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HOGER BEROEP LAR ZAAK 

Geven respectvol te kennen: 

A. Michiel BIJKERK, appellant 1 (hierna ook: 'MB'), wonende te Seru Grandi #80, Bonaire CN, 
optredend in persoon en 
B. de te Bonaire gevestigde Stichting 'Golden Meand Society', appellant 2 (hierna ook: 'GMS'), tevens 
gevestigd te Seru Grandi #80, Bonaire CN, ten dezen domicilie kiezende te Seru Grandi# 80, Bonaire 
CN, ten kantore van de advocaat mr. M. Bijkerk, die verklaart gemachtigd te zijn voor en namens de 
stichting op te treden en met name ook om dit hoger beroepschrift namens de stichting te tekenen. 

Noot t.a. v. appellanten 

A. Appellant 1 (MB) is in persoon direct belanghebbende bij deze procedure, daar de AOV-uitkering 
die hij van ge"intimeerde (SVB Curai;ao, zie hierna) ontvangt, vanaf januari 2017 is gekort met 
maandelijks 10%, terwijl hij tevens in december 2016, 2017 en 2018 geen kerstgratificatie heeft 
ontvangen. De korting en niet-uitkering van de kerstuitkering zijn het gevolg van een wijziging van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (Lv. AOV) d.d. 22 juli 2016 (PB 2016 no. 39; 
hierna de 'Wijzigingsverordening' of korter de 'Wijzigingsvo'), in eerste aanjeg reeds overgelegd. 

Op verzoek van appellant 1 heeft ge"intimeerde (SVB Curai;ao) zijn AOV-uitkering bij beschikking 
d.d. 7 april 2017 (overgelegd IEA) opnieuw vastgesteld met inachtneming van de Wijzigingsvo. 

B. Appellant 2 (GMS) is een rechtspersoon zoals bedoeld in art. 7 LAR. De stichting treedt in dit hoger 
beroep zelfstandig als appellant op naast appellant 1. GMS is hiertoe gerechtigd (en is dus ontvankelijk 
om als zodanig op te treden), omdat de stichting het belang waar het in casu om gaat conform haar 
statuten (IEA reeds overgelegd) en blijkens haar feitelijke werkzaamheden behartigt. 

lmmers, in casu is het belang de bescherming en bevordering van mensenrechten (in casu o.a. het 
ge/ijkheidsbeginsel vastgelegd in art. 26 IVBPR als discriminatieverbod, het eigendomsrecht als 
bedoeld in art. 1 Eerste Protocol EVRM - immers het EHRM heeft de AOV-aanspraak erkend als 
eigendomsrecht - en het recht op sociale zekerheid jo. het recht op een behoorlijke Jevensstandaard, 
artt. 9 en 11 IVESC) middels het voeren van rechtszaken. Gezien de doelomschrijving van en de 
werkmethode conform statuten door GMS aan te wenden (het voeren van rechtszaken), is het belang 
en het aangewende middel in deze zaak precies hetgeen GMS zich cfm. statuten voor ogen stelt. 

GMS voert deze werkzaamheden ook feitelijk uit. Dit is de zesde mensenrechtenzaak die door GMS 
wordt gesponsord (zie http://www.arcocarib.com/ ). Enige verschil is dat dit de eerste zaak is waarin 
GMS zelf als procespartij optreedt. GMS dient te worden vergeleken met de Amerikaanse ACLU, alleen 
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is de organisatievorm van GMS anders. ACLU treedt jaarlijks op in honderden 'civil liberties' 
rechtszaken in alle of de meeste staten van de VS. 

Voor zover mocht worden gesteld dat de doelomschrijving van GMS te ruim is en dat - om 
ontvankelijk te zijn - moet worden aangetoond dat GMS ook het specifieke belang in deze 
procedure behartigt, zij gezegd dat GMS optreedt voor de informele vereniging (geen formele 
rechtspersoon dus) genaamd 'Vereniging AOV-belangen Cura<;ao' (hierna 'VAC'). Deze informele 
vereniging stelt zich specifiek ten doel om bedoelde 10% korting en niet-uitkering van de 
kerstgratificatie die door ge"intimeerde (SVB Cura<;ao) is ingevoerd ter uitvoering van de Wijzigingsvo, 
ongedaan te maken middels een verzoek aan het Gerecht/Hof om de essentiele artikelen van 
bedoelde Wijzigingsvo, met gebruikmaking van de bevoegdheid die de artt. 93 en 94 Grondwet het 
Gerecht/Hof geven, in de onderhavige zaak buiten toepassing te laten vanwege strijd met de in deze 
procedure nader aan te duiden bepalingen van Mensenrecht. 

De vereniging VAC heeft statuten, leden en een bestuur. De leden betalen elk$ 5.- contributie per 
maand zo tang deze procedure duurt. De contributie wordt doorbetaald aan GMS. 

De vereniging, alsook de individuele leden daarvan, heeft c.q hebben de stichting GMS verzocht om in 
deze procedure voor haar/hen op treden als procespartij, hetgeen GMS bij dezen doet. 
Ondergetekende is voorzitter van GMS en is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen, ingevolge de 
artt. 6 lid 3 jo. 8 lid 1 van haar Statuten. 

De volgende natuurlijke personen zijn lid van VAC: 
1) Ohr. John Gerard Martin HELDEWIER VIGNON, voorzitter, geb. 8 juni 1952 te Curai;ao; 
2) Ohr. Maximina Everardo THEODORA, secretaris, geb. 15 december 1950 te Bonaire; 
3) Ohr. Alvin Thomas TRININDAD, penningmeester, geb. 21 december 1951 te Bonaire; 
4) Ohr. Glenn Marcy ALBERTINA, lid, geb.22 augustus 1949 te Curai;ao; ' 
5) Ohr. Christiaan Johannes Maria SCHMITZ, lid, geb.18 april 1947 in Nederland. 

Kopieen van de 10-bewijzen van ieder van hen zijn reeds overgelegd in eerste aanleg. 

De meerderheid van de leden (m.u.v. een) hebben een direct belang bij de procedure, in die zin dat zij 
een AOV-uitkering ontvangen van ge"intimeerde (SVB Cura<;ao) en dus door de Wijzigingsvo. hun 
uitkering hebben zien dalen vanaf december 2016 (geen kerstgratificatie) en vanaf januari 2017 (10% 
korting op de maandelijkse AOV-uitkering). 

Kortom, dit is een dubbele test case waarin MB optreedt als direct belanghebbende agerend tegen 
een aan hem verstrekte beschikking en GMS optreedt als procespartij ter uitvoering van haar 
statutaire doelomschrijving en door toepassing van haar statutair aangeduide middel, t.w. het voeren 
van rechtszaken ter bescherming en bevordering van het Mensenrecht in de ruimste zin des woords. 
De test voor GMS is om te bezien of zij als procespartij in dit soort zaken ontvankelijk is. 

Gei'ntimeerde 

Ge"intimeerde ten dezen is de rechtspersoon Sociale Verzekeringsbank van Cura<;ao, gevestigd te Pater 
Euwensweg 9, Curai;ao (hiervoor en hierna ook: 'SVB'). Dit hoger beroep is gericht tegen het vonnis 
van het GIEA d.d. 14 januari 2019 (prod. HB-1), hierna ook het 'vonnis a quo'. 
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1. Dit hoger beroep richt zich tegen de uitspraak in eerste aanleg (het vonnis a quo) in volle 
omvang en de gehele argumentatie in eerste aanleg van appellanten wordt hierbij ingelast en 
dient te worden geacht deel uit te maken van de argumentatie in dit hoger beroep, voor zover 
daarvan in dit hoger beroep niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

Weliswaar wordt deze gebruikelijke clausule door het Hof niet beschouwd als een grief en is 
dat formeel natuurlijk ook niet. Het moet echter begrepen worden in die zin dat wat in eerste 
aanleg is aangevoerd, de grieven ondersteunt, ook al omdat het GIEA doorgaans niet alle 
argumenten in eerste aanleg weerlegt. Het kan niet zo zijn, dat het Hof de door het GIEA 
genegeerde argumenten beschouwt als niet te zijn aangevoerd in hoger beroep, alleen maar 
omdat zij in de Grieven niet meer aan bod (kunnen) komen. 

Als dit laatste wel zo is, dan zal al hetgeen in eerste aanleg naar voren is gebracht, maar door 
het GIEA is genegeerd, in de Grieven wederom aangehaald moeten worden. Een Hoger Beroep 
kan daarom niet alleen maar bestaan uit de specifieke Grieven tegen hetgeen het GIEA we/ 
nodig vond om te beoordelen en dat al het overige dat door de aanlegger IEA werd aangevoerd 
niet meer bestaat, omdat dit in de Grieven niet expliciet wordt genoemd. Hoger beroep is 
zowel feitelijke als inhoudelijke revisie. Nieuwe feiten, nieuwe inhoudelijke argumenten, alsook 
de reeds eerder genoemde argumenten (maar niet in het vonnis weerlegd en mede daarom 
niet in de Grieven herhaald) moeten in hoger beroep aan bod kunnen komen. 

