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Ongewenstverklaring I gerneenschapsonderdaan I belangenafweging. 

Gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gerneenschap 
dient te worden beoordeeld of sprake is van individueel gedrag van eiser dat een 
werkelijke en genoegzarne bedreiging van de openbare orde vormt die een 
:fundamenteel belang van de samenleving aantast. Het standptmt van verweerder 
dat eiser een actuele bedreiging vormt van de openbare orde on:xlat de rechtsorde 
in ernstige mate is geschokt door de ernst van het rnisdrijf en de strafinaat kan niet 
worden gevo]gd, nu dit standptmt uitsluitend is gebaseerd op het fuit waarvoor eiser 
is veroordeeld. Daarrnee is dit uitgan~ptmt niet in overeensten:nning rnet bet 
criterimn dat de actuele bedreiging dient te zijn gelegen in het persoon]ijk gedrag 
van de betrokken gerneenschapsonderdaan Beroep gegrond. 

Rechtspraak.nl 
JV 2006/82 

Rechtbank 's-Gravenhage 

zittinghoudende te Amsterdam 

meervoudige kamer vreemdelingenzaken 
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artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

jo artikel 71 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) 

reg. nr.: AWB 05/22721 ONGEWN 

V-nr: 216.004.3243 

inzake: A, geboren op[ ... ] 1950, van Britse nationaliteit, verblijvende in de Penitentiaire Inrichting 
Rijnmond, eiser, 

gemachtigde: mr. M.F. Wijngaarden, advocaat te Amsterdam, 

tegen: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, verweerder, 

gemachtigde: mr. W .B. Klaus, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie 
van Justitie. 

I. PROCESVERLOOP 

1. Op 3 mei 2001 heeft verweerder het voornemen kenbaar gemaakt om eiser ingevolge artikel 67, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 ongewenst te verklaren Eiser is op 8 juni 2001 gehoord 
naar aanleiding van het voornemen hem ongewenst te verklaren. Bij besluit van 10 september 2002 
heeft verweerder eiser ongewenst verklaard. Bij bezwaarschrift van 19 september 2002 heeft eiser 
tegen dit besluit bezwaar gemaakt. De gronden van het bezwaar zijn ingediend bij brief van 11 april 
2003. 

2. Op 20 februari 2004 heeft eiser beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het niet tijdig nemen van 
een beslissing op het bezwaarschrift. Het beroep is door deze rechtbank en zittingsplaats bij 
uitspraak van 19 mei 2004 gegrond verklaard. Op 1 juli 2004 heeft eiser opnieuw beroep ingesteld bij 
de rechtbank tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift. Bij besluit van 28 juni 2004 heeft 
verweerder het bezwaar ongegrond verklaard. Verweerder heeft vervolgens de beslissing op bezwaar 
op 10 november 2004 ingetrokken. Bij uitspraak van 1 december 2004 heeft deze rechtbank en 
zittingsplaats het beroep van 1 juli 2004 gegrond verklaard en verweerder, onder verbeurte van een 

\.../ dwangsom, opgedragen binnen een termijn van vier weken een besluit te nemen. 

3. Op 26 januari 2005 respectievelijk 16 maart 2005 zijn eisers gemachtigde respectievelijk eiser 
gehoord door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV). Op 16 maart 2005 heeft de ACV 
verweerder geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren. Het bezwaar is bij besluit van 13 mei 

2005 ongegrond verklaard. 

4. Bij beroepschrift van 19 mei 2005 heeft eiser tegen dit besluit beroep ingesteld bij de rechtbank. De 
gronden van het beroep zijn ingediend bij brief van 20 juni 2005. Op 19 augustus 2005 zijn de op de 
zaak betrekking hebbende stukken van verweerder ter griffie ontvangen. In het verweerschrift van 2 
november 2005 heeft verweerder geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep. 

5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 november 2005. Eiser is aldaar 
vertegenwoordigd door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn 

voornoemde gemachtigde. 
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II. FEITEN 

Bij onherroepelijk geworden arrest van 20 februari 2001 is eiser door het Gerechtshof te 's
Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van dertien jaar wegens moo rd op 
zijn echtgenote door middel van brandstichting. 

III. OVERWEGINGEN 

1. Niet in geding is dat eiser op grand van artikel 18, eerste lid, van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap (hierna: het EG-verdrag) dient te warden aangemerkt als 

gemeenschapsonderdaan. In geschil is de vraag of verweerder eiser op goede gronden ongewenst 
heeft verklaard. 

2. Ingevolge artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 kan de vreemdeling ongewenst 
worden verklaard indien hij een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid en geen 
rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder a tot en mete dan wel I, van de vw 
2000. 

3. Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap van 25 februari 1964, voor de coordinatie van de voor vreemdelingen 
geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf (PbEG 1964, 056), hierna te 
noemen: Richtlijn 64/221/EEG, moeten de maatregelen van openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend berusten op het persoonlijke gedrag van de betrokkene. Ingevolge het tweede lid van 
deze richtlijn vormt het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen motive ring van 
deze maatregelen. 

4.1. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat eiser een actuele 
bedreiging vormt voor de openbare orde. Daartoe heeft verweerder, onder inlassing van de inhoud 
van het advies van de ACV van 16 maart 2005, overwogen dat het door eiser begane misdrijf een 
zeer ernstig misdrijf is dat naar haar aard een ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt. Het 
misdrijf betrof een zogenaamde partnermoord, hetgeen weliswaar in de criminologische literatuur en 
onderzoeken een misdrijf is dat een zeer kleine kans op recidive heeft, doch eiser is het misdrijf blijven 
ontkennen. Voorts wordt de ernstige bedreiging voor de openbare orde mede gevormd door de 
omstandigheid dat het delict dat eiser heeft gepleegd gepaard is gegaan met brandstichting, 
waardoor gemeen gevaar voor de directe omgeving en dus voor anderen ontstond. Ge let op de aard 
van het delict en de wijze waarop het is gepleegd, vormt eiser een actuele bedreiging voor de 
openbare orde. Er is geen sprake van omstandigheden na het plegen van het delict die tot een ander 
oordeel zouden moeten leiden. 

4.2. In het verweerschrift heeft verweerder hieraan het volgende toegevoegd. Uit de door eiser 
aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ
EG) inzake Bouchereau (27 oktober 1977, NJ 1978/430) en Calfa (19 januari 1999, JV 1999/74) blijkt 
niet dat slechts kan worden gesproken van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging voor de 
openbare orde vormt indien sprake is van meerdere veroordelingen en daarnaast sprake is van 
gevaar voor recidive, maar dat een strafrechtelijke veroordeling op zich zelf niet voldoende is om te 
kunnen spreken van een actuele bedreiging van de openbare orde. Dit dient te warden opgemaakt uit 
de omstandigheden die hebben geleid tot de veroordeling, waartoe derhalve een belangenafweging 
dient te warden gemaakt. Het is vervolgens aan de nationale rechter deze belangenafweging te 
beoordelen, om welke reden het HvJ-EG het beg rip "actuele bedreiging" oak niet nader heeft 
geconcretiseerd. Verwezen wordt naar overweging 44 van het arrest van het HvJ-EG inzake Olazabal 
(26 november 2002, JV 2003/69). Verweerder acht het geheel in overeenstemming met deze 
jurisprudentie dat ter bepaling van de actuele bedreiging bij die belangenafweging de aard van het 
vergrijp en de strafmaat in aanmerking warden genomen. Niet valt in te zien dat de ACV bij de 
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het misdrijf gepaard is gegaan met brandstichting. Dit zijn immers vaststaande feiten die eveneens in 
de belangenafweging betrokken dienen te worden. 

4.3. Ter zitting is namens verweerder het bestreden besluit aldus toegelicht dat in dit geval sprake is 
van een actuele bedreiging van de openbare orde omdat door het plegen van het misdrijf de 
rechtsorde in ernstige mate is geschokt. Het feit dat verweerder de omstandigheid dat eiser 
voorafgaand aan zijn veroordeling zes jaar vrij is geweest en er gedurende die periode geen sprake is 
geweest van recidive niet bij deze beoordeling heeft betrokken, is niet relevant, nu de aard en ernst 
van het strafbare feit alsmede de strafmaat zwaar zijn en de rechtsorde demiate hebben geschokt 
dat in het onderhavige geval geconcludeerd moet warden dat sprake is van een actuele bedreiging 
van de openbare orde. Niet in geschil is voorts dat in geval van partnermoord slechts een zeer kleine 

kans bestaat op recidive, maar de omstandigheid dat eiser het misdrijf altijd is blijven ontkennen leidt 
tot de conclusie dat eiser zich niet bewust is van de ernst van hetgeen hij heeft gedaan. 

5. Eiser heeft aan het beroep ten grondslag gelegd dat verweerder het communautaire openbare 
orde-criterium op onjuiste wijze heeft toegepast. Verweerder heeft ten onrechte voldoende geacht 
dat sprake is van een zeer ernstig misdrijf, dat naar haar aard een ernstige bedreiging voor de 

openbare orde vormt. Dit is geen criterium dat volgens het EG-recht relevant is, nu niet de vraag of 
het feit een bedreiging vormt, maar de vraag of de persoon van eiser een gevaar voor de openbare 
orde vormt relevant is voor de onderhavige ongewenstverklaring. Daarbij is met name relevant of er 
sprake is van gevaar voor recidive. Ten aanzien van partnermoord is in de criminologische literatuur en 
onderzoeken beschreven dater een zeer kleine kans op recidive is. Daarbij verwijst eiser naar het feit 
dat hij tussen het feit waarvoor hij is veroordeeld en zijn inhechtenisneming op last van het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch zes jaar op vrije voeten is geweest, waarin van het plegen van enig 
misdrijf geen enkele sprake is geweest. Aan deze omstandigheid heeft verweerder niet 
ongemotiveerd voorbij kunnen gaan. Uit het feit dat eiser het misdrijf nog steeds ontkent, kan voorts 
niet worden afgeleid dat wel degelijk kans op recidive zou bestaan, laat staan dat daaruit volgt dat 
eiser thans een actuele bedreiging voor de openbare orde is. Verweerder heeft voorts ten onrechte 
de brandstichting bij de beoordeling betrokken, nu eiser vervolgd noch veroordeeld is voor 
brandstichting, zoals bedoeld in artikel 157 van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop stond het 
verweerder niet vrij om eiser zowel van brandstichting te beschuldigen als het bewijs daarvoor 
geleverd te achten, en uit die omstandigheden afte leiden dat eiser een actuele en ernstige 
bedreiging voor de openbare orde vormt. Ten slotte had in het bestreden besluit bij de beoordeling 
van de vraag of er een actuele bedreiging vomit voor de openbare orde dienen te worden betrokken 
de omstandigheid dat de Belgische overheid zich heeft ingespannen om eiser in de gelegenheid te 
stellen het restant van zijn gevangenisstraf in Belgie uit te zitten. De overdracht van strafvervolging 
heeft slechts geen doorgang gevonden omdat de Nederlandse overheid zich daartegen verzette. Niet 
objectief kan vast staan dat eiser een actuele bedreiging voor de openbare orde vomit, wanneer 
verschillende EU-lidstaten op basis van dezelfde bepalingen tot uiteenlopende oordelen daaromtrent 

komen. 

De rechtbank overweegt als volgt. 

6.1. Blijkens het arrest van het HvJ-EG inzake Bouchereau moeten de bewoordingen van het tweede 
lid van artikel 3 van de Richtlijn 64/221/ EEG, volgens hetwelk "het bestaan van strafrechtelijke 
veroordelingen op zichzelf geen motivering vormt van deze maatregelen" aid us worden opgevat dat 
zij van de nationale autoriteiten een specifieke beoordeling eisen vanuit een oogpunt van de 
belangen, verbonden met de handhaving van de openbare orde, welke beoordeling niet 
noodzakelijkerwijs samenvalt met de beoordeling die ten grondslag lag aan de strafrechtelijke 
veroordeling (overweging 27). Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling doet slechts ter zake 
voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt van het bestaan van 
een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt van de openbare orde (overweging 28). In 
het algemeen houdt de vaststelling van een bedreiging van dien aard weliswaar in dat bij de 
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mogelijk dat het enkele feit van het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een 
dergelijke bedreiging van de openbare orde (overweging 29). Het staat aan de nationale autoriteiten 
en eventueel aan de nationale rechterlijke instanties in elk afzonderlijk geval daarover te oordelen, 
gelet op de bijzondere rechtspositie van de onder het gemeenschapsrecht vallende personen en op 
het fundamentele karakter van het beginsel van het vrij verkeer van personen (overweging 30). Voor 
zover het be pa aide beperkingen van het vrij verkeer van onder het gemeenschapsrecht vallende 
personen kan wettigen, veronderstelt het beroep van een nationale instantie op het begrip openbare 
orde in elk geval, afgezien van de storing van de sociale orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, 
het bestaan van een werkelijke en genoegzame ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang 
van de samenleving aantast (overweging 35). Het HvJ-EG heeft dit oordeel onder meer bevestigd in 
de arresten inzake Calfa en inzake Olazabal. Volgens overweging 44 van het arrest inzake Olazabal 
staat het aan de nationale rechter om te onderzoeken of de in casu vastgestelde maatregelen 
daadwerkelijk betrekking hebben op individueel gedrag dat een werkelijke en genoegzaam ernstige 
bedreiging voor de openbare orde of de openbare veiligheid vormt, en of deze maatregelen het 
evenredigheidsbeginsel eerbiedigen. 

7. Gezien de vorenstaande arresten van het HvJ-EG dient allereerst te worden beoordeeld of, naast 

het feit waarvoor eiser is veroordeeld, sprake is van individueel gedrag van eiser dat een werkelijke 
en genoegzame bedreiging van de openbare orde vormt die een fundamenteel belang van de 
samenleving aantast. Het standpunt van verweerder dat eiser een actuele bedreiging vormt van de 

'-J openbare orde omdat de rechtsorde in ernstige mate is geschokt door de emst van het misdrijf en de 
strafmaat kan niet worden gevolgd, nu dit standpunt uitsluitend is gebaseerd op het feit waarvoor 
eiser is veroordeeld. Daarmee is dit uitgangspunt niet in overeenstemming met het criterium dat de 
actuele bedreiging dient te zijn gelegen in het persoonlijk gedrag van de betrokken 
gemeenschapsonderdaan. Verweerder heeft het door eiser begane misdrijf wel terecht als een naar 
haar aard zeer emstige inbreuk op de open bare orde aangemerkt en daar terecht gewicht aan 
toegekend, maar het enkele feit dat eiser dit misdrijf heeft gepleegd is op zich niet voldoende voor het 
oordeel dat in het persoonlijk gedrag van eiser thans een actuele bedreiging van de open bare orde is 
gelegen. In dat verband overweegt de rechtbank dat niet in geding is dat partnermoord volgens de 
criminologische literatuur en onderzoeken een misdrijf is dat een zeer kleine kans op recidive heeft. 

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat verweerder bij de beoordeling niet zonder nadere 
motivering voorbij heeft kunnen gaan aan de omstandigheid dat eiser, zoals hij heeft aangevoerd, 
voorafgaand aan het gepleegde feit langdurig in Nederland heeft verbleven zonder een strafbaar feit 
te plegen en dat hij ook na het plegen van het misdrijf in 1995 niet opnieuw strafbare feiten heeft 
gepleegd. Daarbij is van belang dat eiser na het plegen van het misdrijf tot aan zijn 
inhechtenisneming op last van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch nog zes jaar vrij is geweest. 

