steeds onverkort bescherming. 

Toegepast op onderhavige zaak levert de ongewenstverklaring van bezwaarde geen 

strijd op met voormelde Verdragsbepalingen. Evenmin levert dit om genoemde redenen 

een discriminatoir onderscheid op. Voor het onderscheid bestaat immers de 

rechtvaardiging die hiervoor is vermeld. Verwezen wordt in dit verbad nog naar een 



beslissing van 18 februari 2015 Van het Gerecht in Eerste Aanleg, Bonaire (War BES 4 

van 2014). 

Tot slot wordt ambtshalve nog overwogen dat bezwaarde in Europees Nederland is 

geboren, hij daar lange tijd heeft gewoond (tot 2003), hij aldaar een kind heeft wonen, 

waar ook zijn ex woont. Voorts heeft bezwaarde aangegeven dat hij sinds 201 O op 

Bonaire vertoeft en dat hij ook op Bonaire werkzaam was. Ook zijn kind was enige tijd 

op Bonaire bij hem woonachtig. Omdat bezwaarde gedetineerd was, woont zijn kind nu 

weer in Europees Nederland. 

Bezwaarde heeft verder geen familie wonen op Bonaire, maar heeft wel vrienden op 

Bonaire wonen die hij als famiJie beschouwt. Verder vindt bezwaarde het niet fair dat hij 

niet samen met zijn zoontje naar Bonaire kan komen op vakantie om zijn vrienden te 

zien. 

Gelet op het voorgaande kan niet worden geoordeeld dat bezwaarde zodanig nauwe 

banden heeft met Bonaire dat de ongewenstverklaring een te zware maatregel zou zijn. 

Bezwaarde stelt wel dat hij hier sinds 201 O komt en dat hij hier ook heeft gewerkt, doch 

bezwaarde heeft nimmer toelating tot verblijf voor langere duur aangevraagd, hetgeen 

ook niet verwonderlijk is, omdat hij zijn vaste woon- en verblijfplaats sinds 2003 in 

Curac;ao heeft. getuige het feit dat hij aldaar in de basisadministratie personen is 

ingeschreven. Bezwaarde heeft dit ook bevestigd. Bezwaarde verbleef hier in ieder 

geval met ingang van 10 oktober 201 O zonder de vereiste toelating tot verblijf voor 

langere duur en ook de werkzaamheden welke betrokkene - naar hij beweert - uitvoerde 

waren illegaa1, omdat hij daardoor anders dan als toerist en zonder de daartoe vereiste 

toelating tot verblijf voor korte of langere duur in de openbare lichamen verbleef. 

Bovendien is bezwaarde in Europees Nederland geboren en heeft aldaar het grootste 

gedeelte van zijn leven gewoond. Hij heeft dus nauwe banden met Europees Neder1and, 

wat ook geldt voor zijn kind dat ook in Europees Nederland is geboren en daar woont. 

Voorts heeft bezwaarde op Bonaire geen familie wonen. Daarnaast heeft bezwaarde 



inmiddels sterkere banden met het land Cura9ao, omdat hij daar in de basisadministratie 

personen is opgenomen en kennelijk daar zijn woonplaats aanhoudt. 

Concluderend zijn de persoonlijke belangen van bezwaarde niet dermate zwaarwegend 

dat ongewenstverklaring achterwege zou moeten blijven. 

Het bezwaarschrift wordt op grond van het bovenstaande ongegrond verklaard, met 

verbetering van de gronden. 

Tot sJot heeft de voorzieningenrechter op 3 februari 2016 uitspraak gedaan in het 

verzoek om voorlopige voorziening van 27 november 2015 0/VAR BES 22 van 2015), 

waarbij de bestreden beschikking van 20 november is geschorst. Verweerder kan zich 

{met uit.zondering van de overwegingen onder punt 23) niet vinden in de argumentatie 

welke door de voorzieningenrechter is aangevoerd . lngevolge het bepaalde in artikeJ 1a 

WTU BES is artikel 16 namelijk van overaenkomstige toepassing op bepaalde groepen 

Nederlanders, waaronder bezwaarde. Door de wetgever is niet beoogd de definjtie van \ \ 

vreemdeling uit te breiden. Oat is nooit aan de orde geweest, zodat het logisch is dat _J 
daar niets over is te vinden in de wetsgeschiedenis. 

Ook is het stelsel van de WTU BES anders ingericht dan het stelsel van de L TU. De 

WTU is primair gericht op vreemdellngen, met een van overeenkomstige toepassing 

verklaring op enkele categorieen Nederlanders. 

De L TU was niet van toepassing op sommige groepen Nedertanders (die van Caribische 

origine en hun afstammelingen) en was verder helemaal niet op specifiek vreemdelingen 

van toepassing, maar wel van toepassing op personen, dus vreemdelingen en andere 

categorieen Neder1anders. 

Vra een andere weg is een in hoge mate vergelijkbaar effect {toepassingsberejk) bereikt. 