Ook de VN Mensenrechten-Commissie ziet dit zo. Deze Commissie beoordeelt a/Jes wat te 
maken heeft met IVBPR-rechten, mits duidelijk is dat het aangevoerd is. Het gaat er immers om 
dat argumenten inzake mensenrechten v66r alles beoordeeld word~n. Als het GIEA ze niet 
beoordeelt, dan zal het Hof dit dus toch alsnog we/ moeten doen, ook als daartegen niet 
expliciet een Grief is aangevoerd. Het staat de aanlegger immers vrij om alsnog op VN-niveau 
alle mensenrechten-argumentatie aan te voeren, ook als het Hof deze argumentatie niet heeft 
beoordeeld en ook als het door de aanlegger zelf niet in een Grief is aangehaald, als het maar 
in eerste aanleg was aangehaald en het duidelijk moet zijn geweest voor de wederpartij dater 
een beroep op is gedaan. 

/nleiding 

2. Om redenen vergelijkbaar als hiervoor in sustenu 1 reeds opgemerkt, wordt ook de lnleiding 
uit het beroepschrift IEA hierbij ingelast met enkele wijzigingen c.q. aanvullingen daarin. 
Het is van het hoogste belang voor iedereen betrokken bij de rechtspleging om zich te 
realiseren welke gevaren met de dag zichtbaarder worden en wat de oorzaken daarvan zijn ten 
einde de voorzienbare calamiteiten te voorkomen of verzachten. De minachting voor mensen
rechten kan door het Gerecht/Hof worden gecorrigeerd. Daarvoor is in de Grondwet een 
mechanisme opgenomen. Ook de lagere rechters zijn zelfstandig moreel verantwoordelijk voor 
het respect voor mensenrechten. Als de Nederlandse Staat mensenrechten niet langer als 
hoogste leidraad erkent, dienen de Mensenrechtenverdragen te worden opgezegd. Zolang zij 
echter nog van kracht zijn, is een ieder moreel verantwoordelijk voor de handhaving ervan. 
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3. De hoger beroepsgronden zijn in eerste instantie gebaseerd op het uitgangspunt dat de 
Verenigde Naties en Mensenrechten niet 'irrelevant' zijn (zoals president Bush II ten onrechte 
heeft gesteld). lntegendeel, het doel van de VN is vrijheid, recht en vrede, alsmede 'social 
progress and better standards of life in larger freedom' (zie preambule van het VN-Handvest). 
De VN functioneert slecht en veel kritiek op dit instituut is terecht, maar het is niet irrelevant. 

Dit brengt met zich mee: 

Ten eerste, dat de algemene morele standaard zoals verwoord in de Universele Verklaring 
('UV') annex de twee VN Mensenrechtenverdragen (IVBPR en IVESC) door het Gerecht/Hof 
proactief dient te worden ondersteund en nagestreefd. 

Ten tweede, dat het concept 'mensenrechten' weliswaar niet perfect, maar toch nog altijd de 
eniqe juridische standaard van moreel recht vormt en dat het Gerecht bedoelde morele 
standaard bij de beoordeling van geschillen in steeds toenemende mate behoort te betrekken 
('by progessive measures ( ... ) to secure their universal and effective recognition and 
observance'; zie preambule UV). Dit is bij uitstek ook een plicht voor het Gerecht en het Hof. 

Het had immers een reden waarom mensenrechten in 1948 belangrijk werden gevonden en 
thans in 2019 nog steeds zijn. Wij brengen de preambule van de UV in herinnering: 

"dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten 
van a/le /eden van de mensengemeenschap gronds/ag is voor de vrijheid, gerechtigheid en 
vrede in de wereld; 
dot terzijdestellinq van en minachtinq voor de rechten van de mens qeleid hebben 
tot barbaarse handelinqen, die het geweten van de mensheid geweld hebben 
aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van 
meningsuiting en ge/oof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is 
verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens"; 

Dit is relevant. En dat thans des te meer, omdat de 'barbaarse handelingen' wereldwijd weer 
volop worden verricht en ook bij ons in de Antillen steeds dichterbij komen (Venezuela!) en 
zelfs op eigen territoir worden verricht (bijv. het arresteren en terugsturen van Venezolaanse 
vluchtelingen zonder hen asiel te bieden). De 'barbaarse handelingen' zijn dus teruggekeerd 
'with a vengeance', omdat het Mensenrecht werd en wordt terzijdegesteld en geminacht. 

Vooral de sociale en economische rechten werden en worden op grote schaal geminacht, ook 
door ons Gerecht/Hof dat steevast geweigerd heeft de IVESC-rechten als 'self-executing' te 
beschouwen, terwijl die wel als zodanig zijn bedoeld en ook aldus zijn geredigeerd. Het 
Gerecht/Hof heeft immers steevast geweigerd om lokale wetgeving te toetsen aan IVESC
rechten. Het Gerecht en het Hof hebben zelfs geweigerd het niet (behoorlijk) naleven van deze 
rechten door de overheid als onrechtmatig te bestempelen en hebben voorts geweigerd het 
civiele gelijkheidsbeginsel als verwoord in art. 26 IVBPR te laten doorwerken bij duidelijk 
ongelijke behandeling door de overheid van IVESC-rechten. 

Is het voorkomen van oorlog en 'barbaarse handelingen' door toepassing van Recht dan geen 
belangrijke taak voor het Gerecht/Hof? Heeft het Gerecht geen staatsmacht om richting te 
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kunnen geven daar waar de overheid kennelijk faalt? Dit falen is door de terugkeer van de 
'barbaarse handelingen' thans toch onomstotelijk aangetoond? Is er echt nog niet genoeg 
bewijs? Of is het Gerecht niet zelfstandig in staat om de oorzaken van dit falen te begrijpen en 
duiden? 

En, nog fundamenteler, is de rechterlijke macht nog onafhankelijk? 

4. De VN en gerenommeerde instituten als OXFAM waarschuwen al jaren tegen de groeiende 
ongelijkheid. Deze waarschuwing is relevant, omdat in het verleden gebleken is dat te grote 
ongelijkheid in inkomen en bezit, zowel nationaal als internationaal, leidt tot onvrede, d.w.z. 
opstand en oorlog. 

Oxfam:"The gap between rich and poor is reaching new extremes. The richest 1% have 
accumulated more wealth than the rest of the world put together. Meanwhile, the wealth 
owned by the bottom half of humanity has fallen by a trillion dollars in the past five years. Just 
62 individuals now have the same wealth as 3.6 billion people - half of humanity. This figure is 
down from 388 individuals as recently as 2010. These dramatic statistics are just the latest 
evidence that today we live in a world with dangerous and growing levels of inequality." 
Rapport 'Broken at the Top' d.d. 14 april 2016. Het rapport is eenvoudig te vinden op internet. 

5. Maar water van deze gewetensvragen en waarschuwingen ook zij, vast staat dat de 'landen' 
van het Koninkrijk met ratificatie van het IVESC-verdrag zekere plichten hebben aanvaard. 
lndien nu een van die landen (in casu Cura<;:ao) die verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, 
geven de artt. 93 en 94 Grondwet het Gerecht/Hof dan niet op zijn minst de bevoegdheid om 
zulks in een vonnis te zeggen? Daarmee is dan gegeven dat zulk niet nakomen onrechtmatiq is. 
lmmers, waarom zou het niet-nakomen van een wettelijke plicht all~en voor de burger 
onrechtmatig zijn, maar voor de overheid niet? lndien het Gerecht/Hof op deze wijze spreekt, 
dan kan de burger via de civiele rechter nadeel-compensatie of schadevergoeding vragen. 

Daarmee opent de bestuursrechter de deur naar de civiele rechter. 

Zo het Hof de onderhavige vordering onverhoopt meent te moeten afwijzen (d.w.z. bevestiging 
van het vonnis a quo}, dan verzoeken wij het Hof om zich in een obiter dictum te willen 
uitlaten over de (on)rechtmatigheid van de 10%-korting op de AOV en de intrekking van de 
kerstgratificatie. Gezien de huidige omstandigheden, waarin men steeds vaker hoort spreken 
over een dreigende Derde Wereldoorlog, is dit verzoek het minste dat het Hof kan doen. 

Er zijn redenen waarom men steeds vaker hierover hoort spreken. Een daarvan is de groeiende 
ongelijkheid. Wanneer het Gerecht/Hof in de gelegenheid wordt gesteld om daar iets tegen te 
doen, zoals in de onderhavige casus, dan dient die kans te worden aangegrepen. 

Want passiviteit is medeplichtigheid. 
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Na het voorgaande kunnen de grieven als volgt worden geformuleerd: 

Grief 1 
Ten onrechte heeft het GIEA in r.o. 1 uitsluitend verwezen naar art. 14 EVRM (een afhankelijk 
discriminatieverbod), terwijl appellanten tevens een beroep hebben gedaan op art. 1 van het 
Twaalfde Protocol bij het EVRM, hetgeen een niet-afhanke/ijk discriminatieverbod behelst. 