Ook de omstandigheid dat eiser het feit waarvoor hij is veroordeeld is blijven ontkennen, heeft 
verweerder niet een van de dragende elementen in de beoordeling kunnen achten, nu een afdoende 
motivering van het belang van de omstandigheid dat eiser is blijven ontkennen en van het verband 
tussen die ontkenning en het bestaan van een actuele bedreiging van de openbare orde in het 
bestreden besluit ontbreekt. Ten slotte wordt overwogen dat eiser in beroep terecht heeft: 
aangevoerd dat verweerder niet zonder meer aan zijn oordeel ten grondslag heeft: kunnen leggen dat 
het strafbare feit gepaard is gegaan met brandstichting waardoor gevaar voor goederen en anderen 
is ontstaan. De betreffende brandstichting is immers, zoals blijkt uit het arrest van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch, slechts in zoverre bewezen verklaard dat eisers echtgenote als gevolg hiervan is 
overleden. Niet is bewezen verklaard dat daarbij in het bijzonder sprake was van gevaarzetting voor 
anderen, zoals verweerder aan eiser heeft tegengeworpen. Uit het bestreden besluit blijkt voorts niet 
dat verweerder deze omstandigheid zelf nader heeft onderzocht. 

8. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig is 
voorbereid en een deugdelijke motivering ontbeert. Het bestreden besluit komt dan ook, onder 
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en 7:12, eerste lid, van de Awb. Verweerder dient een nieuw besluit te nemen met inachtneming van 
hetgeen is overwogen in deze uitspraak. 

9. Gelet op het voorgaande is er aanleiding om verweerder als de in het ongelijk gestelde partij te 
veroordelen in de kosten die eiser in verband met de behandeling van het beroep bij de rechtbank 
redelijkerwijs heeft moeten ma ken. Deze kosten zijn op de voet van het bepaalde in het Besluit 
proceskosten bestuursrecht vastgesteld op€ 644,-- als kosten van verleende rechtsbijstand (1 punt 
voor het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting; waarde per punt€ 322,--, 
wegingsfactorl). 

10. Op grand van het bepaalde in artikel 8:74 van de Awb wijst de rechtbank de Staat der 

Nederlanden aan als rechtspersoon ter vergoeding van het door eiser beta aide griffierecht. 

IV. BESLISSING 

De rechtbank 

1. verklaart het beroep gegrond; 

2. vernietigt het bestreden besluit; 

3. bepaalt dat verweerder binnen zes weken na verzending van de uitspraak een nieuw besluit neemt 
met inachtneming van deze uitspraak; 

4. veroordeelt verweerder in de proceskosten, beg root op€ 644,-- (zegge: zeshonderdvierenveertig 
euro), te betalen door de Staat der Nederlanden aan eiser; 

5. wijst de Staat der Nederlanden aan als rechtspersoon ter vergoeding van het door eiser betaalde 
griffierecht ad€ 138,-- (zegge: honderdachtendertig euro). 

Gewezen door mr. H.B. van Gijn, voorzitter, en mrs. W .J. van Bennekom en J.C. Boeree, rechters, in 
tegenwoordigheid van mr. S. Slijkhuis, griffier, en openbaar gemaakt op: 28 december 2005 

De griffier, De voorzitter, 

Afschrift verzonden op: 28 december 2005 

Cone: Sas 

Coll: OS 

D:B 

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (adres: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Hoger beroep vreemdelingenzaken, 
Postbus 16113, 2500 BC 's-Gravenhage). De termijn voor het instellen van hoger beroep bedraagt vier 
weken. Naast de vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen op grand van artikel 6:5 van de 
Awb (zoals het overleggen van een afschrift van deze uitspraak) dient het beroepschrift ingevolge 
artikel 85, eerste lid, van de Vw 2000 een of meer grieven te bevatten. Artikel 6:6 van de Awb (herstel 
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A WB 14/20076 tussenuitspraak 

Vreerndelingenrecht 

Eerste aanleg - enkelvoudig 

Betreft beeindiging van bet verblijf van Uniebl.ll"ger op grond van richtlijn 
2004/38/EG. Eiser is op 18 juli 2013 door de strafkamer veroordeeld tot 20 
maanden gevangenisstrafwegens een op 27 juni 2012 gepleegde poging tot diefstal 
met gewekl, gepleegd in vereniging. Verweerder neernt het standptmt in dat eiser, 
gelet op zijn persoonlijke gedrag, een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging vormt voor een :fundamenteel belang van de samenleving. Met 
betrekking tot het recidivegevaar neernt verweerder aan <lat geen verbetering in 
eisers gedrag is opgetreden zodat de omstandigheden die maken <lat eiser een 
actuele bedreiging van de openbare orde vormt, nog steeds aanwezig zijn. 

Voorafgaand aan en tijdens de behandeling ter zitting heeft verweerder het 
standptmt ingenomen <lat aan het bestreden beshrit een gebrek kleeft en hij heeft 
verzocht in de gelegenheid te worden gesteld dit te herstellen De rechtbank kan 
verweerder volgen in het standptmt <lat het bestreden beshrit onzorgvuldig is 
voorbereid en daardoor op een ondeugdelijke motivering berust, nu verweerder 
voor het oordeel dat in dit geval sprake is van persoonlijk gedrag dat een actuele, 
werkelijke en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving 
vonnt, heeft volstaan met de motivering dat ''uit niets wat u in bezwaar hebt 
aangevoerd ( .. ) een gedragsverbetering'' blijkt. Hiermee heeft verweerder miskend 
dat het op grond van de richtsnoeren de nationale autoriteiten zijn die moeten 
aantonen dat het persoonlijke gedrag van de betrokkene een bedreiging voor de 

openbare orde vormt. Voorts is hetgeen in het primaire beshrit is overwogen, te 
weten dat verweerder "aanneemt" dat geen verbetering in het gedrag van eiser is 
opgetreden orndat hij in detentie verblijft, onvokloende omlat de conclusie dat 
geen sprake is van een positieve verandering in het gedrag van de vreerndeling 
gebaseerd moet zijn op een deugdelijk onderzoek naar de fuiten De rechtbank 
stelt verweerder met toepassing van de bestulll"lijke lus ( artikel 8. 51 a Algemene 

wet bestulll"srecht) in de gelegenheid bet gebrek te herstellen 
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Uitspraak 

RECHTBANK DEN HAAG 

Zittingsplaats Haarlem 

Bestuursrecht 

zaaknummer: AWB 14/20076 

tussenuitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 10 maart 2015 in de 
zaak tussen 

[eiser], 

geboren op [geboortedatum], van Poolse nationaliteit, 

eiser, 

(gemachtigde: mr. M.H.K. van Middelkoop, advocaat te Haarlem), 

en 

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

verweerder, 

(gemachtigde: mr. J.A.C.M. Prins, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst). 

Procesverloop 

Bij besluit van 7 maart 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder eiser tot ongewenst vreemdeling 
verklaard op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, Vreemde-lingenwet 2000 (Vw), onder 
gelijktijdige beeindiging van het verblijf van eiser op grond van richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 
verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: 
richtlijn 2004/38). 

Bij besluit van 6 augustus 2014 (het bestreden besluit) heeft: verweerder het bezwaar van eiser 
ongegrond verklaard. 

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Verweerder heeft: op 5 februari 2015 een verweerschrift ingediend. 
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hebben voorafgaand aan de zitting schriftelijk meegedeeld niet te zullen verschijnen . Verweerder 
heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde . 

Overwegingen 
1.De rechtbank betrekt bij de beoordeling de volgende feiten. Eiser is op 18 juli 2013 door de 
strafkamer van de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot 20 maanden gevange-nisstraf 
wegens overtreding van artikel 312, tweede lid, aanhef, sub 2 in samenhang met artikel 317, 
eerste lid en artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht (poging tot diefstal, voorafgegaan en 
vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te 
bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde 
personen en terwijl de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft 
door middel van een vals kostuum). Het strafbare feit is gepleegd op 27 juni 2012. Deze 
uitspraak is op 9 augustus 2013 onherroepelijk geworden. 

2. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit - samengevat - op het volgende standpunt gesteld . 
Eiser vormt, gelet op zijn persoonlijke gedrag, een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. Het persoonlijk gedrag blijkt uit de 
aard en de ernst van het misdrijf waarvoor eiser op 18 juli 2013 is veroordeeld . Dlt is een ernstig 
strafbaar feit waarvoor eiser 20 maanden gevangenisstraf heeft gekregen. Eiser is reeds eerder 
veroordeeld voor het plegen van een misdrijf (heling). Eiser heeft door het plegen van deze feiten een 

v ernstig gebrek aan respect getoond voor de in Nederland geldende rechtsregels. Sinds het plegen van 
het laatste strafbare feit heeft eiser in detentie verbleven. Verweerder neemt aan dat geen 
verbetering in eisers gedrag is opgetreden zodat de omstandigheden die ma ken dat eiser een actuele 

bedreiging van de openbare orde vormt, nog steeds aanwezig zijn. Uit niets blijkt dat eiser zijn 
gedrag heeft verbeterd. Er zijn geen zwaarwegende redenen om niet tot het besluit te komen om 
eiser verblijf om redenen van openbare orde te beeindigen. Het verblijf van eiser kan ingevolge artikel 
27, eerste lid, richtlijn 2004/38 worden beeindigd. Voorts concludeert verweerder dat eiser op grand 
van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, Vw ongewenst kan warden verklaard. 

2.1 Eiser stelt dat verweerder zijn oordeel dater een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor 

een fundamenteel belang van de samenleving aanwezig is, enkel baseert op de veroordeling van 
eiser waarbij wordt verwezen naar overwegingen uit het strafvonnis. Het voorgaande is in strijd 
met artikel 27, tweede lid van richtlijn 2004/38 waarin staat vermeld dat strafrechtelijke 
veroordelingen als zodanig geen reden vormen voor de daarin bedoelde maatregelen. De 
bedreiging die van eiser uitgaat, is louter op vermoedens gebaseerd en is geen werkelijke 
dreiging. Immers, in het bestreden besluit wordt aangenomen dater geen verbetering in het 
gedrag van eiser aanwezig is. Het voorgaande is in strijd met de richtsnoeren, nu daarin vermeld 
staat dat de autoriteiten hun besluit moeten baseren op een inschatting van een toekomstig 
gedrag van eiser baseren. Het recidivegevaar is van doorslaggevend belang. Daarnaast dient de 
dreiging te bestaan op het ogenblik dat de beperkende maatregel door de nationale autoriteiten 
wordt genomen. Nu verweerder een belastend besluit aan eiser oplegt, had verweerder 
onderzoek moeten doen naar de gedragsverandering van eiser, bijvoorbeeld door hem te horen in 
detentie dan wel een rapportage op te vragen. De strafmaat van 20 maanden voor 9 en 12 
jaarsfeiten is wel gering te noemen en dit had meegewogen moeten worden bij de beoordeling of 
er nag steeds sprake is van gedrag bij eiser dat als een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving geldt. Eiser betwist dat daarvan 
sprake is. Gelet hierop had de vertrektermijn van artikel 62, eerste lid, Vw niet verkort mogen 

warden tot minder dan vier weken. 

2.2 De rechtbank overweegt dat e iser, als onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie (Polen), 
burger is van de Unie . Op hem zijn van toepassing artikel 27 van richtlijn 2004/38 en artikel 8.22 
Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb), waa rin eerstgenoemde bepaling is ge'implementeerd. 

2.3 In artikel 8.22, eerste lid, Vb is bepaald dat verweerder het rechtmatig verblijf kan ontzeggen of 
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van de vreemdeling een actuele, werkelijke en emstige bedreiging voor een fundamenteel belang 
van de samenleving vormt. 

2.4 . In de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende 
richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38 van 2 juli 2009, COM 
(2009)313 (de richtsnoeren) staat, voor zover van belang, het volgende. 

"Beperkende maatregelen mogen slechts in individuele gevallen worden genomen wanneer het 
persoonlijk gedrag van een persoon een werkelijke, actuele en voldoende emstige bedreiging 
vormt, die een fundamenteel belang van de samenleving van het gastland aantast. Alie criteria zijn 
cumulatief. Het gemeenschapsrecht sluit uit dater beperkende maatregelen ter algemene 
preventie worden genomen. Beperkende maatregelen moeten zijn ingegeven door een 
daadwerkelijk gevaar en niet louter door een algemeen risico. Er kunnen naar aanleiding van een 
strafrechtelijke veroordeling niet automatisch beperkende maatregelen worden opgelegd, zonder 
dat rekening wordt gehouden met het persoonlijke belang van diegene die zich aan het strafbare 
feit schuldig heeft gemaakt, of met het gevaar dat hij voor de openbare orde oplevert. De rechten 
van een persoon kunnen alleen warden beperkt wanneer diens persoonlijke gedrag een 
bedreiging vormt, d.w .z. wijst op gevaar voor emstige verstoringen van de openbare orde of 
openbare veiligheid. Een touter op vermoedens gebaseerde dreiging is geen werkelijke dreiging. 
Het moet gaan om een actuele dreiging. Er kan slechts rekening worden gehouden met vroeger 
gedrag wanneer er gevaar bestaat voor recidive. De dreiging moet bestaan op het moment dat de 
beperkende maatregel door de nationale autoriteiten wordt genomen dan wel door de rechter 
wordt getoetst. 

Reeds uitgesproken strafrechtelijke veroordelingen doen slechts ter zake voor zover uit de 
omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, het bestaan blijkt van een persoonlijk 

gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt. De autoriteiten moeten hun 
besluit op een inschatting van het toekomstige gedrag van de betrokkene baseren. Bij deze 
beoordeling dient bijzonder belang te warden gehecht aan het aantal reeds uitgesproken 
veroordelingen en hun aard, waarbij met name het aantal gepleegde strafbare feiten en de emst 
ervan in aanmerking moet worden genomen. Voorts is het recidivegevaar van doorslaggevend 
belang, waarbij de vage mogelijkheid van recidive niet volstaat. Onder bepaalde omstandigheden 
kunnen veelvuldig gepleegde lichte feiten een bedreiging voor de openbare orde vormen, 
niettegenstaande het feit dat elk strafbaar feit op zich geen voldoende emstige bedreiging in de 
hierboven bedoelde zin vormt. De nationale autoriteiten moeten aantonen dat het persoonlijke 
gedrag van de betrokkene een bedreiging voor de openbare orde vormt. Bij de beoordeling van 
het bestaan van een bedreiging van de openbare orde moeten de autoriteiten met name rekening 
houden met de aard van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte 
schade. Het feit dat een persoon meermaals is veroordeeld, is op zich niet voldoende." 

2.5 Bij brief van 5 februari 2015 heeft verweerder aangegeven dat hij het noodzakelijk acht, gezien de 
motivering in de bestreden beschikking, om dat besluit te herstellen. Verweerder is voornemens 
om nader onderzoek te doen naar het gedrag van eiser. Ter zitting heeft verweerder zijn verzoek 
herhaald om hem in de gelegenheid te stellen het aan het bestreden besluit klevende gebrek te 
herstellen door middel van toepassing van de bestuurlijke lus. 

2.6 De rechtbank kan verweerder volgen in het standpunt dat het bestreden besluit onzorgvuldig is 
voorbereid en daardoor op een ondeugdelijke motivering berust, nu verweerder voor het oordeel 
dat in dit geval sprake is van persoonlijk gedrag dat een actuele, werkelijke en emstige bedreiging 
voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt, heeft volstaan met de motivering dat 
"uit niets wat u in bezwaar hebt aangevoerd ( .. ) een gedragsverbetering" blijkt. Hiermee heeft 
verweerder miskend dat het op grond van de richtsnoeren de nationale autoriteiten zijn die 
moeten aantonen dat het persoonlijke gedrag van de betrokkene een bedreiging voor de 
openbare orde vormt. Voorts is hetgeen in het primaire besluit is overwogen, te weten dat 
verweerder "aanneemt" dat geen verbetering in het gedrag van eiser is opgetreden omdat hij in 
detentie verblijft, onvoldoende omdat de conclusie dat geen sprake is van een positieve 



1/512016 Rechtspraak.nl - Print uitspraak 

naar de feiten. 

3. Nu aan het bestreden besluit een gebrek kleeft:, zal de rechtbank verweerder op grond van 
artikel 8:Sla Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid stellen het gebrek te 
herstellen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen. 