Tot die andere inrichting van de WTU BES is door de wetgever besloten, juist wegens 

de beoogde Rijkswet personenverkeer en, ingeval die rijkswet er wel zou komen, opdat 



het toepassingsbereik van de WTU BES door het schrappen van a Ileen artikel 1 a zou 

kunnen worden teruggebracht tot veemdetingen. 

5. Rechtsmiddelen 

Tegen deze beschikking is beroep mogelijk bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Oit moet 

binnen vier weken na de dag waarop de beschikking is gegeven worden gedaan. Het 

beroepschrift kunt u sturen naar: 

Het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsptaats Bonaire 

Fort Oranje 

Bona ire 

Voor het indienen van een beroepschritt is griffierecht verschuldigd. 

Bonaire, 18 februari 2016 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

voor deze 

mr. P. J. de Graaf 



Toel. Statuut, ad artt. 2-3 

opgelegd en zijn verantwoordelijkheid geregeld. De thans daaromtrent in de Landsregelingen 
voorkomende artikelen (de derde afdeling van het tweede hoofdstuk) . alsmede de artikelen in de 
Landsregelingen betreffende de benoeming en het ontslag van de Gouverneur ( de eerste afdeling 
van bet tweede hoofdstuk) worden uit de Landsregelingen gelicht en verkrijgen de staat van Rijks
wet , welke voor eenmaal bij algemene maatregel van Rijksbestuur kan worden gewijzigd, ten 
einde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe rechtsorde. Zij kunnen worden aange
haald als Reglement voor de Gouverneur van Suriname. onderscheidenlijk als Reglement voor de 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen (artikel 59, lid 3) . 

In de daarvoor in aanmerking komende gevallen kunnen bij algemene maatregel van Rijksbe- - -
stuur bepaalde bevoegdheden van de Gouverneur worden geregeld. 

Opgemerkt moge nog worden , dat onder ,,Ministers'" in lid 1 worden verstaan de Ministers van 
bet Koninkrijk en van elk der landen . 

Art. 3. Dit artikel geeft aan welke aangelegenheden ter wille van de eenheid of een betere 
verzorging van de belangen der landen Koninkrijksaangelegenheden zijn. De bebartiging van de
ze aangelegenbeden gescbiedt onder verantwoordelijkheid van de organen van bet Koninkrijk . 
Zij zaJ ook gescbieden door deze organen , voor zover niet de inschakeling van een landsorgaan 
doelmatig is. 

De regelingen, welke bij de bebartiging van deze aangelegenheden in acbt moeten worden ge
nomen, zijn neergelegd in de artikelen 6 en volgende . Hierbij is alle vrijbeid gelaten om de verzor
ging van bepaalde zaken geheel of ten dele op te dragen of over te laten aan landsorganen. 

Wat Koninkrijksaangelegenheden zijn , is limitatief in het Statuut opgesomd. 
In dit artikel zijn niet alle Koninkrijksaangelegenheden genoemd. Ook elders in het Statuut 

vindt men deze. 
In de loop van de tijden kan de wenselijkheid blijken ook andere zaken tot Koninkrijksaangele

genheden te bestempelen . De beslissing hiertoe kan ecbter slechts in gemeen overleg tot stand 
komen. In lid 2 is dit tot uitdrukking gebracbt. Daarbij is artikel 55 van overeenkomstige toepas
sing verklaard, hetgeen wil zeggen , dat de aanwijzing van een aangelegenheid tot Koningrijksaan
gelegenheid geschiedt bij Rijkswet. welke op dezelfde wijze tot stand komt als een wijziging van 
het Statuut. De Koning keurt een desbetreffend ontwerp van wet dus niet goed dan na aanvaar
ding door Suriname en de Nederlandse Antillen bij landsverordening. 

Letter a. Dit onderdeel betreft de hand having van de onafhankelijkheid en de verdediging van 
het Koninkrijk. Dat dit een Koninkrijksaangelegenheid is , zal geen nadere toelichting behoeven . 
De tot dusver in de Landsregelingen voorkomendc bepalingen betreffende defensie zijn bij artikel 
59 , !eden 1 en 2, onder de naam van ,.Defensicwet voor Suriname'" en ,.Defensiewet voor de 
Nederlandse Antillen" daaruit gelicht en tot Rijkswet verklaard. 

Letter b. Dit onderdeel vereist naar het voorkomt geen nadere toelichting. Met betrekking tot 
internationale overeenkomsten zijn voorts nog enkele bijzondere bepalingen opgenomen in de 
artikelen 24 , 25. 26, 27 en 28. Voor geldleningen in het buitenland zij gewezen op artikel 29 . 

Leiter c. Uitdrukkelijk wordt hier van Nederlanderschap en niet van nationaliteit gesproken, 1 
ten einde te doen uitkomen , dat voor de drie Rijksdelen de gezamenlijke en enige nationaliteit is 
het Nederlanderschap. Ook de regeling van het Nederlands onderdaanschap is Rijksaangelegen
heid . Van Nederlandse onderdanen - niet-Nederlanders - is alleen nog sprake in Nieuw-Guinea. 
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