Toelichting 

Deze grief behoeft weinig toelichting. Dit wordt naar voren gebracht, omdat het verschil kan 
uitmaken bij de beoordeling van de vraag of de 10%-korting op de AOV en de intrekking van de 
kerstgratificatie uitsluitend van niet-ingezetenen van Cura~ao discriminatoir is, ja dan nee. 

Niet-ingezetenen hebben conform dezelfde wettelijke regels premie betaald als ingezetenen. 
Het is dan op zich discriminatoir om niet-ingezetenen na de opbouw van hun AOV-uitkering 
anders te gaan behandelen dan ingezetenen. De vraag of dit inderdaad discriminatoir is, dient 
niet alleen in samenhang te worden beoordeeld met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Na de 
inwerkingtreding van art. 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM is de discriminatievraag niet langer 
gekoppeld aan de andere EVRM-mensenrechten, maar dient op zich te worden beoordeeld. 

Discriminatie kan niet bij wet worden gelegitimeerd. De discriminatieverboden van art. 26 
IVBPR, art. 2 IVRK (specifiek t.a.v. de AWW), art. 14 EVRM jo. art. 1 Eerste Protocol EVRM, 
alsmede van art. 1 Twaalfde Protocol EVRM staan daaraan in de weg (zie sustenu 6 IEA). 

Grief 2 

Ten onrechte heeft het GIEA in r.o. 3.2 overwogen 
1) dat de doelstelling van GMS gericht is op het behartigen van algemene belangen, welke te 
ruim en onbepaald zijn geformuleerd, zodat aan de hand daarvan niet kan worden bepaald 
welke belangen rechtstreeks door de 'verlaging' (bedoeld wordt de 10%-korting/intrekking 
kerst-gratificatie bij de Wijzigingsvo) worden geraakt en 
2) dat de door GMS gestelde feitelijke werkzaamheden niet met stukken onderbouwd zijn, 
zodat de aard en omvang van bedoelde werkzaamheden niet aannemelijk zijn gemaakt, 
reden waarom GMS geen belanghebbende is in dit beroep 
3) dat VAC geen volmacht aan GMS heeft overgelegd op grond waarvan GMS de informele 
vereniging VAC in casu kan vertegenwoordigen. 

Toelichting 

Ad 1. De belangen die GMS behartigt (mensenrechten en natuurrecht) zijn inderdaad 
algemene belangen, die GMS zich echter conform haar Statuten specifiek aantrekt. Waar dus 
een specifieke overheidsbeslissing in strijd is met mensenrechten en/of natuurrecht, zoals in 
casu, is GMS daardoor eveneens rechtstreeks in haar (zich eigen gemaakte) belang getroffen. 
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Er is hier geen enkel verschil met bijvoorbeeld een stichting die zich in het algemeen de 
belangen van vreemdelingen aantrekt. Zodra het belang van een vreemdeling dan is geraakt, 
is de vreemdelingenstichting ook in haar eigen belang direct geraakt, als zij de kwestie oppakt. 

De Fundashon Akshon Sivil (FAS), die ook uitsluitend ruim geformuleerde algemene belangen 
behartigt, is aldus ook ontvankelijk geacht (zie bijvoorbeeld Hof d.d. 13 juni 2017; 
ECLl:NL:OGHACMB:2017:38). Wat GMS doet is dus helemaal niet nieuw. 

Ad 2. Dit gedeelte van de overweging is volstrekt onbegrijpelijk. lmmers met het optreden ze/f 
in deze procedure namens VAC bewijst GMS dat zij met haar feitelijke werkzaamheden cfm. 
haar Statuten (t.w. het voeren van mensenrechtszaken) bezig is. Ook heeft GMS sinds 2015 
periodiek Open Brieven aan de Zittende Magistratuur gepubliceerd, een aantal waarvan in de 
media zijn afgedrukt en verspreid. Een bundel daarvan is verwerkt in een boek getiteld 'Paleis 
van Ma'at' dat men kan vinden op www.arcocarib.com (front page, rechtsboven). 

GMS heeft toegegeven dat dit de eerste zaak is waarin zij zelf als procespartii optreedt. Maar 
ook in eerste aanleg is verwezen naar dezelfde website waar men kan zien dat GMS inmiddels 
8 mensenrechtszaken sponsort (in feite al 10, maar twee ervan zijn nog niet opgeladen). 

Er kan dus geen twijfel aan zijn dat GMS haar feitelijke werkzaamheden cfm. Statuten uitvoert. 

Daar komt nog bij dat het GIEA in deze overweging geheel niet betrekt het feit dat GMS de 
informele vereniging VAC vertegenwoordigt wiens doelstelling heel specifiek en rechtstreeks 
ziet op de onderhavige casus, namelijk "om de 10% korting en niet-uitkering van de 
kerstgratificatie die door de SVB Curac;ao is ingevoerd ter uitvoering van de wijziging van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, zoals vastgesteld bij Landsverordening 
d.d. 22 juli 2016 (PB 2016 no. 39), ongedaan te maken midde/s een verzoek aan het Gerecht om 
de essentiele artikelen van bedoelde wijzigingslandsverordening met gebruikmaking van de 
bevoegdheid die de artt. 93 en 94 Grondwet het Gerecht geven, buiten toepassing te laten 
vanwege strijd met bepalingen van internationale mensenrechtenbepalingen". 

Zie bijgaande Statuten van VAC (prod. HB-2). Specifieker en rechtstreekser kan niet. 

Ad 3. Erkend wordt dat VAC geen volmacht heeft overgelegd aan GMS. Dit verzuim wordt 
hierbij hersteld (prod. HB-3). Het is gebruikelijk dat het Gerecht, wanneer een volmacht 
ontbreekt, de in verzuim zijnde volmachtgever alsnog een kans geeft om het verzuim te 
herstellen. Nu het GIEA dat niet heeft gedaan, is het redelijk dat het Hof dit alsnog doet. Met 
als gevolg dat GMS alsnog ontvankelijk wordt verklaard. 

Zie bijgaand voorts een handtekeningenlijst van sympathisanten van VAC. De ondertekenaars 
zijn bijna allemaal personen die een AOV-uitkering van SVB Cura<;ao ontvangen of in de 
(naaste) toekomst zullen ontvangen, omdat zij Cura<;aos AOV-pensioen hebben opgebouwd 
middels bij wet bepaalde regels waaronder heel prominent ook het betalen van premies. 

Zij alien vragen geen gunst van de SVB. Zij vragen hun eigendomsrecht te respecteren. 
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In r.o. 4 overweegt het GIEA - kort samengevat - dat discriminatie naar woonplaats gerecht
vaardigd is tijdens de opbouw van het AOV-pensioen, in die zin dat alleen ingezetenen tot de 
kring van verzekerden behoren (en enkele anderen die onderworpen zijn aan belastingheffing 
in het land van opbouw) en dat het daarom dus oak gerechtvaardigd is om een nieuw onder
scheid naar woonplaats te introduceren om te kunnen korten uitsluitend van niet-ingezeten 
rechthebbenden nadat de AOV-uitkering voor hen reeds een verworven recht is geworden. 

Toelichting 

Deze overweging kan de conclusie van gerechtvaardigde discriminatie jegens niet-ingezetenen 
AOV-ers in de onderhavige zaak niet dragen, omdat appellanten nimmer hebben gesteld dat 
ingezetenschap tiidens de opbouwfase van het pensioen onrechtvaardig of discriminatoir zou 
zijn. Zij hebben gesteld dat het discriminatoir is om het ingezetenschap achteraf als 
discriminatiegrond in te voeren ten nadele van uitsluitend niet-ingezetenen die reeds een 
uitkering genieten. In de onderhavige procedure is immers aan de orde de vraag of personen 
aan wie reeds AOV-persioen is toegekend (die het eigendomsrecht van hun AOV-uitkering dus 
reeds hebben verworven) en die altijd vrij zijn geweest om met behoud van hun volledige 
pensioenrecht zich buiten Curac;ao te vestigen, achteraf alsnog een dee I van hun reeds 
verworven pensioenrecht mag worden ontnomen door bij de Wijzigingsvo .het niet
ingezetenschap als discriminatiegrond in te voeren. 

Er is geen logisch verband tussen het vereiste van ingezetenschap tijdens de opbouwfase en de 
introductie van het ingezetenschap als discriminatiegrond NADAT de uitkering reeds een 
verworven recht is geworden. Voorbeeld om de ongerijmdheid van c)e redenering van het GIEA 
te illustreren. Stel dat tijdens de opbouwfase alle ingezetenen verzekerd zijn. Betekent dit dan 
dat nadat de uitkering een verworven recht is geworden, gekort mag warden van a Ileen 
diegenen die in Curac;ao zijn geboren? Er is geen logisch verband tussen de twee situaties. 