3.1 Nu verweerder al heeft: aangegeven het gebrek te willen herstellen, bepaalt de rechtbank met 
toepassing van artikel 8:51a, tweede lid, Awb dat verweerder binnen 6 weken na het verzenden 
van deze uitspraak tot herstel zal moeten zijn overgegaan. 

3.2 Op grond van artikel 8:Slb, derde lid, van de Awb kan eiser binnen 6 weken nadat verweerder 
heeft: bericht op we Ike wijze het gebrek is hersteld, schrift:elijk zijn zienswijze naar voren brengen 
over de wijze waarop het gebrek is hersteld. 

3.3 Verlenging van de hiervoor genoemde termijnen is slechts mogelijk in bijzondere gevallen. Een 
gemotiveerd verzoek om verlenging van een termijn moet warden ingediend binnen de in deze 
tussenuitspraak bepaalde termijn. 

3.4 Indien verweerder is overgegaan tot herstel van het gebrek, zal de rechtbank einduitspraak doen 
binnen 6 weken na het verstrijken van de termijn van 6 weken voor de zienswijze van eiser. 

3.5 Tenzij er aanleiding bestaat anders te beslissen, zal met toepassing van artikel 8:57, tweede lid, 
van de Awb een nader onderzoek ter zitting achterwege blijven. 

Beslissing 

De rechtbank: 

- stelt verweerder in de gelegenheid om binnen 6 weken na verzending van deze tussenuitspraak 

het zorgvuldigheids- en het motiveringsgebrek te herstellen met inachtneming van hetgeen de 

rechtbank in deze tussenuitspraak heeft: overwogen, 
- houdt iedere verdere beslissing aan. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. N.O.P. Roche, rechter, in aanwezigheid van mr. E.P. van der Zalm, 

griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2015. 

griffier rechter 

afschrift: verzonden aan partijen op: 

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

Staat der Nederlanden (hiema: 'de Staat'). bestuursorgaan, mr. P.J. de Graaf(vermoedelijk) 

AppeJiant doet zeggen: 

In beginsel kunnen alleen vreemdelingen ongewenst worden verklaard en uitgezet 

1. Het systeem van de WTU BES is dat alleen vreemdelingen ongewenst kunnen worden 
verklaard en uitgezet. Aldus artt. 16d aanhefjo. art. 1 subj. WTU BES. 

Art. la, aanhef en sub a WTU BES doorbreekt <lit systeem voor buiten BES geboren 
Nederlanders, die confonn <lit artikellid als vreemdeling mogen worden behandeld. 

2. De eerste reactie hierbij is er een van ongeloof. Artikel la WTU BES maakt immers 
16 miljoen Nederlanders tot vreemdeling in eigen land, d.w.z. in het deel van 
Nederland dat BES heet, waar zij ongewenst kunnen worden verklaard. Dit terwijl 
+/- 25.000 BES-Nederlanders een bijzonder privilege wordt toegekend, namelijk het 
privilege om in bet gehele eigen land (d.w.z. geheel Nederland) niet ongewenst te 
kunnen worden verklaard. Dat dit privilege discriminatoir is, springt in het oog! 

3. In het bezwaarschrift is gesuggereerd dat de discriminatiegrond zou zijn het behoren 
tot een etnische minderheid. Dat is nietjuist. Het gekke in Hansen's geval is namelijk 
dat hij weliswaar behoort tot een etnische minderheid, maar in <lit geval tevens tot de 
etnische meerderheid, namelijk de 16 miljoen buiten BES geboren Nederlanders. 
Hansen is immers in Nederland geboren. Maar wel is het zo <lat de WTU BES hem 
een recht ontnomen heeft dat hij vroeger wel had, namelijk om zich vrijelijk op alle 
Antilliaanse eilanden te mogen vestigen. Dit omdat zijn ouders van Cura~aose afkomst 
zijn en de oude ~tilliaanse L TU op hem vroeger dus niet van toepassing was. 

Wat daarvan zij, er wordt tegen hem gediscrimineerd op grond van maatschappelijke 
afkornst, namelijk het niet geboren zijn in BES. En het blijft duister welk belang erbij 
gediend is om onderscheid te maken tussen groepen van Nederlanders in een geval als 
het onderhavige. Irnmers als Hansen toevallig BES-Nederlander zou zijn, dan zou hij 
niet ongewenst worden verklaard en zou hij precies evenveel gevaar opleveren voor de 
openbare ordeals hij nu doet. Maar dan zou niemand daar enig bezwaar tegen maken! 

4. Kennelijk past de Staat de wet dus toe, ZONDER zich af te vragen of die wet strookt 
met fundamentele mensenrechten, die immers via de artt. 93 en 94 Grondwet 
uitstijgen BOVEN de wet. In de beschikking a quo besteedt de Staat geen enkele letter 
aan die mensenrechten, zoals bijv. art. 12 IVBPR of art. 26 IVBPR. 

5. Met verwijzing naar het artikel van dr. L.F.M. Besselink (prod. III). stelt Hansen zich 
op het standpunt dat art. la, aanhef en sub a WTU BES via de artt. 93 en 94 Grondwet 
buiten toepassing moet blijven, omdat dit wetsartikel verdragsrechtelijk ontoelaatbaar 
tegen hem discrirnineert en dit artikel voorts zijn verdragsrechtelijk recht op vrije 
vestiging in eigen land schendt. 

In dit verband verwijst Hansen voor wat betreft discriminatie naar de artt. 2 lid 1 en 26 
IVBPR. alsook naar art. 14 EVRM in samenhang met het vrij vestigingsecht 
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vastgelegd in de artt. 2, eerste en tweede lid, alsmede in art. 3, tweede lid van het 
VIERDE Protocol bij het EVRM. En voorts ook direct naar het discriminatieverbod 
van art. 1 TW AALFDE Protocol EVRM. 

Voorts wordt verwezen naar bet vrij vestigingsrecht van art. 12 IVBPR 

Subsidiair stelt Hansen dat zijn 'ongewenst verklaring' een schending is van zijn 
persoonlijk recbt op vrijheid als bedoeld in art. 5 EVRM c.q. art. 9 IVBPR, in verband 
met art. 3 EVRM c.q. art. 7 IVBPR. Het is immers onmenselijk, of in ieder geval 
vernederend, dat men als Nederlands burger in eigen land als vreemdeling wordt 
behandeld en zijn vrij vestigingsrecht en vrijheid van beweging wordt ontnomen. 

Voorts wordt op alle in het artikel van Hesselink (prod. III) genoemde verdrags- c.q. 
wetsartikelen een beroep gedaan. 

Het betoog van Besse/ink in het kort 

6. Hesselink constateert dat het Statuut bet constitutionele basisdocument is van bet 
federatieve Koninkrijksverband. Een soort federate grondwet dus. En hij beantwoordt 
de vraag of er een 'federa~l grondrechtenbestand' is in het Koninkrijk, positief 
Volgens hem is er dus een lijst van 'Koninkrijksgrondrechten'. 

Voorts stelt hij vast dat het verdragsrechtelijk discriminatieverbod (art. 26 IVBPR) en 
het vrij vestigingsrecht (art. 12 IVBPR) - zoals valt af te leiden uit het arrest Deira vs. 
het land Aruba -, volgens de Hoge Raad ieder verbindende bepalingen zijn en dat deze 
bepalingen 'Koninkrijksgrondrechten' zijn die in het gehele Koninkrijk gelden. 

Voorts redeneert Hesselink dat omdat het Koninkrijk als een federale staat kan worden 
gekarakteriseerd, art 12 IVBPR voor alle Ianden van bet Koninkrijk geldt, dus ook 
voor Nederland waarvan BES ingevolge art. I lid 2 Statuut integraal deel uitmaken. 
En art. 12 IVBPR geldt ingevolge art. 50 IVBPR zonder enige beperking of 
uitzondering. En ingevolge art. 26 IVBPR geldt het ook zonder enig onderscheid. 

Voorts legt Bessel1nk uit dat en waarom de door Nederland gemaakte voorbebouden 
bij art. 12 IVBPR, waarbij bet Koninkrijk wordt opgedeeld in stukjes en waarvan de 
bedoeling is om zijn voorgaande conclusies omtrent art. 12 IVBPR te ontkrachten, niet 
geldig zijn. Naar zijn correcte uitleg hierover wordt verder verwezen. 

Zijn s/otcondusie is dan ook dat het vrij vestigingsrecbt van art. 12 IVBPR zonder 
enig onderscheid en zonder enige beperking of uitzondering dient te worden toegepast 
binnen bet gehele Koninkrijk en door alle landen van het Koninkrijk dient te worden 
geeerbiedigd ten aanzien van al diegenen die zich legaal op bet gebied van bet 
Koninkrijk bevinden. 

Indien het Gerecht mocht twijfelen over Besselink's vatstel1ing dat het Statuut een 
federaal stelsel behelst, wordt verwezen naar het door ondergetekende geschreven 
artikel dat in het NJB no. 19 van 10 mei 2002 verschenen is, d.w.z. een opinie met bet 
artikel zelf op de website van het NJB. Dit omdat het te lang was om op te nemen in 
het NIB zelf. In dat artikel, getiteld: 'Het Koninkrijk der Nederlanden is een 
Federatie', wordt uitgelegd dat en waarom het Koninkrijk inderdaad een federatie is 
en dat Hesselink dat dus goed ziet. Men vindt het artikel ook op het internet: 
http://www.arcocarib.com/knowledge-center/document/tar-artikel-het-koninkrijk-der
nederlanden-is-een-federatie/ 
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7. De vraag is dus nu of er toch een omstandigheid kan zijn waaronder een Nederlander 
zich illegaal in enig deel van bet Koninkrijk kan bevinden? In beginsel kan dit niet, 
want een Nederlander heeft, zoals door Hesselink is aangetoond, in elk land van het 
Koninkrijk het vrij vestigingsrecht ingevolge art. 12 IVBPR. 

Het feit dat Hansen geen verblijfsvergunning heeft maakt zijn verblijf dan ook in ieder 
geval niet illegaal, omdat art. 12 IVBPR alle Nederlanders het vrij vestigingsrecht in 
alle delen van het Koninkrijk waarborgt en art. 26 IVBPR discriminatie tussen 
verschillende groepen Nederlanders verbiedt. Art.la, aanhef en sub a WTU BES dient 
daarom via de artt. 93 en 94 Grondwet buiten toepassing te blijven 

Dit leidt tot de conclusie dat de enige omstandigheid waaronder een Nederlander zich 
illegaal in enig deel van bet Koninkrijk kan bevinden, zich voordoet indien 
art. 12 lid 3 IVBPR van toepassing is en de Nederlander een gevaar vormt voor de 
openbare orde. De andere omstandigheden genoemd in art. 12 lid 3 IVBPR doen zich 
in het geval van Hansen in ieder geval niet voor. 

M.a.w. op grond van de artt. 12 en 26 IVBPR bevindt Hansen zich legaal op Bonaire. 
In het hele Koninkrijk is een Nederlander nergens ongewenst of illegaal. Dat is het 
basisprincipe. Maar de WTU BES maakt het mogelijk buiten BES geboren 
Nederlanders ongewenst te verklaren indien art. 12 lid 3 IVBPR van toepassing is, in 
Hansen's geval indien hij dus een gevaar voor de openbare orde vormt. 

Jurisprudentie inzake de Openbare Orde bij uitzetting 

8. De 'Ope_nbare Orde' is zo'n kapstokterm waar je van alles aan op kunt hangen. Net 
zoiets als het 'algemeen belang'. Maar dat is de bedoeling van de wetgever niet. De 
overheid dient bij een beroep op het 'algemeen belang' altijd aan te geven welk belang 
nu precies gediend is bij het nemen van een maatregel gebaseerd op dat algemene 
belang. En voorts waarom dat algemene belang dan zwaarder moet wegen dan bet 
individueel belang van de burger, zodat de maatregel niet onevenredig is. 

Dit zelfde geldt ook wanneer de overheid een beroep doet op de 'Open bare Orde'. En 
gelukkig zeg ik dit niet, maar de Nederlandse bestuursrechter. Verwezen wordt naar 
bijgaande TWEE uitspraken van de Rechtbank Den Haag. Een uit 2005 en een uit 
2015 (prods. IV en V). 

Het komt bij ongewenst verklaring en uitzetting van EU-vreemdelingen o.g.v. de 
'Openbare Orde' hierop neer dat sprake moet zijn van een 'actuele, werkelijke en 
voldoende emstige bedreiging voor eenfundamenteel belong van de samenleving'. 
Die dreiging moet blijken uit het gedrag van degene die de overheid wil uitzetten. De 
overheid moet op basis van onderzoek aantonen dat van dergelijk dreigend gedrag echt 
sprake is. De dreiging dient te bestaan op het moment dat de maatregel genomen 
wordt. Algemeen recidivegevaar is niet genoeg. Een touter op vermoedens gebaseerde 
dreiging is geen werkelijke dreiging. Ook het feit dat een persoon meermaals is 
veroordeeld, is op zich niet voldoende om van een actuele dreiging te spreken. 

Ook de strafmaat is van belang, d.w.z. bij een geringe strafmaat dient minder gauw te 
worden geconcludeerd dat er een actuele dreiging bestaat dan bij een hoge strafinaat. 
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Voor Nederlanders moeten deze regels geacht worden analoog van toepassing te zijn. 
Wij zijn van mening zelfs a fortiori. Het moet irnmers toch ie~ betekenen dat men 
Nederlander is. Art. 12 IVBPR moet voor Nederlanders dan dus betekenen dat 
minstens de richtsnoeren voor EU-vreemde/ingen op hen van toepassing zijn. 

9. Als deze richtsnoeren op het geval van Hansen worden toegepast, springt onrniddellijk 
in het oog dater geen enkele sprake van enig onderzoek is geweest door de Staat naar 
Hansen's gedrag om te kij ken of er sprake is van een 'actuele, werkelijke en voldoende 
ernstige bedreiging voor een fandamenteel belang van de samenleving'. Het is niet 
eens onderzocht, laat staan vastgesteld. De Staat baseert zich louter op het algemene 
recidivegevaar. En dat terwijl Hansen nog in bet Huis van Bewaring zit. Hij kan nog 
niet eens gedrag hebben vertoond waaruit een echte dreiging zou kunnen blijken. 

Hansen's primaire belang om op Bonaire te blijven is zijn VRIJHEID om binnen het 
Koninkrijk te verblijven waar hij wil. Vrijheid is geen gering belang! Zijn moeder 
woont op Cura9ao, reden waarom hij graag in de buurt wil blijven. Hansen heeft op 
Bonaire nog bezittingen, zoals een auto. Hij heeft reeds geruime tijd op Bonaire 
gewoond en heeft het hier naar zijn zin. Hij verkiest dus op Bonaire te blijven. 

10. Als Hansen echter inderdaad een actuele bedreiging vormt voor de Openbare Orde, 
dan zou hij we/ weg moeten. Maar de grote vraag in zijn geval blijft waarom het toch 
in bet belang van het Koninkrijk kan zijn om die bedreiging te verplaatsen naar een 
ander dee} van het Koninkrijk? Daarover zegt de overbeid belemaal niets. 

Als bet dan specifiek gaat om de veiligheid van zijn ex-vriendin- hetgeen de IND in 
de bescbikking overigens nergens aangeeft -, dan geldt bet volgende. Hansen kijkt wel 
uit om zijn ex-vriendin nogmaals lastig te vallen. Hij heeft er totaal geen zin in om 
weer in de gevangenis terecht te komen. Dat hij een jaar geleden gezegd zou hebben 
dat hij haar zou laten boeten voor de aangifte tegen hem, is niet aangetoond. Het wordt 
in bet verslag van bet Veiligheidshuis we! opgemerkt, maar ZONDER onderbouwing. 

