
                  Aan het Gerecht in Eerste Aanleg Bonaire, 
                 p/a Fort Oranje, 
                                                                                ALHIER 
   
 
 

WARBES ZAAK 
PRO FORMA BEROEP 

 
Geeft respectvol te kennen: 
 
Maria Altagracia MUÑOZ FELIX, verzoekster, ten dezen domicilie kiezende ten kantore 
van de advocaat mr. Michiel Bijkerk, kantoorhoudende te Seru Grandi #80, Bonaire en 
tevens te Kaya Grandi 8, Bonaire, die verklaart ten dezen voor en namens verzoekster op te 
treden en die voorts verklaart door haar gemachtigd te zijn om namens haar dit pro forma 
beroepschrift te ondertekenen.  
 

1. Wederpartij ten dezen is de Staat der Nederlanden, in het bijzonder de Minister c.q. 
de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie (hierna: ‘de Minister’ c.q. ‘de Staats-
secretaris’ c.q. ‘de Staat’ c.q. ‘de IND’), in Bonaire gevestigd ten kantore van RCN 
te Kaya Internashonal z/n, Bonaire.  
 

2. Verzoekster heeft op 19 juni 2014 een aanvraag om naturalisatie ingediend. Bij 
beschikking van 23 juni 2016 is de aanvraag afgewezen (prod. I). Op 21 juli 2016 is 
tegen deze afwijzing bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is bij beschikking d.d. 14 
maart 2017 afgewezen (prod. II). Deze beschikking op bezwaar is per e-mail op 21 
december 2017 naar de destijds gemachtigde van verzoekster (dhr. A. El 
Moubachar) verzonden (prod. III).  
 
Dit beroep is derhalve ontvankelijk mits uiterlijk op 31 januari 2018 ingediend.  
 

3. Verzoekster tekent bij dezen beroep aan tegen de beschikking op bezwaar waarbij de 
aanvraag om naturalisatie is afgewezen (hierna: ‘de beschikking op bezwaar’).  
 
Gronden van het beroep: 
 

4. De aanvraag is afgewezen, omdat de Staatssecretaris oordeelt dat de identiteit van 
verzoekster niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Deze conclusie is gebaseerd 
op één enkele onduidelijkheid over de echtheid van een door verzoekster 
aangeleverd document. Echter is verzoekster ervan overtuigd dat bedoelde 
onduidelijkheid kan worden opgeklaard door overlegging van een rechterlijke 
clarificatie. Om dit te verkrijgen neemt de nodige tijd in beslag, met name omdat 
voorkomen moet worden dat de clarificatie niet wederom een of meer onduidelijk-
heden bevat. Dit neemt de nodige tijd, ook vanwege taalverschillen en verschillen in 
werkwijze bij de Burgerlijke Stand in St. Domingo en bij ons. Daarom is dit een Pro 
Forma beroep die ertoe dient om de beroepstermijn niet te laten verstrijken.  
 
De voornaamste grond van het beroep is dus dat de Staatssecretaris ten onrechte 
heeft geconcludeerd dat verzoeksters identiteit niet kan worden vastgesteld. 
Verzoekster zal gedurende deze procedure de nodige (nieuwe) documenten 
overleggen, waaruit haar identiteit met zekerheid zal blijken.  
 
 
 



Pro forma beroep 
 

5. Dit is een zgn. ‘pro forma’ beroep, waarbij slechts summier een beroepsgrond wordt 
genoemd (in dit geval van feitelijke aard). Later zullen eventueel nog andere 
beroepsgronden worden aangevoerd en de reeds aangevoerde zo nodig nog worden 
aangevuld.  
 
Ook zal de vordering – zo nodig – in het Aanvullende Beroepschrift worden 
geherformuleerd.  
 

6. Ondergetekende verneemt gaarne schriftelijk binnen welke termijn het Aanvullende 
Beroepschrift moet worden ingediend.  
 
WESHALVE het het Gerecht moge behagen:  
 
primair: 
met vernietiging van de ‘beschikking op bezwaar’ dit beroep gegrond te verklaren en 
te bepalen dat aan verzoekster de Nederlandse nationaliteit wordt toegekend en wel 
aldus dat cfm. art. 50 lid 4 WarBES deze uitspraak in de plaats treedt van de 
vernietigde ‘beschikking op bezwaar’;  
 
subsidiair:     
met vernietiging van de ‘beschikking op bezwaar’, dit beroep gegrond te verklaren 
en de Staatssecretaris op te dragen opnieuw te beschikken binnen 7 dagen na datum 
van de uitspraak en wel met inachtneming van cfm. art. 50 lid 4 WarBES in de 
uitspraak op te nemen aanwijzingen, ertoe strekkende dat aan verzoekster de 
Nederlandse nationaliteit wordt toegekend, 
 
zowel primair als subsidiair kosten rechtens.  

 
Bonaire, 29 januari 2018 
 
Namens verzoekster,  
mr. M. Bijkerk   
 