Het GIEA verwijst naar een Hofvonnis d.d. 21 december 2017 (ECLl:NL:OGHACMB:2017:154), 
waarin een casus werd beoordeeld waarin de appellant een persoon was aan wie nog geen 
AOV-pensioen was uitgekeerd. Hij klaagde over 21% korting die hem was opgelegd op grond 
van art. 8 Lv. AOV, omdat hij tijdens de opbouwfase van zijn AOV-pensioen een tijdlang geen 
ingezetene was van Cu'rac;ao geweest (noch van de voormalige Ned. Antillen). Dit is een 
volstrekt andere situatie dan die van appellant 1 (MB) alsook van de andere belanghebbende 
VAC-leden. Zij hebben dit soort korting in de onderhavige casus helemaal niet aan de orde 
gesteld. Heel concreet. Aan MB is bij de toekenning van zijn AOV-pensioen destijds ook zo'n 
art. 8 korting opgelegd, waar hij in de onderhavige zaak helemaal niet tegen is opgekomen. 

Appellanten komen in deze zaak tegen iets heel anders op. 

Appellanten komen op tegen het volgende. Zij hadden reeds een AOV-uitkering toegewezen 
gekregen van de SVB. Zij hadden dus reeds een AOV-pensioen als verworven recht. Op het 
moment van toewijzing en nog jaren daarna ontvingen zij hun pensioen dan ook conform het 
bedrag dat aan hen was toegewezen. MB, biivoorbee/d, ontving vanaf 2015 AOV-pensioen en 
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was toen woonachtig op Bonaire. Pas twee jaar later (2017) wordt de Wijzigingsvo van kracht 
op grond waarvan zijn verworven pensioenrecht plotseling met 10% werd verlaagd met 
intrekking van de kerstgratificatie vanaf 2016, en wel op de achteraf bij wet ge"introduceerde 
discriminatiegrond dat hij geen ingezetene van Cura~ao is. De SVB heeft dus eerst een recht 
gegeven en het daarna gedeeltelijk weer ontnomen. Daar komen appellanten tegen op. 

Appellanten komen dus op tegen de aantasting van het door hen reeds verworven 
pensioenrecht alsmede hun reeds verworven recht om dat pensioenrecht te mogen ontvangen 
zonder eniqe kortinq op grond van woonplaats. Dit heeft dus niets te ma ken met de vraag op 
welk bedrag dat pensioenrecht is vastgesteld afhankelijk van toepassing van de korting 
vanwege niet-ingezetenschap op grond van art. 8 Lv. AOV. Deze art. 8 korting bestaat immers 
al vanaf het begin van de invoering van de AOV-volksverzekering en alle verzekerden weten 
dat zij over de periode dat zij geen ingezetenen waren geen pensioen opbouwen. Appellanten 
hebben daar vrede mee en hebben zich in deze zaak daartegen dan ook niet gekeerd. 

Het geval in de door het GIEA aangehaalde jurisprudentie ziet dus op een essentieel 
verschillende situatie, zodat deze jurisprudentie in de onderhavige zaak niet van toepassing 
kan zijn. Appels zijn nu eenmaal geen peren. 

In de aangehaalde jurisprudentie verzet de klager zich ook nog tegen een tweede korting van 
30% die het gevolg is van een wetswijziging die ook al van kracht was voordat aan hem een 
pensioenrecht was toegekend en die voor iedereen gold (zonder enige discriminatie jegens 
niet-ingezetenen dus). In de aangehaalde jurisprudentie was dus v.w.b. beide kortingen geen 
sprake van verworven rechten die de klager ontnomen konden worden en het probleem van 
discriminatie jegens niet-ingezetenen speelde helemaal niet. Er gezien het feit dater nog geen 
pensioenrecht was toegekend, kon dus ook nog geen sprake zijn vaA het ontnemen van dat 
recht, terwijl de discriminatiegrond op basis van art. 8 Lv. AOV al vanaf het begin af aan in de 
Lv. AOV was verankerd (vooraf dus). Appellanten klagen daarentegen dat hun reeds (jarenlang) 
verworven eigendomsrecht hen (gedeeltelijk) is ontnomen en dat een discriminatiegrond 
(namelijk die van woonplaats) eerst NA het toekennen van dat eigendomsrecht (achteraf dus) 
bij wet werd ingevoerd. Noodzaak tot bezuiniging kan leiden tot korting onder alle bestaand~ I ( 
rechthebbenden, maar niet uitsluitend tegen een bepaalde groep rechthebbenden. , 

Grie/4 

In r.o. 4 verzuimt het GIEA ten onrechte om te beoordelen of de invoering bij wet achteraf 
(d.w.z. NA de toekenning van het pensioenrecht) al of niet disproportioneel is en of er geen 
andere minder vergaande maatregelen waren om de door de SVB gestelde noodzakelijke (?) 
bezuiniging door te voeren zonder de invoering van de discriminatiegrond van woonplaats. 
Hetgeen door het GIEA niet beoordeeld is, maar we/ in eerste aanleg als argument naar voren 
is gebracht en we/ relevant is voor de beoordeling, mag niet in hoger beroep 'verloren' gaan 
doordat er geen grief kan worden geformuleerd tegen iets dat het GIEA niet overwogen heeft. 
Daarom strekt deze grief tot heroverweging door het Hof van hetgeen het GIEA ongemotiveerd 
heeft afgewezen door het volstrekt negeren van de argumentatie van de SER, die heeft 
geconcludeerd dat de Wijzingingsvo. om verschillende redenen ontoelaatbaar discriminatoir is. 
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Dit is een voorbeeld van het negeren door het GIEA van een belangrijk onderdeel van de 
argumentatie die in eerste aanleg naar voren is gebracht en wel met verwijzing naar het 
overgelegde SER-advies, waarin op goede grond is aangegeven dat en waarom de door de 
overheid gekozen maatregelen (de 10%-korting en de intrekking van de kerstgratificatie) zowel 
a) disproportionee/ zijn als b) niet voldoen aan het vereiste van subsidiariteit en mede daarom 
ontoelaatbaar discriminatoir zijn. 

De SER is niet de eerste de beste instantie. Het is een instituut dat beschikt over veel 
informatie en ervaring. De SER heeft de overheid geadviseerd om de korting op de AOV 
uitsluitend voor niet-ingezetenen achterwege te laten en wel om de volgende vijf redenen: 

A) dat het recht op de AOV-uitkering wordt beschouwd een eigendomsrecht te zijn als bedoeld 
in art. 1 Eerste Protocol van het EVRM (hierna: 'EP') en dat de korting een ontoelaatbare 
schending van dit art. 1 EP zou zijn; 
B) dat de korting uitsluitend toepassen op niet-ingezetenen van Cura~ao ontoelaatbaar 
discriminatoir zou zijn op grond van art. 14 EVRM jo. art. 1 EP; 
C) dat de noodzaak tot bezuiniging niet vaststaat, maar indien die noodzaak wel vast komt te 
staan, dat de bezuinigingsmaatregel niet effectief zou zijn, omdat - in het voorstel van de 
overheid - de grootste groep AOV-ers niet door de korting zou worden getroffen (t.w. de 
ingezeten AOV-ers) waardoor de opbrengst van de bezuiniging verwaarloosbaar klein zou zijn; 
D) dater een minder vergaande maatregel voor handen ligt, namelijk om de beoogde 
bezuiniging (indien echt noodzakelijk) om te slaan over a/le AOV-gerechtigden (dus zowel 
ingezetenen als niet-ingezetenen), hetgeen zou resulteren in een korting van slechts 4.75%, 
zodat de uiteindelijk doorgevoerde maatregel niet aan het vereiste \Ian subsidiariteit voldoet 
en dus ontoelaatbaar discriminatoir is; 
E) dat de doorgevoerde maatregel disproportioneel is. 

Het is onbegrijpe/ijk dat het GIEA de argumentatie in dit SER-advies bij de beoordeling of 
sprake is van ontoelaatbare discriminatie in het geheel niet heeft betrokken. Het SER-advies 
was overgelegd als prod. V bij beroepschrift IEA. 

Ter nadere toelichtinq enke/e onderdelen uit het SER-advies: 

De SER stelt (biz. 25 van het Rapport, zie prod. V): 
'Doordat de gewenste bezuiniging slechts door een beperkte groep wordt gedragen (namelijk 
de niet-ingezetenen, toevoeging MB) is de SER van oordeel dat de inbreuk op de rechten van 
individuele burgers (t. w. hun eigendomrecht ex art. 1 Eerste Protocol EVRM jo. at. 14 EVRM, 
toevoeging MB) grater is dan noodzake/ijk voor het beoogde doe/ en daarmee niet wordt 
voldaan aan het proportionaliteitsbeqinsel'. 

De SER is van mening dat de gewenste bezuiniging dient te worden omgeslagen over ALLE 
uitkeringgerechtigden, hetgeen resulteert in een niet-discriminatoire en WEL proportionele 
korting van 4.75% op jaarbasis voor alle uitkeringgerechtigden. 
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De SER is dus van mening dater een effectievere en minder vergaande maatregel is, zodat de 
Wijzigingsvo. ook niet aan het subsidiariteitsbeginsel voldoet. 

M.a.w. de maatregelen (10% korting en intrekking van de kerstgratificatie) zijn volgens de SER 
dus disproportioneel en voldoen oak niet aan het vereiste van subsidiariteit. 