Maar als hij dat inderdaad destijds gezegd heeft, dan was dat in een vlaag van woede 
lange tijd geleden.' Nadien heeft zich niets voorgedaan waaruit blijkt dat hij dat echt 
meent of nog steeds meent. Een enkele opmerking lange tijd geleden is niet voldoende 
om van een actuele dreiging te spreken. lntegendeel, hij heeft sindsdien enig contact 
gehad met haar en er is geen wederzijdse woede of angst meer. Het is over. 

Het is intussen zo dat zijn ex-vriendin een ander beeft en zwanger is van die ander. 
Hansen weet dat en accepteert dat. Dit soort feiten kan men te weten komen als men 
ondenoek pleegt. Ook of er nog vijandigheid is tussen beiden. Maar, zoals gezegd, 
een dergelijk onderzoek is helemaal niet gepleegd. De overheid baseert zich louter op 
het algemene recidivegevaar, zoals blijkt uit het verslag van het Veiligheidshuis dat 
door de Staat is overgelegd. Maar dat is naar vaste jurisprudentie gewoon niet genoeg. 

Een Nederlander die zijn strafheeft uitgezeten verdient het voordeel van de twijfel. 
Hij behoort niet na zijn vrijlating bij voorbaat al nogmaals gestraft te worden door 
uitzetting uit enig deel van Koninkrijk naar een ander dee!. In het HvB heeft Hansen 
zich goed gedragen. Hij is bereid na zijn vrijlating mee te werken met de Reclassering. 
Ook de strafmaat is in het geval van Hansen gering, hetgeen weegt in zijn voordeel. 

De vordering ligt dus in beginsel klaar voor toewijzing. D.w.z. de werking van de 
beschikking dient te worden geschorst. 
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Motivering van het te wijzen vonnis 

11. Op zich is het voor een advocaat altijd plezierig om een zaak te winnen. Maar in deze 
zaak is veel meer aan de hand. Er Iigt een belangrijk principe aan deze zaak ten 
grondslag, namelijk dat het Koninkrijk eenfederatie is en dat Nederlanders in het 
gehele Koninkrijk om die reden altijd gewenst zijn en niet uitgezet kunnen worden 
naar een ander deel van het Koninkrijk. 

Anders gezegd, art. 12jo. 50 IVPBR maken dat het vrij vestigingsecht in het hele 
Koninkrijk zonder enige beperking of uitzondering geldt. En dat ingevolge art. 26 
IVBPR dit recht ook zonder enig onderscheid geldt. 

Het Gerecht wordt verzocht zulks in het vonnis te willen overwegen. 

En zo het Gerecht meent dat deze conclusies te ver gaan, dan wordt het Gerecht 
verzocbt in ieder geval te willen overwegen dat art. 12 IVBPR maakt dat Antillianen, 
zoals zij tot 2010 werden gedefinieerd, alsook Arubanen op alle 6 eilanden het vrij 
vestigingsrecht hebben op grond van artikel 12 IVBPR en wel op de grond dat dit 
recht door de Hoge Raad in de zaak Deira vs. Aruba van fundamentele betekenis werd 
geacht te zijn en dat de toelatingsregelingen van de onderscheiden eilanden via de artt. 
93 en 94 Grondwet moeten wijken voor art. 12 IVBPR dat van oudere datum is dan 
bedoelde toelatingsregelingen, zodat zij nooit hadden mogen zijn ingevoerd. 

Dergelijke overwegingen zijn van eminent belang voor een goed begrip van de 
staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk en tussen de eilanden. Zij zouden zelfs 
baanbrekend kunnen zijn om de eilanden nader tot elkaar te brengen en de verhouding 
van de eilanden tot Nederland en de Europee Unie te verbeteren en verdiepen. 

Conclusie 

12. Namens dhr. Sherrel Hansen wordt verzocht om de beschikking waarbij hij ongewenst 
is verklaard te willen schorsen, gelijk is gevorderd, en dat u in de overwegingen ingaat 
op de artt. 12, 26 en 50 IVBPR als Koninkrijksgrondrechten, 

alles kosten rechtens. 

Bonaire, 12 januari 2016 
Namens appellant, 
mr. M. Bi'kerk 
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aantal ondeiwerpen zowel de federatie als deelstaten mogen optreden, met dien 
verstande dat de federatie dan we! de deelstaten alleen bevoegd is e.g. zijn zolang 
en voorzoveel het andere niveau van zijn wetgevingsbevoegdheid geen gebruik 
maakt. Een mogelijkheid is ook dat de bevoegdheid van de federatie ten aanzien 
van bepaalde onderwerpen beperkt blijft tot de bevoegdheid tot raamwetgeving, 
teiwijl. de invulling daarvan door de deelstaten dient te gescbieden. Er zijn uiteraard 
combinaties van de verschillende systemen denkbaar.57 

De wijze van verdeling van taken en bevoegdheden is niet de enige kenmerk van 
een federate staat. Kenmerkend is tevens dat de deelstaten binnen het raamwerk dat 
is vastgelegd in de federate constitu~e een grote vrijheid hebben in het regelen van 
bun eigen staatkundige organisatie. Dit gescbiedt door middet van eigen constitu
ties. Zowel federatie als deetstaten kennen eigen ambten, die elk in eigen verant
woordelijkheid en los van elkaar handelen. Typerend voor federaties is ook het 
tweekamerstelsel. waarbij de ene kamer wordt gevormd door een via nationale ver
kiezingen totstandgekomen volksvertegenwoordiging en de andere kamer bestaat 
uit vertegen woordigers van de deelstaten. In de regel is er een aparte onafhankelijke 
rechterlijke instantie die toezicht boudt op de naleving van de taakverdeling tussen 
federatie en deelstaten. Wijziging van de federale constitutie ten slotte kan slechts 
plaatsvinden met de uitdrukkelijke medewerking van de deelstaten. Deze voorzie
ningen zijn bedoeld als waarborgen voor bet beboud van de zelfstandigbeid van de 
deelstaten. Zulke waarborgen ontbreken in een eenheidsstaat. De status van de de
centrale verbanden in een eenheidsstaat is namelijk een andere. De taken en be
voegdheden van de decentrale verbanden in een eenheidsstaat worden eenzijdig 
vastgesteld en er wordt in beginsel ook eenzijdig over een juiste naleving van de 
verdeling gewaakt. Het instrument bij uitstek hiervoor is het bestuurlijk toezicht 
dat door de centrale overheid wordt uitgeoefend op het doen en laten van de decen
trale verbanden. Bestuurlijke controle van hogerhand is moeilijk verenigbaar met 
het federale uitgangspunt van de verticale machtenscheiding. Dat wil echter niet 
zeggen dat zij in federale staten per definitie altijd afwezig is. Zo benoemt de Ca
nadese federale regering de luitenant-gouvemeurs in de provincies. De Duitse 
grondwet kent in artikel 84 de mogelijkheid tot het uitoefenen van federaal toezicht 
op de uitvoering van federale wetten door de deelstaten. De vertegenwoordiging 
van de deelstaten, de Bondsraad, kan besluiten dat een deelstaat bij de uitvoering 
van federale wetten het recht heeft gescbonden. Tegen zo'n besluit staat wel beroep 
open op het federale constitutionele hof, bet Bundesverfassungsgericht.58 

J [ 
• Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse staatsverband vertoont in tweeerlei op
zicht een federaal karakter. Aan de ene kant bezit de verbouding tussen de Neder
landse Ant11len en het Koninkrijk typische kenmerken van een federale relatie, aan 
de andere kant vertoont ook binnen de Nederlandse Antillen de verhouding tussen 
het centrale overheidsverband en de eilanden duidetijk federale trekken.59 

57. C. Riezebos. a.w .. p. 1-4 e.v. 
58. C. Riezebos en G.F.M. van der Tang. a.w .. p. 36/37. 
59. Vgl. H.F. Munneke. ·Het koninkrijk der federalismen'. in: Federalisme. Publikaties van de Staats
rechtkring nr. 3. Zwolle 1992, p. 57-79; A.B. van Rijo. ·oe nieuwe strucruur van het Koninkrijk door 
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Om te beginnen is er op koninkrijksniYeau sprake van drie in beginsel autonom<' 
delen, die vrijwillig samenwerken in een Yerband. dat eigen ambten kent en waarin 
je verdeling van taken en beYoegdbeden zodanig is geregeld, dat de taken , ·an bet 
overkoepelende verband limitatief zijn opgesomd. terwijl alle overige aangelegen
i eden tot de zorg van de afzonderlijk:e Landen behoort. De taken van her Koninkrijk 
z.ijn limitatief in bet Statuut opgesomd. Afgezien van de toezichthoudende taken 
zijn de materiele taken Yan bet Koninkrijk ex art. 3 Statuut typisch federale taken. 
Zij hebben betrekking op de externe integriteit van bet Koninkrijk als staatsrechte
~ijke eenheid in relatie tot andere Staten. zoals de buitenlandse betrekkingen. defen
~ ie en nationaliteit.60 Er zijn echter ook elementen die bet federale karakter Yan het 
samenwerkingsverband doorkruisen.61 Het feitelijke zwaartepunt ,·an her Konink
:ijk Iigt in Nederland, niet alleen demografiscb. maar ook qua besluit,·orming. \Vel
:5.waar beschikt het samenwerkingsverband over eigen ambten. maar realitcr is 
~prake van Nederlandse ambten. die worden aangevuld doorenkele Yenegenwoor
.::igers van de Caribiscbe landen. zodra koninkrijksaangelegenheden op de agenda 
,man. Voorts is er geen rechterlijke controle op de taakverdeling russen her Konink
::jk en de Landen. Ten slotte bestaat er een zekere hierarchische verhouding tussen 
·:-:!iden doordat er bestuurlijk toezicht mogelijk is vanwege het Koninkrijk op her 
.::oen en laten Yan de Landen. De noodzaak tot besruurlijke controle wordt ingege
. en door het kleinschalige karakter ,·an de Antilliaanse en Arubaanse samenle,·in
;~n. Aangezien deze samenJevingen niet in staat zijn geheel zelfstandig in een slui
·end systeem van checks and balances te voorzien en de rechter alleen deze leemte 
·::!nnelijk niet geheel kan opvullen is op dit punt aan het Koninkrijk een rol toebe
:::..icht. 

Ook de verhouding tussen het centrale Yerband en de eilanden binnen de :'.\eder
.:cndse Antillen is federaal Yan aanzet. De \·erdeling van taken en bevoegdheden is 
· Jk bier door middel van een lijstenstelsel geregeld, waarbij de eilanden oYer alle 
- e,·oegdheden beschikken die in de an. 2 en 2A ERNA niet uitdrukkelijk aan het 
::...1nd zijn toegekend.62 Maar ook in de verhouding tussen Land en Eilandgebieden 
; eldt dat aan de federale gedachte niet consequent is vastgehouden. Het Land is 
-:!rnegd om bestuurlijk toezicht uit re oefenen op wetgevende en besmurlijke han
.:.elingen van de Eilandgebieden { art. 98 e. v. ERNA), hetgeen een inbreuk ,·onnt op 
- ::i: uitgangspunt van de verticale machtenscheiding. Ook kan het Land vrijwd on
;esrraft de in de ERNA neergelegde taakverdeling doorbreken door ,,·etgeving vast 
= stellen in aangelegenheden die rot de zorg van de Eilandgebieden behoren. Er 
-::;;taat geen rechterlijke remedie tegen een dergelijke bevoegdheidsoYerschrjjding. 
~ -:igekeerd mag de rechter we! eilandelijke regelgeving aan landelijke wenelijke 

· Caribisch ,·enster bezien·. in: .Vaar ee11 11ie111,·e sn~cmur ran lrer Ko11i11krijk. Publikatie~ "'° de 
-~L\rechlkring nr. 6. Zwolle 1993. p. 93-125: 

· . Vgl. C. Riezebos enG.F-\1. van derTang. a.w .. p. ::!5. In de meestefederale s1aten beschik, de bond 
,rigens wel over meer bevoegdheden. bij,·oorbeeld op financieel en monetair gebied. 

:. Koopmans 1998. p. 68/69. 
- :. Op grond rnn de Samenwerkingsregeling l\"ederlandse .-\ntillen en Aruba kan het Land een dee! 

.: zijn bernegdheden ex an. ::! en :!a ER:S . .\ alleen in samenwerking met Aruba uitoefenen. Zie hooid
- '. 5.9. 
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voorschriften toetsen (art. 85 ERNA). De in de ERNA neergelegde verdeling van 
taken werd bovendien uitgehold doordat de Eilandgebieden niet direct na inwer
kingtreding van de ERNA in 1951 alle de hun toekomende taken konden gaan uit
oefenen. Verreweg de meeste taken die aan de Eilandgebieden toekwamen waren 
tot 1951 door het centrale, op Cura1rao gevestigde gezag uitgeoefend. Bij de tot
standkoming van de ERNA werd aan een geleidelijke overdracht van deze taken 
aan de Eilandgebieden de voorkeur gegeven. zodat de Eilandgebieden zich konden 
voorbereiden. Deze overgangsregeling heeft ertoe geleid dat de Eilandgebieden 
zeer Jang moesten wachten voordat zij op bepaalde terreinen zelfstandig actief kon
den worden. 

Op het federale karakter van zowel de verhouding tussen het Koninkrijk en de 
Landen als de verhouding tussen Land en Eilandgebieden valt dus we! het een en 
ander af te dingen. Elementen van de eenheidsstaat zijn onmiskenbaar aanwezig. 
Beide verhoudingen zijn echter gebaseerd op een lijstenstelsel. waarin de taken en 
bevoegdhcden van het Koninkrijk ten opzichte van de Landen en van het Antilli
aanse landsverband ten opzichte van de Eilandgebieden limitatief zijn opgesomd. 

\
foaarmee is de federale grondslag van de verhouding tussen de verschillende ver
\J:anden gegeven. 

4.4. Democratische rechtsstaat 

• Kenmerken. De Europese geschiedenis van de staat wordt voor een belangrijk 
deel gekenmerkt door het streven naar nonnering en regulering van overheids
macht. Door de eeuwen heen ontstond in steeds verschillende gedaante de behoefte 
de uitoefening van overheidsmacht aan regels van recht te onderwerpen.63 Als be
ginpunt van dit streven wordt algemeen de Magna Charta van 1215 gezien, een 
verdrag tussen de Engelse koning en de adel. waarin de koning zich verplichtte 
bepaalde rechten van de baronnen te respecteren. Elders in het middeleeuwse Eu
ropa kwamen soortgelijke pacten tot stand.6-t De ontwikkeling is uitgemond in de 
moderne rechtsstaatgedachte.65 De term rechtsstaat zelf ontstond in de negentiende 
eeuw in Duitsland en drukte uitsluitend uit. dat elk overheidshandelen op een wet
telijke grondslag moest berusten. Zij gaf niet aan op welke wijze deze wettelijke 
voorschriften tot stand moesten komen, noch hoe de overheidsbevoegdheden dien
den te worden uitgeoefend. Het Iegaliteitsbeginsel vormt nog steeds een essentieel 
element van de rechtsstaat, maar is ondertussen aangevuld met andere elementen, 
namelijk de spreiding van overheidsmacht. met inbegrip van de aanwezigheid van 
een onafhankelijke rechter, alsmede de waarborging van de grondrechten. Ook de 
democratiegedachte wordt tegenwoordig als integraal element van de rechtsstaat 

63. Van der Pot-Donner 1995. p. 121 e.v .. p. 13.i. 
64. P. Westerman, 'Regel en principes - Historische voorwaarden voor de rechtsscaai'. in: J.W.M. 
Engels e.a. (red.). De rechtssraat lrerdacht. Zwolle 1989, p. 27-41. p. 31. 
65. M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling en B.P. Vermeulen. a.w .. p. 33 e.,·. : M. Scheltema. ·oe 
rechtsstaat' , in: J.W.M. Engels e.a. (red.). De reclusstaar herdachr. Zwolle 1989. p. 11-25: Koopmans 
1998. p. 12 e.v.; Konmann 1997, p. 39 e.v.: 299 e.,·. : Van der Pot-Donner 1995. p. 13-+ e.v. 
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beschomyd. De elemente: 
zijn ieder voor zich her r: 
varingen. Zij verwoordec 
westerse staatsrecht word 
menten vormen geen ge,,. 
wikkelingen en inzichten. 
is dan ook eerder een mor:
heidswaarde. 67 

• Legaliteitsbeginsel. Ht 
op een wettelijke grondsL 
bepaalde kwaliteitseisen "' 
passing vatbare regels be, 
derlinge gelijkheid van de 
we! in beginsel van te ni:
algemene regel te zijn. ZO' 

bevordert voorspelbaarhe: 
gangspunt dat een regel , .:. 
gehanteerd. Het verhinde: 
worden ingevoerd. Tern£· 
,·ermeden indien het een d: 
zwaarwegende belangen .:: 
werkende kracht komt in !: 
zonder voorafgaande weL 

• Trias politica. De spre: 
:n de democratische rech: 
.JTibten is een belangrijk :
Op dit uitgangspunt beru -, 
:odanige in een constituri;: 
-'Tlbten zijn die niet alle hi 
:;et een de uiteindelijke t 
:::ncomplex heeft'. 69 Con~ 
-t staatsvorm en in de rege 

· erheidsmacht is in dit ~·~ 
_.:-, rechtspraak aan onders, 
-== voordagen van de Fran, 
:,mtesquieu in zijn werk 
.. is politica. Zijn theorie 

· Kortmann 1997, p. 48. 
-• \ ·gl. in dit verband D.J. Elz:: 

-~I. Engels e.a. (red.), De re. 
• \'gl. M.C. Burkens, H.R.B.:">'. 