De SER wijst op biz. 16 er voorts nog op dat de AOV-franchise maakt dat personen die een 
extra pensioen hebben opgebouwd, ervan uitgingen en ervan mochten uitgaan (de AOV
franchise is immers verplicht) dat de AOV-uitkering wettelijk gegarandeerd zou zijn. De 
Wijzigingsvo doorbreekt deze garantie echter, waarmee de niet-ingezetenen tijdens hun 
pensioenopbouw geen rekening konden houden, maar nu wel geconfronteerd worden met 
een onvoorzien tekort in de pensioenvoorziening. De Wijzigingsvo houdt geen rekening met dit 
argument en deze groep, hetgeen bijdraagt aan de disproportionaliteit van de maatregel. 

Tenslotte merkt de SER nog op (biz. 19} dat de in 2013 reeds doorgevoerde wijziging van de 
indexeringsregeling, waardoor de AOV-uitkering niet meer waardevast is geworden, het risico 
in zich draagt dat personen die uitsluitend AOV ontvangen er jaarlijks qua koopkracht op 
achteruit zullen gaan waardoor hun inkomen zal dalen onder de armoedegrens. Ook deze 
factor draagt bij aan de disproportionaliteit van de maatregelen. 

In eerste aanleg hebben appellanten deze argumentatie van de SER tot onderdeel van hun 
argumentatie gemaakt en hebben geconcludeerd dat onder andere om deze red en en de 
bedoelde maatregelen moeten warden geacht ontoelaatbaar discriminatoir te zijn. Het vonnis 
is onbegrijpelijk, omdat het GIEA deze argumentatie volledig heeft genegeerd en daarmee dus 
ongemotiveerd heeft afgewezen. 

Wanneer is sprake van discriminatie volgens het EHRM? 

Discriminatie is in beginsel nooit toegestaan, maar zwaarwegende omstandigheden kunnen 
maken dat het noodzakelijk is voor het bereiken van een legitiem doel, maar dan moet warden 
voldaan aan twee dwingende voorwaarden t.w. 
a) de discriminerende maatregel mag niet disproportioneel zijn en 
b) er is geen andere minder vergaande maatregel zijn om het legitieme doel te bereiken. 

In de woorden van het 'Handbook on European non-discrimination Law', editie 2018, biz. 93, 
wordt het als volgt samengevat: 

"To justify differential treatment, it must be shown: 
• that the rule or practice in question pursues a legitimate aim; 
• that the means chosen to achieve that aim (that is, the measure which has led to the differential 
treatment) is proportionate to and necessary to achieve that aim. 

To determine whether the differential treatment is proportionate, the court must be satisfied that: 
• there is no other means of achieving that aim that imposes less of an interference with the right to 
equal treatment. Put otherwise, that the disadvantage suffered is the minimum possible level of harm 
needed to achieve the aim sought; 
• the aim to be achieved is important enough to justify this level of interference. 
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Men vindt dit Handboek hier: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_ENG.pdf 

In het licht van deze definitie is duidelijk dat de SER het goed had gezien en dat het GIEA ten 
onrechte deze argumentatie terzijde heeft geschoven alsof hij niet naar voren was gebracht. 

Recente iurisprudentie EHRM inzake 'woonplaats' als verboden discriminatiegrond 

Ook recente EHRM jurisprudentie onderschrijft de argumentatie van de SER. Zie bijgaande 
kopie van de beslissing in de zaak Pichkur vs. Ucra'ine d.d. 7 november 2013, prod. HB-4. 

In r.o. 51 overweegt het EHRM: 
"The Court considers that the present case has to be distinguished from the above Carson judgment, in 
which the difference in treatment complained of concerned the lack of indexation of existing pensions 
for those residing in some foreign States, while nobody questioned the applicants' entitlement to the 
pension as such. In the present case, however, the entitlement to the pension itself had been made 
dependent on the applicant's place of residence, resulting in a situation in which the applicant, having 
worked for many years in his country and having contributed to the pension scheme, had been deprived 
of it altogether, on the sole ground that he no longer lived in Ukraine. Indeed, the applicant, who had 
been economically active in Ukraine from 1956 to 1996, had a right to a pension after he retired and, as 
the domestic law provided at the material time, he would again receive his pension upon his return to 
Ukraine. The Court therefore concludes that, with respect to the entitlement to the pension itself, the 
applicant was in a relevantly similar situation as the pensioners who resided in Ukraine". 

In deze zaak concludeert het EHRM dus dat 'woonplaats' in tegenstelling tot de situatie in de 
'Carson case' we/ een verboden discriminatiegrond is. Ook is het EHRM van oordeel dat sprake 
is van gelijke gevallen tussen de AOV-ers in Ucra'ine en de niet-ingezeten Ucra'iense AOV-ers. 
Voorts is het zo dat de niet-ingezeten Ucra·iense AOV-ers hun AOV weer zullen ontvangen als zij 
terugkeren naar Ucra·ine. In deze omstandigheden is het EHRM van mening dat sprake is van 
ontoelaatbare discriminatie o.g.v. woonplaats (d.w.z. schending van art. 14 jo. art. 1 EP) met 
als gevolg dat het (eigendoms)recht op AOV (waarvoor betrokkene ook premie had betaald) 
hem niet mocht word en ontnomen a Ileen maar omdat hij in het buitenland was gaan wonen. 

De casus in deze EHRM-uitspraak verschilt in geen enkel wezenliik opzicht van de onderhavige 
casus. Het enige qraduele verschil is dat de Ucra'iense AOV-er zijn qehe/e AOV-uitkering werd 
ontnomen, terwijl in casu de AOV-uitkering appellanten slechts qedeelteliik wordt ontnomen. 
In beide gevallen is echter sprake van verboden ontneming van het AOV-eigendomsrecht. In 
beide zaken hebben de AOV-gerechtigden premies betaald voor de opbouw van het recht. 

Voorbeeld. De VAC-secretaris, dhr. Maximino Everardo THEODORA, heeft 39.5 jaar gewerkt op 
Cura~ao (en 0.5 jaar op Bonaire dat toen nog deel uitmaakte van de N.A.), t.w. vanaf zijn 23ste 
jaar tot zijn 62ste jaar (2012). Daarna is hij teruggekeerd naar Bona ire, vanwaar hij afkomstig 
was. Bijna zijn hele werkzame leven heeft hij dus besteed aan de opbouw van Cura~ao. Hij 
heeft gedurende die tijd ook altijd AOV-premie betaald, waarvan het bed rag ook enkele keren 
werd verhoogd met name om de AOV in stand te kunnen houden. Over die premie
verhogingen heeft hij nooit geklaagd, omdat hij wist dat zijn beurt zou komen om pensioen te 
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krijgen en dat hij daar nu eenmaal premie voor moest betalen. Hij klaagt echter nu wel dat het 
door hem met premies opgebouwde pensioen plotseling met 10% wordt verlaagd, olleen moor 
omdat hij in 2012 op Bonaire is gaan wonen. Zijn klacht is menselijk en begrijpelijk. Soms is een 
voorbeeld sterker dan abstracte juridische argumenten. Hopelijk is dit hier ook het geval. 

En hij draagt ook nog steeds bij aan de economie van Cura~ao, want hij betaalt nog een deel 
lnkomstenbelasting aldaar, erfpachtrecht en meet regelmatig Cura~aose werknemers 
inschakelen om zijn huis op Cura~ao te onderhouden. Hij gaat ook regelmatig naar Cura~ao en 
besteed daar dan een gedeelte van zijn inkomen. De SVB heeft de maatregel getracht te 
rechtvaardigen, zeggende dat hij (de VAC-secretaris) niet meer bijdraagt aan de Cura~aose 
economie. Hoewel dit door de SVB in deze procedure niet als rechtvaardiging naar voren is 
gebracht, is het van belang zich te realiseren dat ook dit argument dus vaak niet opgaat. 

Hetgeen de onderhavige casus aan de zijde van appellanten nog sterker maakt, is het feit dat in 
het Ucra"iense geval de discriminatoir bevonden wet reeds bestond voordat de betrokken 
AOV-er naar het buitenland vertrok. Hij wist tenminste wat hem te wachten stond. Echter in de 
onderhavige casus werd de discriminatoire wet eerst achteraf ingevoerd, NADAT appellanten 
al jaren niet meer op Cura~ao woonden. De VAC-secretaris, bijvoorbeeld, woonde al 4 jaar op 
Bonaire teen de Wijzigingsvo in 2016 van kracht werd. Het is dus niet zo dat hij van tevoren 
wist dat, als hij naar Bonaire zou verhuizen, hij dan een gedeelte van zijn AOV-pensioen zou 
kwijtraken. Hij heeft in deze dus vooraf geen keus gehad (i.t.t. de Ucra·iense AOV-er die het we/ 
van tevoren wist). Wat hij thans nog wel zou kunnen doen, is metterwoon terugkeren naar 
Cura~ao, waarna hij weer zijn volle AOV-zal krijgen en ook de kerstgratificatie. En dat is precies 
wat het EHRM in de Ucra"iense zaak als onderdeel van haar beoordeling heeft gebruikt om 
'woonplaats' als discriminatiegrond te erkennen en in samenhang met art. 1 EP te oordelen dat 
de ontneming van het AOV-pensioen ongeoorloofd discriminatoir w~s. 

Merk nog op dat het EHRM in r.o. 52 en 53 ook betwiifelt of de discriminatie uberhaupt recht
vaardiqbaar kan ziin. Hier wordt er nog op gewezen dat appellanten eveneens een beroep 
hebben gedaan op art. 1 Twaalfde Protocol EVRM, zodat de vraag naar de rechtvaardigbaar
heid van de discriminatie ook op zich dient te worden beoordeeld, dus ook los van art. 1 EP. 

Daar komt tot slot nog bij dat er in casu geen enkele sprake is van het wonen in het buitenland. 
De VAC-leden en de Bonaireaanse ondertekenaars van de handtekeninglijst (zie prod. HB-5) en 
de Arubaanse ondertekenaars van hun handtekeningenlijst (in eerste aanleg reeds overgelegd) 
wonen in hetzelfde land als de Cura~aose AOV-ers (wier uitkering niet is gekort), t.w. het 
Koninkrijk der Nederlanden. Ook deze factor speelt een rol in deze zaak. Hier wordt immers 
gediscrimineerd tussen Nederlanders onderling, die allemaal wonen in hetzelfde Koninkrijk. 

Conclusie 

Al deze argumenten samengevoegd (die van de SER en die in de Pichkur vs. Ucra·ine zaak) 
leiden tot de conclusie dat er in casu wel degelijk sprake is van ontoelaatbare discriminatie 
ex art. 14 EVRM in verbinding met art. 1 EP c.q. discriminatie ex art. 1 Twaalfde Protocol EVRM, 
die niet rechtvaardigbaar is en die moet leiden tot toewijzing van de vordering (zoals qewiiziqd; 
zie hierna de in hoger beroep wederom enigszins gewijzigde vordering). 
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Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 5.1 dat het doel van de Wijzigingsvo legitiem is, 
verwijzend naar twee uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 

Toelichting 

In algemene termen kan een bezuinigingsmaatregel of een belastingverhoging voor het 
veiligstellen van het stelsel van sociale zekerheid en/of het beschermen van de nationale 
economie een legitiem doel zijn. Maar dit gaat volledig voorbij aan de bijzondere situatie in de 
huidige casus, waarin de Wijzigingsvo is ingevoerd houdende disproportionele bezuinigings
maatregelen die uitsluitend niet-ingezetenen treft en dus discriminatoir zijn. 

Appellanten noch de SER hebben aangevoerd dat de Cura~aose overheid in het algemeen geen 
bezuinigingsmaatregelen mag nemen wanneer dat noodzakelijk is. Zij hebben aangevoerd dat 
daarbij geen ontoelaatbaar onderscheid mag worden gemaakt tussen ingezetenen en niet
ingezetenen. Zij hebben ook aangevoerd dat bezuinigingsmaatregelen in beginsel niet de 
zwaksten in de samenleving moeten treffen, zoals de ouderen. Dit behoort paste worden 
overwogen nadat eerst de sterksten zijn aangesproken en er kan worden aanqetoond dat er 
echt geen andere oplossing meer is dan om ook de zwaksten te belasten. 

De bewiislast ligt hier op de overheid, niet op degenen die door de maatregelen worden 
getroffen. En met cijfers alleen kan dit niet worden aangetoond. Het feit dater geld nodig is, 
wordt ook door de SER niet weersproken. Wat moet worden aangetoond is dater geen andere 
maatregel mogelijk is dan het korten op de AOV-uitkering van uitsluitend niet-ingezetenen en 
op de uitkeringen van de zwaksten. Dit heeft ge·intimeerde helemaal niet aangetoond. 

De leqitimiteit van het doe/ in dit biizondere qeval staat dus helemaaJ niet vast. 

In de Memorie van Toelichting van de Wijzigingsvo is immers helemaal niet aangetoond dat de 
maatregelen in dit licht bezien echt noodzakelijk waren en dat andere maatregelen die de 
zwaksten ontzien, echt geen oplossing meer konden bieden. De overheid heeft helemaal niet 
aangetoond dat de nodige extra fondsen niet konden worden verkregen door invoering van 
bijvoorbeeld een robuuste vermogensbelasting. Het is bijna vanzelfsprekend geworden dat 
wanneer de overheid geld nodig heeft, het meteen gehaald wordt bij diegenen die het niet 
hebben (zoals in casu de ouderen) in plaats van bij diegenen die het we/ hebben. Dit is een 
kwestie van (politieke) keuze. Er is hier geen sprake van noodzaak. Kortom, oak de noodzaak 
voor invoerinq van de maatreqelen in kwestie staat in casu helemaal niet vast. 

Maar wat hiervan zij, het EHRM heeft in a/gemene termen bepaald dat een bezuinigings
maatregel of een belastingverhoging voor het veiligstellen van het stelsel van sociale zekerheid 
en/of het beschermen van de nationale economie een legitiem doel kan zijn. Maar in de twee 
door het GIEA aangehaalde zaken werd dit op zich legitiem geachte doel afgewogen tegen de 
individuele belangen van de benadeelden. En in die afweging werd geconstateerd dat de 
verlaging proportioneel was, omdat de inbreuk op art. 1 EP ten eerste tiideliik was (2 tot 3 jaar) 
en ten tweede beperkt was tot enkele percenten (in het geval van da Silva Carvalho Rico vs. 
Portugal was dit 4.6% en in de zaak Mateus vs. Portugal was dit nog minder). 
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In de onderhavige casus is echter geen enkele sprake van tijdelijkheid. En het gaat in casu om 
10%. De maatregel is dus permanent en meer dan twee keer zo hoog als het hoogste 
percentage in de 2 EHRM-zaken. Als we dan vergelijken met deze 2 EHRM-zaken, dan meet de 
permanente korting van 10% geacht worden disproportioneel te zijn, zeals overigens de SER 
ook aangaf. Er is in casu dus geen sprake van 'fair balance', zeals de EHRM-zaken het noemen. 

En daar komt dit nog bij. Als deze zaak door het Hof niet wordt gecorrigeerd, dan staat de 
Cura~aose overheid niets meer in de weg om de korting in de toekomst te verhogen tot 20% of 
nog meer. Of zal het Hof een percentage noemen wanneer het niet meer disproportioneel is? 
Is het disproportioneel als het permanent 33% is? 50%? Wanneer? Wij brengen in herinnering 
dat in het eerste wetsvoorstel zelfs 33% werd voorgesteld ! Kortom, niet alleen is de 
onderhavige maatregel dus discriminatoir, hij is ook disproportioneel. Er is geen 'fair balance'. 

De SER had aangedrongen op een we/ proportionele en niet discriminatoire maatregel die uit 
zou komen op 4.75% korting. Als de overheid voor die optie gekozen had (die ontegenzeggelijk 
mogelijk zou zijn geweest!), dan had het GIEA met enige grond deze twee EHRM-uitspraken 
maatgevend kunnen achten. Maar in de onderhavige casus zijn deze uitspraken dat niet. 

Grief 6 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 5.2 dat de lidstaten een ruime beoordelingsvrijheid 
hebben bij de afweging of er een 'fair balance' is tussen het met de inmenging in het 
eigendomsrecht gediende algemeen belang en de bescherming van de individuele rechten. 

Toelichting 

' Het is bekend dat de lidstaten inzake sociale zekerheidsrechten een ruime beoordelingsvrijheid 
hebben. Maar dat is algemene theorie. Het GIEA behoort te beoordelen of de overheid in casu 
deze ruime beoordelingsvrijheid heeft overschreden of niet. Daar zegt het GIEA ten onrechte 
echter helemaal niets over. Het GIEA vormt dus geen enkel eigen oordeel hierover. 

M.a.w. het GIEA ziet ten onrechte geen onderscheid tussen enerzijds de ruime beoordelings
ruimte die de lidstaten toekomt en anderzijds een vrijbrief om willekeurig te mogen beslissen. 
Had het GIEA dit onderscheid wel gezien, dan zou het Gerecht beoordeeld hebben of die 
beoordelingsruimte in casu al dan niet is overschreden. De rechtsoverweging voegt dus 
wezenlijk niets toe aan de beoordeling, maar wekt wel een onjuiste indruk. Ook dat grieft. 

In de dezelfde trant grieft het dat de tekst van het vonnis a quo bijna een 'copy/paste' is van 
het eerder geanalyseerde Hofvonnis d.d. 21 december 2017 (ECLl:NL:OGHACMB:2017:154). 
In dit opzicht is het vonnis a quo onzorgvuldig, omdat bedoeld Hofvonnis op de onderhavige 
casus niet van toepassing kan zijn, daar de situatie die daarin beoordeeld werd, ziet op het 
ingezetenschap tiidens de opbouwfase van het pensioen en op een tweede korting die geldig 
was voor iedereen (zonder discriminatie jegens niet-ingezetenen dus) en die vooraf bij wet van 
kracht was geworden, dus nog voordat de appellant in die zaak een verworven recht had 
verkregen. De situaties in beide zaken zijn dus niet te vergelijken. Zie ook hiervoor sub grief 3. 
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Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 5.2 van het vonnis a quo dat de verwachting dat een 
sociaal systeem waarin wordt geparticipeerd, nooit gewijzigd zou kunnen warden niet 
gerechtvaardigd is en voorts dat de lasten niet uitsluitend zijn gelegd bij de AOV-ers, maar 
onderdeel zijn van 'bredere hervormingen', zodat niet alleen de AOV-ers, maar ook anderen, 
zoals weduwen en wezen alsmede de groepering waar in art. 45 van de Algemene 
Landsverordening Landsbelastingen (hierna: 'ALL') naar wordt verwezen, de lasten dragen. 