. - ~. ,· .. 300. 

' . ls:onmann 1997, p. 41. 



In 2002 verschenen als electronische publicatie op 

Grondrechtenbescherming in het federale Koninkrijk 

Leonard F.M. Besselink1 

In deze notitie gaan wij na welke mate van verscheidenheid in een federaal stelsel kan 
bestaan ten aanzien van de bescherming van grondrechten. 2 Wij doen dit naar 
aanleiding van de zaak Ana Luisa Matos en anderen tegen de Nederlandse Antillen. In 
deze zaak staat wezenlijk voorop de vraag welke verscheidenheid in behandeling van 
verschillende bevolkingsgroepen gerechtvaardigd is, in het bijzonder de vraag of aan 
sommige groepen Neclerlanders generiek de toelating tot de overzeese landen mag 
worden ontzegd - dit met name in het licht van artikel 12 van het IVBPR in samenhang 
met artikel 50 van dit Verdrag. 
Wij gaan in deze notitie niet in op processuele aspecten van de zaak zoals deze thans 
ligt bij de Hoge Raad. Evenmin behandelen wij alle naar voren gebrachte juridische 
argumenten en hun merites. 

De kwestie van grondrechtenbescherming in federale staten 
Het wezen van grondrechten - zowel grondwettelijke als verdragsrechtelijke - ligt 
besloten in hun beperking van de uitoefening van overheidsmacht. Anders dan het geval 
is bij veel andere constitutionele normen gaat het dus niet om normen die een 
overheidshandelen mogelijk maken en legitimeren, maar om het grenzen stellen of 
onmogelijk maken van sommig overheidshandelen. 
Federale staten zijn samengestelde politieke entiteiten die bestaan uit een federaal 
niveau en een niveau van de deelstaten (landen, staten, kantons of wat hun benaming 
ook moge wezen), waarbij elk een autonome steer kent. De autonomie van de 
deelstaten is een waarborg voor publiekrechtelijke (en politieke en maatschappelijke) 
diversiteit die in unitaire politieke stelsels zich in mindere mate pleegt voor te doen. 
Grondrechten stellen - althans potentieel - een grens aan deze diversiteit, zo goed als zij 
een grens kunnen stellen aan de mate van eenheid die betracht moet worden in een 
politieke samenleving. Anders gezegd, diversiteit is slechts mogelijk in de mate dat zij 
geen inbreuk vormen op gewaarborgde grondrechten (bijvoorbeeld het verbod van 
discriminatie), en eenheid is slechts mogelijk naar de mate dat deze geen inbreuk vormt 
op de diversiteit die door grondrechten wordt gewaarborgd (bijvoorbeeld vrijheid van 
godsdienst, vereniging en vergadering, uitingsvrijheid, taalkundige en culturele 
identiteit). 
Dat grondrechten de eenheid en diversiteit binnen een federaal stelsel begrenzen, is 
echter slechts voorwaardelijk het geval - vandaar dat wij zojuist stelden dat dit slechts 
"potentieel" daarvan sprake is. Van een begrenzing kan immers slechts sprake zijn 

1Dr. Leonard F.M. Besselink is als senior docenVonderzoeker Staatsrecht verbonden 
aan het lnstituut voor Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit Utrecht. 

2Deze notitie bouwt voort op een aantal elementen uit een paper gepresenteerd op de 
XIVth International Conference of Ethiopian Studies, Law and Politics Panel, op 10 
november 2000 te Addis Ababa., getiteld The protection of Human Rights in Federal 
Systems - the Case of Ethiopia, 28 pp. 



indien de betreffende grondrechten inderdaad van toepassing zijn op het handelen van 
de deelstaat; pas als een op federaal niveau bestaande grondrechtencatalogus tevens 
van toepassing is op het handelen van de deelstaten, kunnen de daarin vervatte 
grondrechten een grens stellen aan de diversiteit die een deelstaat nastreeft. 
Deze stand van zaken leidt ons tot de volgende vraag die van belang is in het kader van 
de zaak Matos e.a .. 

1. Is er sprake binnen het Koninkrijk sprake van een "federaal grondrechtenbestand" dat 
vergelijkbaar is met de grondrechtencatalogus van een federate grondwet? 

lndien het antwoord op de vorige vraag positief is, rijzen de volgende vragen: 

2. Is dit "federale grondrechtenbestand" van toepassing op het handelen van de landen 
van het Koninkrijk (de deelstaten van het federatief verband), in het bijzonder de 
overzeese landen? 

3. Behoort tot de federale grondrechten met een unificerende werking ook het door 
partijen ingeroepen grondrecht van art. 12 IVBPR? 

De koninkrijksgrondrechten 
Het constitutionele basisdocument van het federatieve koninkrijksverband is het Statuut 
voor het Koninkrijk. Het Statuut bevat zelf geen nadere articulatie van specifieke 
klassieke grondrechten die aan burgers toekomen, behalve het kiesrecht, dat geregeld 
wordt in artikel 46 van het Statuut. Op grond van artikel 5, eerste lid, van het Statuut, zijn 
echter de in de Grondwet te vinden grondrechten tevens Koninkrijksgrondrechten. 3 Het 
bepaalt immers: " ... de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in 
aangelegenheden van het Koninkrijk worden voor zover het Statuut hierin niet voorziet 
geregeld in de Grondwet voor het Koninkrijk." 

Behalve de grondwettelijke grondrechten zijn ook de verdragsrechtelijke grondrechten 
van belang op grond van in de Grondwet vervatte normen. Omdat het grondwettelijk 
stelsel uitgaat van een monistische verhouding tot internationale rechtsbronnen, en de 
artikelen 93 en 94 van de Grondwet de rechtstreekse werking en voorrang van een ieder 
verbindende verdragsbepalingen voorschrijven, zijn in elk geval ook de in een-ieder
verbindende bepalingen van mensenrechtenverdragen vervatte grondrechten, tevens 
Koninkrijksgrondrechten. Tot die een ieder verbindende bepalingen behoren volgens de 
rechtspraak van de Hoge Raad ender meer artikelen 26 en 12 van het IVBPR. 
Vermoedelijk behoort ook artikel 2 van het IVBPR, dat ender meer het maken van 
ongeoorloofd onderscheid in de bescherming van de rechten van het IVBPR verbiedt, 
deel uit van de een-ieder-verbindende bepalingen van verdragen, maar dit is niet 
helemaal zeker omdat deze bepalingen zich uitdrukkelijk richten tot Staten.4 De 

3Artikel 5: 1. Het koningschap met de troonopvolging, de in het Statuut genoemde 
organen van het Koninkrijk, de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in 
aangelegenheden van het Koninkrijk worden voor zover het Statuut hierin niet voorziet 
geregeld in de Grondwet voor het Koninkrijk. 

4Jurisprudentie waarin de rechter artikel 2 lijkt toe te passen zijn onder meer Raad van 
State, Afdeling Rechtspraak, 5 januari 1987, niet gepubliceerd; Centrale Raad van Beroep, 5 
januari 1988, AB 1988/252; Centrale Raad van Beroep, 7 december 1988, AB 1989/10; 



bepalingen van mensenrechtenverdragen die naar haar inhoud niet een ieder verbinden, 
maar zich richten tot overheden, maken op grond van de regel van het monisme wet 
deel uit van de nationale rechtsorde. Hoewel deze in eerste instantie niet voor de rechter 
afdwingbaar zijn, 5 zijn de andere overheidsambten gehouden ook deze bepalingen toe 
te passen voor zover dat binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden mogelijk 
is. Dit betekent dat op grond van ongeschreven constitutioneel recht tevens de niet-een
ieder-verbindende bepalingen van verdragen die betrekking hebben op grondrechten 
van betekenis zijn in het Koninkrijk. 
Wij concluderen dater op koninkrijksniveau een grondrechtenbestand is, dat bestaat uit 
de grondrechtenbepalingen van de Grondwet en die van de mensenrechtenverdragen. 
Wat betreft de mensenrechtenverdragen zijn de een-ieder-verbindende bepalingen door 
de rechter toepasbaar met voorrang op strijdige wettelijke voorschriften; maar ook de 
niet-een-ieder-verbindende bepalingen behoren tot de rechtsorde van het koninkrijk. 

De grondrechten van de afzonderlijke landen 
Alvorens wij de vraag behandelen of de zojuist ge"identificeerde koninkrijksgrondrechten 
tevens van toepassing zijn op het (wetgevend en bestuurlijk) handelen van de 
afzonderlijke landen, stellen wij eerst vast dat behalve de koninkrijksgrondrechten er ook 
bijzondere grondrechtennormen bestaan in de afzonderlijke landen van het Koninkrijk. 
Voor Nederland gaat het hierbij om dezelfde grondrechten als de 
koninkrijksgrondrechten. Daarbij verdient het opmerking dat ook door formele wetten die 
slechts voor Nederland gelden deze grondrechtennormen praktische werking verkrijgen. 
Hiervan is sprake bijvoorbeeld bij de wettelijke regelingen bedoeld in artikel 10 lid 2 van 
de Grondwet, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Voor de overzees landen gaat het om de grondrechtencatalogi die in de 
staatsregelingen van de achtereenvolgens de Nederlandse Antillen en Aruba worden 
vermeld. Kort samengevat zijn de grondrechten in de Nederlands Antilliaanse 
staatsregeling grotendeels geent op de Nederlandse Grondwet van voor 1983, terwijl de 
Arubaanse staatsregeling duidelijker geent is op de huidige Nederlandse Grondwet, met 
daarbij een aantal bewust gekozen aanvullingen, aanpassingen en veranderingen.6 

Waarop zijn de koninkrijksgrondrechten van toepassing? 
Gegeven het bestaan van zowel een koninkrijksbestand aan grondrechten en een 
daarvan onderscheiden (en voor de overzeese landen: niet identiek) afzonderlijk 
landsbestand aan grondrechten, rijst de vraag waarop deze verschillende 
grondrechtenbestanden van toepassing zijn. Met name rijst de vraag of en in welke zin 
de koninkrijksgrondrechten van toepassing zijn op het handelen en nalaten van de 
besturen van de landen in hun autonome aangelegenheden. 

Hoge Raad, 19 oktober 1990, NJ 1992/129; Centrale Raad van Beroep, 24 januari 1991, AB 
1991/338; Centrale Raad van Beroep, 8 augustus 1991, AB 1991/657. 

5Zij kunnen wel in rechte een rol spelen. Zo kan een overheidsorgaan dat een niet-een
ieder-verbindend internationaal voorschrift toepast bij haar besluitvorming, een besluit in 
rechte tegenover een burger staande houden op grond van de gehoudenheid aan het 
betreffende internationale voorschrift; zie voor een voorbeeld Rb R'dam 27 juni 1999, APV 
98/2091-51 , Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast, JB 2000, 240. 

6Zie voor een kort overzicht Van der Pot/ Donner/ Prakke c.s. Handboek van het 
Nederlandse staatsrecht, editie 2001, pp. 843-844 en 850. 



Wellicht zou kunnen worden gedacht dat dit een overbodige vraag is. Maar dit zou 
onjuist zijn. In federale stelsels rijst deze vraag bijna altijd. Dit geldt voor bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten, de Bondsrepubliek en zij is inmiddels ook gerezen voor de Europese 
Unie (waarbij wij hier in het midden laten of deze laatste als federaal stelsel kan worden 
betiteld). Daarbij is in elk Amerikaans constitutioneelrechtelijk handboek de geschiedenis 
na te lezen van de beantwoording van deze vraag door het US Supreme Court. In elk 
geval blijkt uit die geschiedenis dat het allerminst vanzelfsprekend is dat federale 
grondrechten automatisch ook van toepassing zijn op het handelen en nalaten van 
deelstaten. 

Deze geschiedenis komt er zeer in het kort op neer dat aanvankelijk het Supreme Court 
zich op het standpunt stelde dat de grondrechten vervat in de eerste tien Amendments niet 
van toepassing waren op het handelen van de staten, maar a Ileen op dat van de federatie 
(Barron v. Baltimore); terwijl deze zelfde opvatting nog gold bij de uitleg die in de 
befaamde Slaughterhouse cases werd gegeven aan het XIVth Amendment. De 
bescherming van het 149 amendement werd toen nog gezien als een aanvullende 
bescherming op die van de staten. lntussen is de uitleg van het veertiende amendement 
door het Supreme Court herzien, in die zin dat daarin - en in het bijzonder in de "due 
process" clausule - de eerste tien amendementen worden ingelezen, waardoor dit 
amendement federale bescherming biedt aan de schending van burgerrechten door de 
staten. Zelfs nu is er nog wel meningsverschil over de vraag wat precies de rechten zijn 
die in het 149 amendement worden ingelezen: de eerdere amendementen als zodanig of 
fundamentele rechten als "standards of natural law•. 

Wat is de situatie in het Koninkrijk op dit punt? 
Ten eerste valt op dat artikel 5 lid 1 van het Statuut, langs welke hoofdweg de 
grondwettelijke en verdragsrechtelijke grondrechten tot federale maatstaf worden, 
uitdrukkelijk beperkt is tot "de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in 
aangelegenheden van het Koninkrijk" en dus niet in aangelegenheden die eigen 
aangelegenheden zijn van de landen. 
Artikel 43, handelend over de staatsinrichting van de landen, biedt echter een duidelijker 
antwoord. 

Artikel 43 
1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke 
rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. 
2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van 
bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk. 