Toelichting 

Ook dit gedeelte van r.o. 5.2 grieft, omdat erin wordt gesuggereerd dat appellanten zouden 
hebben aangevoerd dat het sociaal systeem van de AOV nooit gewijzigd zou kunnen warden. 
Dat hebben appellanten nooit aangevoerd. Het ontgaat appellanten dan ook waarom het GIEA 
dit naar voren brengt. 

En ook de daarop volgende overweging grieft, omdat het suggereert dat appellanten er soelaas 
uit zouden behoren te putten dat ook weduwen en wezen getroffen worden. Daar putten 
appellanten echter volstrekt geen soelaas uit. lntegendeel, het doet hen pijn dat ook de 
zwakke groep van niet-ingezeten weduwen en wezen warden getroffen. Aanvankelijk hadden 
zij het daarom ook opgenomen voor de weduwen en wezen, doch hebben dit naderhand laten 
varen, omdat zij daar geen direct juridisch belang bij hebben, zodat voorzienbaar was dat dat 
gedeelte van de vordering zowiezo zou warden afgewezen. 

Ook grieft het dat het GIEA suggereert dat de groepering waar in art. 45 ALL naar wordt 
verwezen een gedeelte van de lasten van de onderhavige maatregelen zullen dragen. Dit 
laatste wordt in de Wijzigingsvo echter helemaal niet voorgeschreven. Zie HB-6. 

De Wijzigingsvo behelst weliswaar ook een wijziging van art. 45 ALL. Die wijziging betreft de 
bevoegdheid van de Minister om het percentage bedoeld in art. 45 lid 6 ALL te kunnen 
aanpassen bij Ministeriele regeling met algemene werking. Dat percentage bepaalt wie als 
'uiteindelijk gerechtigden' van 'lichamen' moeten warden aangemerkt, met name personen 
die een belang hebben van 25% of meer in die 'lichamen'. De Minister krijgt middels de 
onderhavige Wijzigingsvo dus de bevoegdheid om dat percentage aan te passen (dus verhogen 
of verlagen). Dit gaat dus wezenlijk over iets heel anders dan het meehelpen de lasten te 
dragen die de Wijzigingsvo uitsluitend oplegt aan niet-inqezeten AOV-ers en niet-inqezeten 
weduwen en wezen. Dit grieft, omdat er een soort doekje voor het bloeden wordt geboden, 
maar dat bloeden volstrekt niet kan stelpen. 

Ook deze overweging heeft het GIEA 'copy/paste' overgenomen uit het Hofvonnis d.d. 21 
december 2017 (ECLl:NL:OGHACMB:2017:154), t.w. uit r.o. 5.4 van dat Hofvonnis, zonder zich 
er eerst van te vergewissen waar de verwijzing in de Wijzigingsvo. naar art. 45 ALL over gaat. 
Deze onzorgvuldigheid grieft. 
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Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 5.3 van het vonnis a quo dat de onderhavige 
maatregel proportioneel is 'ingeval de verzekerde geen ingezetene is' (letterlijk). 

Toelichting 

Vermoedelijk is de letterlijk geciteerde zinsnede (zie grief) een vergissing, d.w.z. een slordige 
formulering waar het GIEA geen erg in heeft gehad. Maar het geeft wel aan waar het grieft, 
namelijk de discriminatie. Als het de eigen Cura~aose ingezetenen zouden zijn geweest, dan 
zou de maatregel disproportioneel zijn geweest. Oat is de implicatie van de onzorgvuldig 
geformuleerde zinsnede. Maar nu het alleen de niet-ingezeten AOV-ers betreft, acht het GIEA 
de maatregel proportioneel. 

Een betere formulering van ontoelaatbare discriminatie is nauwelijks denkbaar. 

Vaak geven onbewust ('per ongeluk') geformuleerde uitlatingen beter aan wat de werkelijke 
achterliggende gedachte is dan de met precieze weldoordachte frasen geformuleerde 
uitlatingen, die de werkelijke achterliggende gedachte juist vaak verbloemen. 

In vorige grieven is reeds voldoende beargumenteerd waarom in casu zowel sprake is van 
disproportionaliteit van de maatregel als van de ontoelaatbaar discriminerende strekking 
ervan. Daarnaar wordt verwezen. 

Dit is echter wel de juiste context om te wijzen op een politieke realiteit. De Cura~aose 
overheid toont met cijfers aan dater een noodzaak is om te bezuinigen. Maar die 'noodzaak' 
verdwijnt als sneeuw voor de zon, als het Hof ten rechte vaststelt dat de maatregel 
ontoelaatbaar discriminatoir is. Het Gerecht kan en moet door het '~nappe bedrog' heen zien. 
De maatregel werd genomen, omdat het voor de Cura~aose politici geen enkel risico met zich 
meebracht. De niet-ingezeten AOV-ers kunnen zich politiek immers niet verdedigen. Zo het Hof 
ten rechte mocht oordelen zoals in de EHRM-zaak Pichkur vs. Ucra'ine is geoordeeld, dan zal de 
bezuiniging niet word en omgeslagen over alle AOV-ers, omdat zulks politieke zelfmoord is. 

Er is dus helemaal geen sprake van echte noodzaak. Er zijn andere maatregelen die voldoende 
kunnen opleveren om het sociale AOV-stelsel te kunnen blijven garanderen. Maar om geld weg 
te halen bij niet-ingezetenen was wel zo gemakkelijk. Het Gerecht kan en behoort dergelijk 
politiek bedrog te doorzien en niet te tolereren. Het is een hele ernstige zaak om AOV-ers te 
treffen in hun karige inkomen. Het Hof kan dit terugdraaien en het Land Cura~ao zal niet failliet 
gaan, terwijl het sociale zekerheidstelsel ook niet zal verdwijnen. Maatregelen kunnen nodig 
zijn, maar niet ten koste van hogere waarden zoals het gelijkheidsbeginsel. 

Zo wij ons wat betreft deze politieke analyse mochten vergissen en dat de Cura~aose overheid 
de bezuiniging inderdaad zal omslaan over ALLE AOV-ers en Weduwen en Wezen, dan so be it. 
Pas dan is de noodzaak echt bewezen en zullen ook de niet-ingezeten AOV-ers de last moeten 
dragen. In dat scenario hebben appellanten daar vrede mee. Maar terecht kunnen zij niet 
aanvaarden dat de Cura~aose overheid heeft gedacht: 'Laat die Bonaireanen, Arubanen en 
Hollanders maar betalen'. Daar zit de discriminatoire pijn. 
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Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 5.4 van het vonnis a quo dat appellant 1 (MB} geen 
stukken heeft overgelegd om aannemelijk te maken dat de onderhavige maatregel (10%
korting etc.} op hem een 'excessive burden' zou leggen zoals bedoeld in de EHRM-rechspraak. 

Toelichting 

Ook deze overweging grieft, omdat appellanten op biz. 2, 3de alinea van onderen, in het 
verzoekschrift reeds hebben aangegeven dat dit een 'test case' is. De vraag behoort hier dus 
niet te zijn of de maatregel voor MB een 'excessive burden' is, maar of 10% korting op de AOV 
(en geen kerstgratificatie} een te verwachten 'excessive burden' is voor uitsluitend niet
ingezeten AOV-ers die geen andere inkomsten hebben dan hun AOV-uitkering van de SVB 
Curac;:ao, welke uitkering op zich al niet toereikend is, althans die ver ligt onder het 
(bijvoorbeeld) voor Bonaire berekende bestaansminimum ad $ 1,271.- voor een alleenstaande 
en$ 1,719.- voor een echtpaar (zie biz. 25 van het Regioplan Onderzoek van 2018, dat door de 
Nederlandse overheid geaccepteerd is als maatgevend, zie prod. HB-7 en prod. HB-8}. 