Deze bepaling heeft een dubbele strekking. Enerzijds wordt een opdracht gegeven aan 
de landen tot "verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten"; anderzijds 
verklaart deze bepaling het "waarborgen van deze rechten [en] vrijheden" tot 
koninkrijksaangelegenheid. 
Wat betreft deze koninkrijksaangelegenheid is het bijzonder gesteld. Het betreft namelijk 
een koninkrijksaangelegenheid die op normatief niveau wordt vastgelegd zowel in de 
Staatsregelingen van de overzeese landen en in de Grondwet. Voor wat betreft de 
regeling van de grondrechten in de Grondwet bepaalt artikel 45 dat deze ~eacht worden 
de overzeese landen te "raken" in de zin van artikel 10 van het Statuut. Dit impliceert 

7 Artikel 45: Wijzigingen in de Grondwet betreffende: 
a. de artikelen, betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en vrijheden; 
[ ... ] 



dat wijziging van de Grondwet voor wat betreft de grondrechten slechts bij rijkswet kan 
geschieden (uiteraard met inachtneming van de twee lezingen die de Grondwet 
voorschrijft in artikel 137). De grondrechten van de Staatsregelingen worden echter bij 
landsverordening vastgesteld, zij het dat hiervoor - behalve een verzwaarde 
meerderheid - tevens de instemming van de koninkrijksregering vereist is (artikel 44 
Statuut).8 

Wij mogen uit deze twee verschillende regimes niet afleiden dat het bij de 
grondwettelijke en landrechtelijke grondrechten om twee gescheiden stelsels gaat. Uit 
het tweede lid van artikel 43 blijkt namelijk dat de zorg voor de grondrechten van elk der 
landen een koninkrijksaangelegenheid is. Weliswaar blijkt uit artikel 44 (en de bestaande 
Staatsregelingen) dater aparte grondrechtenbepalingen mogen voorkomen die alleen 
voor een der landen gelden, maar dit kan geen afbreuk doen aan de 
koninkrijksbepalingen over grondrechten. Het bestaan van aparte grondrechten voor een 
bepaald land is slechts mogelijk indien de landsrechtelijke grondrechtenbepalingen 
aanvullend zijn op de koninkrijksgrondrechten. Onder de minimumnorm die op 
koninkrijksniveau is vastgesteld, kan een landsrechtelijke grondrechtennorm niet 
uitkomen; landelijke grondrechten derogeren niet aan koninkrijksgrondrechten. Dit kan 
ook de enige zin zijn van de eis dat instemming van de koninkrijksregering noodzakelijk 
is bij het vaststellen van een grondrechtenbepaling in de Staatsregeling van een land. 
Het blijkt tevens uit de Officiele toelichting op artikel 44 van het Statuut en uit de 
totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling. 9 

Wij moeten dus concluderen dat in het Koninkrijk de "federale" grondrechten van 
toepassing zijn op de landen, ook wanneer zij autonoom zouden handelen in de eigen 
aangelegenheden. A fortiori geldt dat zij van toepassing zijn op het handelen van landen 
ten aanzien van koninkrijksaangelegenheden. 

Het recht van artikel 12 IVBPR als koninkrijksgrondrecht 
Hierboven hebben wij gezien dat de mensenrechtenverdragen behoren tot de 
koninkrijksgrondrechten. Deze dienen op grond van wat we zojuist vaststelden te 
worden geeerbiedigd door de landen van het Koninkrijk. Dit geldt evenzeer voor artikel 
12 van het International Covenant on Civil and Political Rights (lnternationaal Verdrag 
inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, IVBPR). 
Dit heeft de Hoge Raad vastgesteld in het arrest van 12 novermber 1993, AB 1994/404, 
Aruba tegen Deira and Wickland Oil Aruba NV. Dit arrest heeft betrekking op de 

worden - onverrninderd het bepaalde in artikel 5 - geacht in de zin van artikel 10 de 
Nederlandse Antillen en Aruba te raken. 

8Artikel 44: 1. Een landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling voor wat 
betreft: 
a. de artikelen, betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en vrijheden; 
[ ... ] 
wordt overgelegd aan de regering van het Koninkrijk. Zij treedt niet in werking dan nadat de 
regering van het Koninkrijk haar instemming hierrnede heeft betuigd. 
[ ... ] 
3. Een ontwerp-landsverordening betreffende de voorgaande bepalingen wordt niet aan het 
vertegenwoordigende lichaam aangeboden, noch bij een initiatief-ontwerp door dit lichaam in 
onderzoek genomen dan nadat het gevoelen der regering van het Koninkrijk is ingewonnen. 

9Zie W.H. Van Helsdingen, Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Wordingsgeschiedenis, commentaar en praktijk, Den Haag 1957, pp. 487-496. 



Antilliaanse en Arubaanse Landsverordeningen over Toelating en Uitzetting (LTU), 
waarvan het (iets te kort gezegd) de bedoeling is het recht op vrije vestiging alleen toe te 
laten komen aan de eigen respectievelijk Antilliaanse en Arubaanse landskinderen. Dit 
nu wordt door dit arrest voor wat betreft "beroepspersonen" (in casu hetzelfde als 
"werknemers") gefrustreerd. De zaak waarin uitspraak wordt gedaan, betreft wat men in 
Europese termen zou noemen, het vrij verkeer van Antilliaanse en Arubaanse 
werknemers tussen deze twee overzeese landen. De Hoge Raad houdt het vonnis van 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba in stand, 
waarin het Hof tot uitgangspunt heeft genomen dat voor de verzelfstandiging van Aruba 
de op de Nederlandse Antillen en Aruba geboren Nederlanders het recht van vrije 
toelating en vestiging op alle eilanden hadden. Dit recht was niet in enig algemeen 
verbindend voorschrift vastgelegd, maar berustte op een beginsel van Antilliaans 
staatsrecht. De Hoge Raad stelt: 

"Het Hof acht dit recht van fudamentele betekenis, hetgeen gelet op de aard van 
het recht en in het licht van het bepaalde in artikel 2 Vierde Protocol bij het EVRM 
en artikel 12 lid 1 IVBP juist is."10 

Hieruit valt niet anders af te leiden dan dat artikel 12 IVBPR van toepassing is op de 
overzeese landen, ook waar het hun autonome regelgeving betreft terzake van op 
economische gronden gebaseerde beperkingen van het recht van vestiging in de 
afzonderlijke overzeese landen. 

Volkenrechtelijk zou het nog mogelijk zijn de werking van bepaalde grondrechten te 
beperken tot bepaalde landen van het koninkrijk door terzake voorbehouden te maken, 
hetgeen uiteraard slechts mogelijk is voor zover dit naar algemeen volkenrecht of 
bijzonder verdragsrecht toelaatbaar is. 
Met het oog hierop maken wij voor wat betreft de reikwijdte en inhoud van artikel 12 
IVBPR de volgende opmerkingen. 
Het leidt geen twijfel dat deze bepaling geldt voor het integrale territorium van federale 
staten, zoals ook het Koninkrijk kan worden gekarakteriseerd. Dit is expliciet gesteld in 
het General Comment no. 27 van het Human Rights Committee over artikel 12 IVBPR.11 

De bepaling staat tevens in de weg aan het verbieden van toegang tot of verblijf in 
bepaalde vastgestelde gebieden.12 

Hiermee- en met de bewoordingen van artikel 12 lid1 - is niet verenigbaar dat men het 
"territory of the State" voor de werking van deze bepaling opknipt in meerdere 

10HR 12 november 1993, AB 1994, 404, m.n FHvdB. 

11 Human Rights Committee, GENERAL COMMENT No. 27 (67)* Freedom of 
movement,* Adopted at the 1783rd meeting (sixty-seventh session), held on 18 October 
1999. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9: "5. The right to move freely relates to the whole territory of a 
State, including all parts of federal States. According to article 12, paragraph 1, persons are 
entitled to move from one place to another and to establish themselves in a place of their 
choice." 

121bidem: "7. Subject to the provisions of article 12, paragraph 3, the right to reside in a 
place of one's choice within the territory includes protection against all forms of forced 
internal displacement. It also precludes preventing the entry or stay of persons in a defined 
part of the territory." 



gebiedsdelen. Een dergelijke her-definitie van het begrip "territorium van de staat" is in 
strijd met het voorwerp, doel en de essentie van de bepaling. Ook artikel 50 - dat 
bepaalt dat het IVBPR zonder beperkingen en uitzonderingen geldt voor alle delen van 
een federatie - staat in de weg aan een dergelijk opknippen van het gebied langs 
grenzen van landen die tezamen een federatief verband vormen.13 

In dit licht is het voorbehoud dat het Koninkrijk heeft gemaakt bij artikel 12, stellend dat 
het Nederland en de Nederlandse Antillen beschouwt als aparte gebieden voor het doel 
van deze bepaling, te verstaan ofwel als een voorbehoud dat de hele bepaling buiten 
werking stelt, ofwel als onverenigbaar met de bepaling zelf. Nu Nederlandse rechters 
een relatief omvangrijke toepassing maken van artikel 12, in het bijzonder hetgeen de 
Hoge Raad heeft gesteld in het hierboven genoemde arrest over de betekenis van 
artikel 12 voor de Arubaanse regelgeving over het vestigingsrecht van Nederlands
Antillianen, houden wij het ervoor dat dit laatste het geval is. 
Ten overvloede voegen wij hieraan toe, dat de bezwaren die Nederland heeft gemaakt 
tegen het voorbehoud van Australia - geformuleerd als voorwaardelijke acceptatie van 
het voorbehoud van Australie - dat het zijn verdragsverplichtingen in overeenstemming 
met zijn federale aard nakomt, moeilijk te verenigen zijn met het voorbehoud dat 
Nederland zelf heeft gemaakt bij artikel 12 ten aanzien van de gebieden van de 
overzeese landen.14 

Artikel 12 kent in het derde lid een beperkingsclausule. Deze zijn slechts bij wijze van 
uitzondering (het genoemde General Comment van het Human Rights Committee 
spreekt "exceptional circumstances"15

) toegestaan voor wat betreft gevallen die zijn 
voorzien bij wet en die noodzakelijk zijn met het oog op de bescherming van de 
nationale veiligheid, openbare orde, gezondheid en zeden en de rechten en vrijheden 
van anderen. Financiele en economische omstandigheden van bepaalde gebiedsdelen 
vallen buiten deze doelcriteria. Weliswaar heeft het Human Rights Committee wet 
toelaatbaar geacht een beperking op de vestiging in gebieden van inheemse volkeren, 
dit in verband met de bescherming van hun rechten on der artikel 27 van het IVBPR, 16 

maar daarvan is in het geval van de overzeese landen geen sprake.17 

13Article 50: The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal 
States without any limitations or exceptions. 

14"1. Reservation by Australia regarding articles 2 and 50: The reservation that article 2, 
paragraphs 2 and 3, and article 50 shall be given effect consistently with and subject to the 
provisions in article 2, paragraph 2, is acceptable to the Kingdom on the understanding that it 
will in no way impair Australia's basic obligation under international law, as laid down in 
article 2, paragraph 1, to respect and to ensure to all individuals within its territory and 
subject to its jurisdiction the rights recognized in the International Covenant on Civil and 
Political Rights. 

15General Comment: "11. Article 12, paragraph 3, provides for exceptional 
circumstances in which rights under paragraphs 1 and 2 may be restricted. This provision 
authorizes the State to restrict these rights only to protect national security, public order 
(ordre public), public health or morals and the rights and freedoms of others. To be 
permissible, restrictions must be provided by law, must be necessary in a democratic society 
for the protection of these purposes and must be consistent with all other rights recognized in 
the Covenant". 

16Human Rights Committee, CCPR General comment 23 (Fiftieth session, 1994): "7. 
With regard to the exercise of the cultural rights protected under article 27, the Committee 
observes that culture manifests itself in many forms, including a particular way of life 
associated with the use of land resources, especially in the case of indigenous peoples. That 
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Conclusie 
Wij concluderen dat tot de Koninkrijksgrondrechten die door de landen in acht dienen te 
worden genomen, behoort het bepaalde in artikel 12 IVBPR. Deze bepaling dientzonder 
onderscheid te worden toegepast binnen het koninkrijk en door de landen te worden 
geeerbiedigd ten aanzien van al degenen die zich legaal op het gebied van het 
Koninkrijk bevinden. 

right may include such traditional activities as fishing or hunting and the right to live in 
reserves protected by law. The enjoyment of those rights may require positive legal 
measures of protection and measures to ensure the effective participation of members of 
minority communities in decisions which affect them." 

17General Comment No. 23, para. 7, in HRI/GEN/1/Rev.3, 15 August 1997, p. 41 . 
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Wet administratieve rechtspraak BES 
Uitspraak: 18 februari 2015 
Zaaknummer: War BES 4 van 2014 

Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
zittingsplaats Bonaire 

Uitspraak 

op het beroepschrift van: 

Richard Peter Pietersz 
eiser, 

gemachtigde: de advocaat mr M. Bijkerk, 

in het geschil tussen eiser en: 

de Staatssecretaris van Veiligheld en Justitie 
verweerder, 

hierna te noemen: de Staatssecretaris 
gemachtigde: de advocaten mrs L.M. Virginia en F.H.A. Alberda 

1. De weergave van het procesverloop 

1.1. Bij op 31 januari 2014 ter griffie van dit Gerecht ingediend beroepschrift is eiser 
opgekomen tegen de beslissing van verweerder van 28 januari 2014 (kenmerk: CRV-nummer. 
20138658). Op 25 maart 2014 is het verweerschrift van de Staatssecretaris ter griffie van dit 
gerecht ingekomen. 

1.2. De behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 19 augustus 2014 en op 8 
december 2014. Bij die gelegenheid zijn steeds verschenen eiser bijgestaan door mr M. Bijkerk 
alsmede namens de Staatssecretaris, mr Virginia, die werd bijgestaan door mevrouw S.C .. Wolf. 
Partijen hebben bij gelegenheid van deze behandeling en voortgezette behandeling ter 
terechtzltting hun standpunten nader toegelicht. Daartoe zijn door beide partijen 
pleitaantekeningen en aanvullende pleitaantekeningen gehanteerd en in het geding gebracht. 

1.3. Na verder debat is uitspraak gevraagd. Deze is daarop bepaald op uiterlijk 1 maart 
2015, dan wet op een eerder moment in het geval de uitspraak eerder kan warden gegeven. 
Door partijen is meegedeeld dat af wordt gezien van de mogelijkheid om bij die uitspraak 
aanwezig te zijn. 

2. De bestreden beschikking 

2.1. De in dit beroep bestreden beschikking is voorzien van het CRV-nummer: 20138658 en 
is gedateerd op 28 januari 2014. 
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2.2. Door eiser is op 7 augustus 2013 verzocht om verlening van een verklaring Toelating 
van Rechtswege op grond van artikel 3 lid 5 van de wru. 
2.3. In de bestreden beslissing is (daarop) besloten: 

tot intrekking van de beschikking van 18 december 2013, waarbij die aanvraag is 
afgewezen; 

tot intrekking van de beschikking van 22 januari 2014 waarbij de beschikking van 
18 december 2013 is bekrachtigd; 

tot afwijzing van de aanvraag van eiser. 

2.4. De redengeving van de bestreden beschikking luidt aldus: 

"Gebfeken is dater geen aanfeiding is om de verklaring Toelating van rechtswege te 
verfenen. 

E{m van de vereisten van toelating tot verblijf is het overleggen van een verklaring . 
omtrent het gedrag (VOG). Betrokkene kan niet aan dit vereiste voldoen, omdat 
betrokkene in maart 2011, zoals per brief van het ministerie van veiligheid en justitie 
d.d. 7 oktober 2013 is aangegeven, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 
maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaren met a/s 
bijzondere vootwaarde zich te gedragen naar de aanwijzingen van de hulpverlenende 
instantie. De proeftijd is geiHndigd op 13 april 2013. Deze uitspraak is op 14 april 2011 
onherroepelijk geworden. 

Toetsingskader is Hoofdstuk 4 van de WTU-BES. De aanvraag wordt derhalve op 
grand van artikel 3, vijfde lid, onder a WTU-BES afgewezen. ". 

3. De hier relevante regetgeving 

AJ1ikel 3, vijfde lid, WTU-BES luidt atdus: 

• Eveneens hebben van rechtswege toelating tot verblijf Nederlanders, bedoeld in artikel 
1 a, die meerderjarig zijn en beschikken over: 

a. een verklaring van goed gedrag, gedurende de /aatste vijf jsren, afgegeven door het 
bevoegde gezag binnen twee maanden voor hun aankomst in de openbare /ichamen of 
een schrifte/ijke verklaring waaruit zulks genoegzaam b/ijkt, en 

b. huisvesting en vo/doende middelen van bestaan om in hun levensonderhoud te 
voorzien, overeenkomstig bij of krachtens a/gemene maatrege/ van bestuur te stellen 
regels.M. 
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4. Het standpunt van eiser 

4.1. Door eiser is primair verzocht om dit beroep gegrond te verklaren met vemietiging van 
het bestreden besluit, "en ta bepalen dat verzoeker van rechtswege kan wmrlen toegelaten en 
we/ aldus dat cfm art. 50 lid 4 War BES daze uitspraak in de p/aats treedt van de vemietigde 
beschikking;". Subsidiair is door eiser verzocht de bestreden beschikking te vemietigen •en de 
Minister op te dragen opnieuw te beschikken binnen 7 dagen na datum van de uitspraak en we/ 
met inachtneming van cfm. art. 50 lid 4 WarBES in de uitspraak op te nemen aanwijzingen, ~ 
kosten rechtens. 

4.2. Het door eiser ingediende beroepschrift bevat de volgende gronden waarop het beroep 
berust: 

de beschikking is op verkeerde grond genomen, te weten op basis van artikel 9 lid 1, 
sub b, WTU BES. Dit is een bepaling voor vreemdelingen, terwijl Pietersz nu juist geen 
vreemdeling is in de zin van artikel 1 subj WTU BES ("j. vreemdeling: ieder die niet de 
Nederlandse nationaliteit bezit. •. Pietersz bezit immers de Nederlandse nationaliteit 
omdat hij op Curacao is geboren. Hij heeft gevraagd om van rechtswege te worden 
toegektten op grond van artikel 3, lid 5 WTU BES. De beschikking is dus sowieso op 
verkeerde grondslag gebaseerd; 

de peschikking is genomen in strijd met het bepaak:le in artikel 12, lid 1, IVBPR, welk 
artlkel luidt: •Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft, 
binnen dit grondgebied, het recht zich vrijelijk te verplaatsen en er zijn verblijfplaats 
vrijelijk te kiezen. •. Onder Staat dient in dit verband te worden verstaan Nederland, 
waarvan Bonaire per 10 oktober 2010 deal is gaan uitmaken. Pietersz is dus verhuisd 
binnen Nederland en is dus in hetzelfde land gebleven. Oat verdragsartikel of artikel 2 
V18rde Protocol EVRM garandeert hem dan hat vrije vestigingsrecht. Of anders gezegd: 
de restricties in artikel 3 lid 5 WTU BES dienen hier buiten beschouwing te worden 
gelaten wegens strijd met die bepaHngen. De eis van een VOG heeft niet tot doel de 
bescherming van de nationale veiligheid en de toelating van verzoeker vormt daarvoor 
ook geen gevaar; 

De afwijzing van de toelating schendt bovendien eisers recht op ongestoord genot van 
zijn eigendom als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Eiser heeft 
een eigen woning te Kaya Paramira 35 te Rincon, waar hij thans woont. De 
erfpachtsakte is bij de aanvraag overgelegd; 

Artikel 3 lid 5 wru BES schendt het discriminatieverbod van artikel 1, twaalfde Protocol 
van het EVRM, als ook datzelfde verbod van artikel 2 lid 1 juncto 26 IVBPR. In 
Nederland veroordeelde Nederlanders moeten na hun vrijlating ergens in Nederland 
heen. Eiser heeft besloten dat hij in zijn huis (op erfpacht grond) op Bonaire wil wonen; 

Door de afwijzing is eiser op Bonaire verstoken van betaalde medische zorg - hij krijgt 
geen sedula en dus geen zorgverzekering - en kan oak geen bankrekening openen; de 
uitbetaling van zij WAO-uitkering is opgeschort. 

4.3. De door Pietersz eerst bij gelegenheid van de (eerste) mondelinge behandeling 
aangevoerde nieuwe beroepsgronden laat het Gerecht buiten beschoJJWing omdat wettelijk 
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voorschrift is (artikel 15 lid 5 onder c WAR BES) dat alle gronden van het beroep aanstonds In 
het beroepschrift moeten worden opgenomen. Door verweerder is hierop terecht bij wijze van 
verweer gewezen. 

5. Het standpunt van de Staatssecretaris 

5.1. Door de Staatssecretaris is geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep. Een 
en ender zoals dat staat verwoord in het verweerschrift. Bij onverhoopte gegrondverklaring van 
het beroep wordt verzocht de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten. 

6. De beoordeling van het beroep 

6.1. Het bestreden besluit is wel degelijk gebaseerd op het bepaalde -in artikel 3 vijfde lid 
WTU BES en niet (meer} op artikel 9 lid 1 sub b wru BES. De desbetreffende namens Pietersz 
aangevoerde grond van het beroep inhouc:lende dat het bestreden besluit op een onjuiste 
grondslag is gebaseerd, faalt daarom. 

6.2. Vervolgens moet door het Gerecht worden beoordeeld of de andere gronden van dit 
beroep doel treffen. 

6.3. Tussen partijen staat het volgende vast: 

eiser is op 18 januari 1953 geboren op Cura~o. in het land de Neder1andse Antillen en 
Aruba, en heeft (dus) de Nederlandse nationaliteit; 

eiser heeft voor 1993 lange tijd op Bonaire gewoond. In 1993 is hij naar Nedertand 
(Maastricht) vertrokken. Op 6 juli 1994 is op zijn naam gezet het erfpachtrecht waarop 
gebouwd was de woning Kaya Paramira 35 te Rincon, In Nederfand heeft hij altijd zjjn 
erfpachtrecht betaald.; · 

na omstreeks 20 jaren in Nedertand te hebben gewoond en gewerkt (chauffeur), heeft 
hij zich daar (in Maastricht) per 29 juH 2013 laten uitschrijven wegens •emigratie•, te 
weten om weer te gaan wonen op Bonaire, en wet op een ander dan bovengenoemd 
adres te weten aan de Kaya Commerce 13 te Rincon; 

onduidelijk is en blijft in dit geding op welke van de twee genoemde adressen op 
Bonaire, Pietersz op dit moment feitelijk woont; 

eiser geniet eigen inkomsten uit Europees Nederland, te weten een WAO-uitkering; 

eiser is op 30 maart 2011 in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 
maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk, wegens opzettelijk handelen in strijd 
met de Opiumwet. Bij besluit van 7 oktober 2013 van de Staatssecretaris is om die 
reden geweigerd om eiser een VOG te vertrekken voor de toelating van eiser op 
Bonaire. Eiser heeft tegen die weigering geen rechtsmiddel ingesteld. 
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6.4. Het Gerecht stelt vast dat eiser, immers geboren op 18 januari 1953 in hat land _de 
Nederlandse Antillen en Aruba, te weten op Curayao, in beginsel tot 10 oktober 2010 het recht 
had van vrije toelating en vrije vestiging op - voor zover hier relevant - alle·eilanden van de 
Nedertandse Antillen, en dus ook op Bonaire. Dit recht was zonder bepeoongen, zodat ook niet 
de eis kon worden gesteld van het hebben van een VOG. Ook kon dit recht nlet worden 
•kwijtgeraakf' in het geval er voor werd gekozen om lang in het Europese deel van het 
Koninkrijk te gaan wonen en werken. Terugkeer bleef aldus gewaarborgd. 

6.5. Dit recht van vrije toelating en vrije vestiging was weliswaar niet in enig algemeen 
verbindend voorschrift vastgelegd, doch berustte op een beginsel van Antilliaans staatsrecht. 
De Hoge Raad heeft dit uitgangspunt van de appelrechter in zijn arrest 12 november 1993 ( 
LIN ZC1141; NJ 1995, 424 en AB 1994, 404; de zaak van het land Aruba tegen Deira e.a.) 
uitdrukkelijk op juistheid onderschreven. De Hoge Raad heeft daar nog hat volgende aan 
toegevoegd: •Het Hof acht dit recht van fundamentele betekenis, hetgeen gelet op de aard van 
het recht en in het licht van het bepaalde in art. 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM en 8Jt. 
12 lid 1 IVBPR juist is:. 

6.6. Vervolgens moet worden beoordeeld of dit op ongeschreven Antilliaans staatsrecht 
gebaseerd recht van eiser op vrije toelating en vrije vestiging voor wat betreft Bonaire 
rechtsgeldig teloor is gegaan, en welin die zin dat per 10 oktober 2010 aan eiser alsnog 
voormelde eis van het bestaan van een VOG kan warden gesteld op basis van het bepaalde in 
arbKel 3 lid 5 WTU BES. 

6. 7. Het Gerecht stelt vervolgens mede op basis van voormeld arrest vast dat beperkingen 
van voormeld recht op vrije toelating en vrije vestiging wel degelijk juridisch mogelijk zijn en 
kunnen worden gemaakt. In het juridische landschap dat in voormeld arrest zichtbaar was 
gemaakt, valt op dat dat destijds bij de verzelfstandiging van Aruba, dat recht wel degelijk 
verloren is gegaan, maar alleen niet voor de categorie die werd aangeduicl met 
"beroepspersonen". Zulks is uitdrukkelijk zo afgesproken bij de Ronde Tafel Conferentie {RTC) 
te Den Haag van maart 1983, en is vastgelegd bij punt 5 van concJusie 26: 

• Voorts zal er sprake zijn van vrij oi1derling verkeer van diensten, kapitaal en 
beroepspersonen. Voor wat het vrije onderlinge verl<eer van beroepspersonen aangaat 
komt de vrijheid van dit verl<eer niet in het gedrang wanneer er in hat kader van sen 
eventueel toelatingsbeleid voorwaarden warden gesteld aan de huisvesting en de 
middelen van bestaan van de zich vestigende personen. ( ... . t. 

6.8. Op dit aldus afgesproken beginsel van (alleen nog) onderling vrij onderling verkeer van 
beroepspersonen (en dus niet van anderen) zijn de deelnemers aan de RTC nimmer 
uitdrukkelijk teruggekomen. Ook de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 
heeft geen einde gemaakt aan het recht dat (alleen nog) beroeps_personen aan dit beginsel 
kunnen ontlenen. 

6.9. Het Gerecht trekt mede op basis hiervan de conclusie dat de hier aan de orde zijnde 
burgers, waaronder dus eiser, hun aan bovengenoemd beginsel van Antilllaans staatsrecht te 
ontlenen rechten van vrij verkeer en vrije vestiging wel degelijk kunnen verliezen, maar niet 
stilzwijgend en nlet zonder een uitdrukkelijk daarop gerichte wijziging van de constitutie of van 
een constitutionele regeling {van het Koninkrijk). Beoordeeld moet worden of zulks hier voor wat 
betreft de BE8-eilanden aan de orde is geweest. 
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6.10. De destijds als noodzakelijk geoordeelde Rijkswet voor het Personenverkeer (in het 
gehele Koninkrijk) is weliswaar opgesteld, maar is helaas nooit ingediend en geldend geworden. 

6.11 . Artikel 1, tweede lid, van het Statuut van het Koninkrijk bepaalt voor zover hier relevant 
hat volgende: 

"Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk dee/ uit van het staatsbestel van Nederland. 
Voor deze eilanden kunnen regals warden gesteld en andere specif,eke maatregelen 
warden getroffen met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grate 
a/stand tot het Europese dee/ van Nederfand, hun insulaire karakter, kleine oppervlakle 
en bevolkingsomvang, geografische omstandigheden, het klimaat en andere factoren 
waardoor deze eilanden zich wezenliik onderscheiden van het Europese dee/ van 
Nederland" 

6.12. Deze nieuwe bepaling in het Statuut staat naar het oordeel van het Gerecht 
onmiskenbaartoe dat voor de BES-eilanden ookyreem~lingenrechtel~ wetgeving wordt 
ingevoerd waarin zowel interinsulair als voor de i~ Nederland 

,vreemdeli~enregh~ beperkingen kunnen warden doorgevoerd als daar economische of 
~k toe is. Dit brengt automatisch mee dat door de Rijkswetgever bij wijze van 
principe toestemming of goedkeuring vooraf is goedgevonden dat de aan meergenoemd 
beginsel van Antilliaans staatsrecht te ontlenen rechten van vrij verkeer en vrije vestiging 
verloren kunnen en mogen gaan als de ~het noodzakelijk vindt dat een andere 
regeting is vereist. Vervolgens zijn die rechten ook daadwerkelijk verloren gegaan door de 
invoering van de Wet. Toelating en Uitzetting BES, door welke wet de toegang en toelating van 
alle Nederlanders tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt beheerst 
met ingang van 10 oktober 2010. 

6.13. In de WTU-BES is in verband hiermee een overgangsregeling getroffen: op die 
Nederlanders, ongeacht uit welk deel van het Koninkrijk afkomstig of van waar ter wereld ook., 
die direct voorafgaand aan de transitiedatum van 10 oktober 201 O ten minste 1 jaar 
ononderbroken hun woonplaats in Bonaire, Sint Eustatius of Saba hebben, is de WTU-BES niet 
van toepassing (artikel 1a derde lid Wijziging van de WTU-BES). Die Nederlanders kwamen in ()_.·., t •) 

aanmerking voor een zogenoemde niet-van-toepassing-verklaring. Pietersz komt daarvoor 11..iet '() ~ .-~ " ~ 
in aanmerking omdat hij niet aan de genoemde voorwaarde voldoet. Dit terwijl destijds veel 1 -; c.. ...o-- · ... _._ 
bekendheid is gegeven aan de noodzaak van het voldoen aan die voorwaarde. . r< - \ _. 1v 

6.14. Het Gerecht trekt uit het hiervoor overwogene de conclusie dat Pietersz diens aan het 
meergenoemde beginsel van Antilliaans staatsrecht te ontlenen rechten van vrij verkeer en 
vrije vestiging wel degelijk rechtsgeldig heeft verloren en daarom - anders dan vroeger - thans 
wel degelijk kan warden gehouden aan de wettelijke toelatingseis van het hebben van een 
VOG. 

6.15. Het Gerecht is ook van oordeel dat die gang van zaken geen strijd is gaan opleveren 
met hoger en mooier recht. Dit oordeel behoeft de volgende toelichting. 

6.16. De Verklaring bij artikel 2 van het Vterde Protocol bij het EVRM alsmede het 
Voorbeho~d bij artikel 12 van het IVBPR zijn juist vanwege de ontmanteling van de . 
Nederlandse Antillen daartoe aangepast in die zin dat per 10 oktober 2010 het Koninkrijk is 
gaan bestaan uit vijf "separate territorie$' {de BES-eilanden als apart grondgebied/apart land bij 
de toepassing van genoemd artikel 12; het Europees deel van Nederland; Aruba; Cu~o en 
WAR BES 4 van 2014 
uitspraak: 18 februari 2015 



Sint Maarten). Daarmee is inderdaad gehandhaafd dat voor wat betreft de toepassing en hat 
bereik van de betreffende bepalingen uit het vierde protocol bij het EVRM en uit het IBPR, 
toelaatbaar blijven beperkingen om zich vrijelijk te verplaat9en tussen het grondgebied van 
El.{ropees Nederland en de eilanden en tussen de eilanden onderling. Dit zonder dat daarbij 

~· ~itbreiding van de reikwijdte hiervan is doorgevoerd. 

6.17. Zowel de aldus aangepaste Verklaring als het aldus aangepaste Voorbehoud betleffen 
1 ? buitenlandse aangelegenheden in de zin van artikel 3 van het Statuut, en dus Konirikrijk 
'I () aa enh en. n en ander geldt dus voor het gehele Koninkrijk. Dit aangepaste 

Voorbehoud stemt ook overeen met het hiervoor aangehaalde artikel 1, tweede lid, van het 
Statuut. Voor zich spreekt dat dit niet tos kan worden gezien van wat hiervoor onder 6.4. tot en 
met 6.14 is overwogen. 