Men vindt het rapport hier: 
https://www.eerstekamer.nl/overig/20180629/eindrapport sociaal minimum/document3/f=/ 
vkpmn4fn lyyu opgemaakt.pdf 

Wij beschikken niet over precieze cijfers t.a.v. het aantal op Bonaire wonende AOV-ers die 
geen andere inkomsten hebben dan hun AOV-uitkering van de SVB Curac;:ao. Op biz. 5 van het 
SER-rapport wordt wel aangegeven dat er op Bonaire 252 ouderen wonen die een gehele of 
partiele AOV-uitkering van de SVB Curac;:ao ontvangen. Volgens de SER ontvangen 9 van hen 

' een volledige uitkering ad (destiids} Naf. 862.- (dus +/- US$ 480.-}. De meesten ontvangen dus 
een partiele uitkering, waarvan niet bekend is hoeveel zij ontvangen, noch of zij nog over een 
andere aanvullende uitkering beschikken (bijv. een AOV van BES of onderstand). Het is echter 
a/gemeen bekend dat een hoog percentage van alle AOV-ers op onze eilanden geen andere 
inkomsten hebben dan hun AOV-uitkering, eventueel aangevuld met een partiele onderstand. 
Als dit percentage op 50% wordt gesteld (ervaringsgegeven, maar het GIEA kan dit zelf ook 
redelijkerwijs inschatten), of zelfs als dit percentage lager is, dan is en blijft het zonneklaar dat 
een korting van 10% op hun inkomen zonder meer we/ een 'excessive burden' is. Het betreft in 
ieder geval een veel te grote groep personen voor wie de maatregel wel degelijk een 'excessive 
burden' is, zodat ook op deze grond het GIEA de vordering had behoren toe te wijzen. 

Voor MB zelf is het nog (!) geen 'excessive burden', omdat hij en zijn echtgenote nog enkele 
andere kleine pensioentjes (waaronder de hem toegekende AOV van SVB Curac;:ao} ontvangen 
en hijzelf nog kan werken om zodoende zijn inkomsten aan te vullen, waarmee hij inderdaad 
uitkomt op een inkomen van +/- $ 1,800.- per maand (= sociaal minimum voor een echtpaar}. 
MB is een gelukkig mens. Maar daar gaat het niet om. Deze zaak is een 'test case', waarvan de 
bedoeling is om de korting ongedaan te maken, zodat andere financieel minder gelukkige 
mensen deze 'excessive burden' niet zullen hoeven te dragen. Als het GIEA meent dat burgers 
niet meer in 'test cases' mogen opkomen voor anderen, dan moet het Gerecht dit zeggen. 
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Maar het gaat niet aan om te oordelen dat, omdat appellant 1 (MB) zelf in casu de last wel kan 
dragen, de zaak die expliciet als 'test case' is aangeduid om die reden wordt afgewezen. Het 
GIEA had behoren te abstraheren van de situatie van de persoon van MB en had moeten kijken 
naar de achterliggende realiteit van diegenen waarvoor hij en de VAC-leden opkomen. 

Burgers doen een beroep op het Gerecht in eerste instantie omdat zij verwachten en mogen 
verwachten dat het Gerecht recht zal spreken en recht zal zetten wat scheef is. Niet om te zien 
hoe het Gerecht zich inspant om toch vooral wat scheef is, scheef te laten, omdat men 'de 
boot niet wil schudden' (= vertaling van 'do not want to rock the boat'). 

Grief 10 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 6 van het vonnis a quo dat het beroep op artt. 9 en 11 
van het IVESC-verdrag geen doel treft, omdat deze artikelen geen rechtstreekse werking 
hebben. 

Toelichting 

In de lnleiding hierv66r zijn wij op de artt. 9 en 11 IVESC-verdrag reeds ingegaan. Daarnaar 
wordt verwezen. Voorts wordt verwezen (en hier als ingelast beschouwd) hetgeen daarover in 
sustenu 15 van het Beroepschrift en in sustenu 12-13 van de Pleitnota IEA is opgemerkt. 

Appellant GMS is nu ongeveer al drie jaar bezig om zoveel mogelijk mensenrechtenzaken (die 
daarvoor in aanmerking komen) aan het Gerecht voor te leggen. ledere keer wordt verwezen 
naar de consequenties als mensenrechten niet warden gerespecteerd. Die consequenties 
komen steeds dichterbij. Men hoeft geen 'rocket scientist' te zijn om dit te voorzien. De in de 

' lnleiding geciteerde internationale documenten gaven dit al aan in 1948. 

Burgers mogen van het Gerecht verwachten dat het de andere twee staatsmachten controleert 
en, waar nodig, corrigeert. Het instrument om dat te doen is toepassing van het mensenrecht. 
En als het Gerecht dit niet doet, dan doet niemand het. 

De consequenties zullen zich dan ook bij ons realiseren ... 

Tot slot 

7. In sustenu 5 van de Pleitnota in eerste aanleg is precies aangegeven welke bepalingen van de 
Wijzigingsvo. appellanten wensen dat het Hof buiten toepassing zal laten. 

Het betreft de volgende bepalingen: 

- Artikel I, sub letter D, t.w. de wijziging van art. 22a Lv AOV. Met name de woorden 'en 

ingezetene is' in art. 22a Lv. AOV dienen buiten toepassingte worden gelaten. 

- Artikel Ill, sub letter A, t.w. de wijziging van art. 7, lid 1 lv AOV. Met name de tweede volzin 
van lid 1, luidende: 'Voor degene die geen ingezetene is, bedraagt het ouderdomspensioen Naf. 
775,80 per maand', dient buiten toepassing te warden gelaten. 

CRIB no. 378419535 Golden Mea11d Society (GUS) 
Fou11dation 
UCB (Bonaire) 4II58101 

INGbank (Nederland): 2479693 (Euro) t.n.v. M. Bijkerk 
MCB (Bonaire): 101217-07 (US$) t.n.v. Adv. Bijkerk 
DERDEGELDENREKENING bij MCB Bonaire 
t.n.v. Bijkerk SuretyN.V. (US$) no. 41182207 



Justitia 
aerogat {egi 

Seru Grandi #80 
Kralendijk 

Bonaire, C.N. 

Advocaat 
mr. M. Bijkerk 

Mobiel: 00599-7962650 
a bog ado. bijkerk@gmail.com 

info@arcocarib.com 

Golde11 Meand Society ~ 
Fo11ndation s11pporting 

lnternatio11al Co11rt Cases 

- Artikel Ill, sub letter A, t.w. de wijzigingen van art. 7, leden 2 en 3 Lv. AOV dienen buiten 
toepassing te worden gelaten. 

-Artikel Ill, sub letter B, t.w. de wijziging van art. 7a, lid 1 Lv. AOV. Met name de toegevoegde 
volzin ender kleine letter d, luidende: 'lndien een van de echtgenoten geen ingezetene is of 
beiden dat niet zijn, bedraagt voor de toepassing van dit artikel de toeslag ten hoogste Naf. 
531,90 per maand', dient buiten toepassing te worden gelaten. 

- Artikel Ill, sub letter B, t.w. de wijziging van art, 7a, lid 4 Lv AOV. Met name het nieuw 
ingevoegde onderdeel e, luidende: 'wanneer degene aan wie het ouderdoms-pensioen is 
toegekend of de gehuwd met degene aan wie het ouderdomspensioen is toegekend, geen 
ingezetene meer is', dient buiten toepassing te worden gelaten. 

Appellanten handhaven voorts al hun in eerste aanleg aangevoerde argumenten, inclusief hun 
beroep op de aldaar genoemde rechtspraak, wets- en verdragsartikelen. Bij mondelinge 
behandeling zal daar - zo nodig - nog op worden teruggekomen. 

WESHALVE het het Hof moge behagen om, alsnog recht doende: 

primair: 
met vernietiging van het vonnis a quo van het GIEA, beide appellanten ontvankelijk te verklaren en dit 
(hoger) beroep gegrond te verklaren, alsmede te bepalen dat ge'intimeerde aan appellant 1 (MB), alsmede 
aan de VAC-leden 1,2,3 en 5, de AOV- en Kerstuitkering dient uit te betalen in overeenstemming met de Lv. 
AOV zoals deze luidt na buiten-toepassing-laten door het Hof van de in dit hoger beroepschrift aangeduide 
artikelen of artikelonderdelen van de Wijzigingsverordening, althans na buiten-toepassing-laten door het 
Hof van de door het Hof nader aan te duiden bepalingen of artikelonderdelen van deze Wijzigingsvo.; 

' 
subsidiair: 
met vernietiging van het vonnis a quo van het GIEA, beide appellanten ontvankelijk te verklaren en dit 
(hoger) beroep gegrond te verklaren, alsmede ge"intimeerde op te dragen om opnieuw te beschikken 
binnen 7 dagen na datum van de uitspraak en wel met inachtneming van cfm. art. 50 lid 4 LAR in de 
uitspraak op te nemen aanwijzingen, ertoe strekkende dat de door appellanten in dit hoger 
beroepschrift aangeduide bepalingen of artikelonderdelen van de Wijzigingsverordening, althans de 
door het Hof nader aan te duiden bepalingen of artikelonderdelen van deze Wijzigingsverordening, 
buiten toepassing dienen te warden gelaten en dat ge'intimeerde aan appellant 1 (MB), alsmede aan 
de VAC-leden 1,2,3 en 5, de AOV- en Kerstuitkering dient uit te betalen in overeenstemming met de 
Lv. AOV zoals deze luidt na buiten-toepassing-laten door het Hof van de nader door het Hof aan te 
duiden bepalingen of artikelonderdelen van de Wijzigingsverordening, 

zowel primair als subsidiair kosten rechtens. 

Bonaire, 18 februari 2019 
appellant 1 (MB) in persoon, 
namens appellant 2 (GMS 
mr. M. Bijkerk 
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