6.18. De bedoeling hiervan is (gebleven) om de economische omstandigheden op de eilanden 
te beschermen tegen grote groepen Europese Nederlanders die zich wilden vestigen op deze 
eilanden met een (zeer) krappe arbeidsmarkt en financieel beperkte voorzieningen. Dit 
legitieme belang is reeds geaccepteerd en gewogen (en niet te licht bevonden) in HR 24 
november 2000, NJ 2001/376 (Matos c.s. tegen de Nederlandse Antillen), waarbij de L TU 
(voorganger van de WTU BES) is getoetst aan de genoemde verdragsbepaHngen. Niet is in te 
zien waarom die toetsing nu alsnog een ander resultaat zou moeten gaan opleveren. De te 
beschermen belangen op de eilanden, in het bijzonder ook op de BES eilanden, behoeven 
immers nog steeds onverkort bescherming. 

6.19. Gelet hierop is het Gerecht van oordeel dat de in artikel 3, vijfde lid WTU BES gestelde 
eis van het in bezit moeten hebben van een VOG geen strijd oplevert met voormelde 
verdragsbepalingen. Evenmin levert dit om de genoemde redenen een_ discriminatoir 
onderscheid op. Voor het onderscheid bestaat immers de rechtvaardiging die hiervoor is 
vermeld. Ook de grand dat verweerder de gezondheid van Pietersz in gevaar brengt, kan hem 
niet baten. Het Gerecht volstaat hier met te verwijzen naar wat tussen partijen is overwogen en 
beslist in de uitspraak van dit Gerecht van 14 februari 2014 (YVAR 3 van 2014) onder4.7 .. 
Overigens mist artikel 12 IVESCR rechtstreekse werking omdat die bepaling nadere uitwerking 
behoeft in wetgeving (ABRS 19 april 2007, WN: BA4289 r.o. 2.5.1. ). 

6.20. Wat vervolgens beoordeling behoeft is het beroep van Pietersz op de bescherming van 
artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM. nu Pietersz niet het ongestoorde genot heeft 
van zijn eigendom. 

6.21. Het betrefl: hier een erfpachtsrecht van Pietersz dat betrekking heeft op Kaya Paramira 
35 te Rincon. Na de verkrijging van dit recht heeft Pietersz nog ruim twintig jaren in Nederland 
gewoond, waama hij is verhuist naar kennelijk {eerst) een ander adres op Bonaire. Aldus 
beschouwd is sprake geweest van een langdurig feitelijk bepeJkt gebleven genot van dat 
erfpachtsrecht Bovendien geldt dat Pietersz ondanks de aangevochten beperking voor steeds 
een periode van maximaal zes maanden binnen een tijdvak van een jaar het gestelde genot kan 
blijven houden/invullen. Terecht is door verweerder het standpunt ingenomen dat daarom geen 
sprake kan zijn van "ontnemingg van eigendom of inmenging in de zin van voormelde 
verdragsbepaling. Verweerder heeft zich terecht op dit standpunt mo~en stellen. 

6.22. De slotsom luidt dan ook dat het beroep ongegrond verklaard moet worden 
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7. Beslisslng 

Het Gerecht: 

verklaart het beroep ongegrond; 

Aldus vastgesteld door mr. M.L.J. Koopmans en uitgesproken in het openbaar op 
18 februari 2015 te Bonaire, in aanwezigheid van de griffier. 
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C1:;meenschappetijk 

Hof an Justitie HLAR 73559/15 
Datum uitspraak: 9 oktober 2015 

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE 
VAN ARUBA, CURACAO, SINT MAARTEN 

EN VAN BON AIRE, SINT BUST ATIUS EN SABA 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

R.P. Pietersz, verblijvend in Cura9ao, appellant, 

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Gerecht in eerste 
aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, van 
18 februari 2015 in zaak nr. War BES 4 van 2014, in het geding tussen: 

appellant 

en 

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 
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Procesverloop 

Bij brief van 7 augustus 2013 heeft appellant de staatssecretaris verzocht om te 
verklaren dat hij van rechtswege toelating tot verblijf in Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba heeft. 

Bij brief van 28 januari 2014 heeft de staatssecretaris dat verzoek afgewezen. 

Bij uitspraak van 18 februari 2015 heeft het Gerecht het door appellant daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaa_rd. 

Tegen die uitspraak heeft appellant hoger beroep ingesteld. 

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 augustus 2015, waar appellant, 
vertegenwoordigd door mr. M. Bijkerk, advocaat, en de staatssecretaris, 
vertegenwoordigd door mr. L.M. Virginia, advocaat, zijn verschenen. 

Overwegingen 

1. lngevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wet Toelating en Uitzetting BES 
(hierna: de WTU BES) hebben eveneens van rechtswege toelating tot verblijf 
Nederlanders, bedoeld in artikel 1 a, die meerderjarig zijn en beschikken over: 
a. een verklaring van goed gedrag, gedurende de laatste vijf jaren, 
afgegeven door het bevoegde gezag binnen twee maanden voor hun aankomst 
in de openbare lichamen of een schriftelijke verklaring, waaruit zulks 
genoegzaam blijkt, en 
b. huisvesting en voldoende middelen van bestaan om in hun 
levensonderhoud te voorzien. overeenkomstig bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur te stellen regels. 

2. Aan de afwijzing heeft de staatssecretaris ten grondslag dat appellant 
niet over een verklaring omtrent gedrag, als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onder 
a. van de WTU BES, beschikt. 

3. Appellant betoogt dat - samengevat weergegeven - dat die afwijzing 
in strijd is met artikel 12, eerste lid, van het lnternationaal Verdrag inzake 
burgerlijke en politieke rechten (hierna: het IVBPR). de artikelen 26 van het 
IVBPR en artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (hierna: het 
EVRM). en met artikel 1, van het Eerste Protocol bij het EVRM. 

3.1 Bij brief van 21 juli 2015 heeft de staatssecretaris het Hof te kennen 
gegeven dat aan appellant bij beschikking van 12 december 2013 een verklaring 
omtrent gedrag is verstrekt. Nu aan de afwijzing ten grondslag is gelegd dat 
appellant ten tijde daarvan niet over een verklaring omtrent gedrag beschikte. 
berust die afwijzing derhalve op een onjuiste grondslag. Het betoog slaagt reeds 
om deze reden. 

4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te warden 
vernietigd. Doende hetgeen het Gerecht zou behoren te doen, zal het Hof het 
door appellant ingestelde beroep gegrond verklaren en de afwijzing vernietigen. 

5. De staatssecretaris zal op na te melden wijze, in de proceskosten 
warden verwezen. 
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Beslissing 

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Cura9ao, Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba: 

I. verklaart het hoger beroep gegrond; 
II. vernietiqt de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, van 18 februari 2015; 
Ill. verklaart het bij het Gerecht in die zaak ingestelde beroep gegrond; 
IV. vernietigt het besluit van 28 januari 2014; 
V. veroordeelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot 

vergoeding aan R.P. Pietersz van de bij deze in verband met de 
behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen 
proceskosten tot een bedrag van 1.564,- USO (zegge: 
eenduizendvijfhonderdvierenzestig dollar), geheel toe te rekenen aan 
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

VI. gelast dat het openbaar lichaam Bonaire aan R.P. Pietersz het door 
hem voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep betaalde 
griffierecht ten bedrage van 252,- USO (zegge: 
tweehonderdtweeenvijftig dollar) terugbetaalt. 

Aldus vastgesteld door mr. E.J. van der Poel, voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en 
mr. A.W.M. Bijloos, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.E.B. de Haseth, griffier. 

w.g. Van der Poel 
voorzitter 

w.g. De Haseth 
grittier 

Uitgesproken in het openbaar op 9 oktober 2015 

Verzonden: 



Notulen hoorzitting 

Datum: 

Tijd: 

22 januari 2016 

14.00 

Aanwezig: 

lnzake: 

Dhr. mr. P. de Graaf, mw. L. Pikeri, dhr. S. Hansen, dhr. mr. M. Bijkerk 

Bezwaar ongewenstverklaring S. Hansen 

Om 14.00 opent dhr. de Graaf de zitting. Er volgt een korte introductie van de aanwezigen. 

Hierna geeft dhr. de Graaf aan dater commentaar is geschreven op het bezwaar. Dhr. Bijkerk wordt 

d.m.v. deze hoorzitting in de gelegenheid gesteld om het bezwaar nader mondeling toe te lichten. 

Voorts heeft dhr. de Graaf het verzoek om niet in herhaling te vallen van hetgeen reeds tijdens de 

zitting al besproken was. 

Dhr. de Graaf geeft het woord aan dhr. S. Hansen. 

• Dhr. Bijkerk 
Wat gezegd is tijdens de zitting, dat geldt. De kwestie is nu dat dhr. Hansen (hierna betrokkene) 

niet in het bezit is van een geldige vergunning, dat is de reden van uitzetting. Deze reden is niet 

voldoende op grond van de argumentatie die is aangevoerd . De vraag is of er echt een gevaar 

bestaat voor de dame waarmee betrokkene een relatie had. 

• Ohr. de Groof 
Heeft u nog contact met uw ex, kunt u daar nog wat over vertellen7 

• Ohr. S. Hansen 
We had den een dag voor mijn detentie nog een relatie. lk heb tegen haar gezegd dat ik naar 

Cura~o zou gaan, ik wilde graag rust. Dit was ook in verband met de mishandeling, we spraken 

met elkaar en gingen toen ook goed met elkaar om. 

lk ben bij het vliegveld aangehouden, zlj kocht zelfs telefoonkaarten voor miJ en ze is twee keer 

bij mij op bezoek gekomen. 

Zij heeft een valse aangifte gedaan, in haar verklaring stonden veel leugens. En hier schaamde ze 

zich ook voor. lk werd verdacht van mishandeling en verkrachting, ik ben veroordeeld voor 

mishandeling. 

lk zit nu vast, ik ben de dupe terwijl zij gewoon buiten rondloopt. Wat ik heb gedaan is ook zeker 

niet goed, maar er is met mij geen rekening gehouden. 

• Ohr. de Graaf 
Hoelang hadden jullie een relatie? 

• Ohr. 5. Hansen 
Ongeveer acht maanden, we hebben elkaar in de gevangenis leren kennen. We zaten samen 

vast. Van oktober tot mei hebben we samengewoond. 
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• Dhr. de Graaf 

Jk heb begrepen dat zij momenteel een andere relatie heeft en dat ze ook zwanger is van haar 

huidige partner, dus er zijn vanuit u geen hard feeJings? 

• Dhr. S. Hansen 

Nee, zeker niet. Het was gewoon dat ik geen kant op kon. lk woonde namelijk bij haar, en na een 

ruzie zei ze tegen mij dat ik eruit moest. Waar zou ik heen gaan, als ze mij tenminste drie dagen 

kon geven om een ander onderkomen te zoeken dari kon ik weg. Maar ik moest van haar direct 

vertrekken, zo kan zij mlj ook niet behandelen. lk heb tegen haar gezegd dat ik het huis in brand 

zou steken. Jk heb toen 10 dagen vast gezeten in verband met bedreiging. 

Vervolgens was er sprake van mishandeling. lk heb een Whatsapp berichtje gevonden in haar 

telefoon waar ik niet blij mee was. Hierna kreeg i.k bericht van mijn advocaat dat zij zwanger 

was. Na vier weken l<reeg ik te horen dat ze een miskraam heeft gehad in verband met een 
ongeluk. Van haarvriendinnen begreep ik dat dlt een leugen was en dat zij een abortus heeft 

gehad, ik voelde me hierdoor belazerd. lk heb haar hiermee geconfronteerd, geb1eken was dat 

zij nooit zwanger was. 

lk vind dater vanuit justitie voor ons beiden naar een oplossing gezocht moest worden. Nu ben 

alleen ik gestraft. 

• Dhr. Bijkerk 
Even voor de duldelijkheid; zijn ex is voor hem geen probleem meer. 

• Dhr. S. Hansen 
lk heb afstand genomen van haar, ze is zelfs zwanger van een ander. Jk heb/had genoeg tijd om 

na te denken gedurende mijn detentie. lk wil afstaod van haar, dat heb ik ook genomen. lk wil 

niks meer met haar. lk heb een zoontje en familie . 

• Dhr. de Graaf 

Wat zijn uw banden met Bonaire, vanaf wanneer bent u hier? 

• Dhr. S. Hansen 
lk ben hier sinds 2010, lk werkte hier, ik voetbalde hier en heb hier veel vrienden. In 2011 kreeg 

ik problemen met justitie, vervolgens was ik gedetineerd. De moeder van mijn zoontje woonde 

op Cura~ao, mijn kind was hier op Bonaire bij rnij komen wonen. Oe moeder van mijo zoontje 

kon niet voor al'le drie haar kinderen zorgen, daarom heb ik de zorg van mijn zoontje op mij 

genomen. 

lk heb destijds drie brieven geschreven naar de IND. lk weet niet wat daarmee i.s gebeurd, maar 

ik heb nooit een reactie ontvangen. lk heb de situatie uitgelegd over mijn zoontje, hij was hier 

lngeschreven, ging naar school etc. ik wilde mij ook inschrijven. 

In verband met mijn gevangenisstraf is mijn zoontje inmiddels weer naar Nederland. 

• Ohr. de Graaf 
Hoe oud is uw zoon? 
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• Dhr. S. Hansen 

9 jaar. Mijn zoon heeft hier vriendjes wonen en zijn veriorgster en vriendjes ziet hij als tamilie. lk 

vind de zaak geen fairplay. Stel mijn kind wil naar Bonaire komen op vakantie om zijn vrienden te 

zien of familie, dan kan ik dus niet met hem naar Bonaire komen. II< wil verder met mijn leven 

zonder belemmerjngen. lk wil een vrij man zijn. 

• Dhr. de Graof 
Heeft u farnilie hier op Sonaire? 

• Dhr. S. Hansen 
lk heb hier vrienden wonen die ik als tamme beschouw. 

• Dhr. de Graaf 

Stel dat de ongewenstverklaring stand houdt, waar wil je dan heen? Naar Nederland of Curar;:ao? 

• Dhr. s. Hansen 

Het zou een mentale mishandeling zijn. Stel dat Cura~o een gevaar voor mijn leven zou zijn. lk 

wil na mijn detentie vrij zijn. Bonaire ls omringd door de zee, er zijn ook nog andere manieren 

om op Bonaire te !«>men. Hoeveel Bonaireanen zitten vast voor ergere delicten. Zij kunnen wel 

vrij reizen en vrij zijn. lk zeg niet dat ik hier voor altijd wil blijven wonen, maar we zijn allemaal 

gelijk. Bonaireanen, Cura~aoenaars, Arubanen, Nederlanders, we zijn allemaal gelijk. En ik wil 

e,en vrij man zijn, hoeveel keer willen jullie mij straffen? 

·• Dhr. de Graaf 
Een ongewenstverklaring is geen straf, maar een maatregel. 

• Dhr. S. Honsen 
Het voelt voor mij we! zo, als een straf. Het is een be!emmering voor mij, en ook voor mijn 

zoontje. 

• Ohr. de Graaf 
U heeft uw standpunt duidelijk verwoord, ik heb verder geen vragen meer. Binnen nu en twee 

weken denk ik de beslissing op bezwaar af te hebben, dit wordt dan naar uw advocaat gestuurd. 

We zijn natuurlijk ook nog in afwachting van een beslissing op de vovo. Heeft u verder nog 

vragen? 

• Ohr. S. Hansen 
lk w11 nog iets vragen- Wat is het doel van de ongewenstverldaring? 

• Ohr. de Graaf 

Oat staat vermeld in de stukken. 
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• Dhr. M, Bijkerk 

Oat je een gevaar vormt voor de dame als je vrijkomt. 

• Dhr. S. Hansen 
Wat wil je bereiken? Oit ls mentale mishandeling, het is niet eerlijk. 

• Dhr. de Graaf 

De zaak ligt ook nog bij de rechter, die gaat ook beslisseo. 

Graaf beeindigd de zitting om 14.30 

JAN 2 8 %011 
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