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GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE 
VAN ARUBA, CURA«;AO, SINT MAARTEN 

EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 

Uitspraak op he~, hoger beroep van: 

C.G.D. Cicilia, in haar hoedanigheid van voogd van de minderjarige 
E.M. Brunken, 
appellante, 

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba, zittingsplaats Bonaire van 31 januari 2018 in zaak nr. BON201700405, 
in het geding tussen: 

appellante 

en 

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. 
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Procesverloop 

Bij beschikking van 9 september 2016 heeft de staatssecretaris voor de 
minderjarige op de voet van artikel 3, derde lid, van de Wet toelating en uitzetting 
BES (Wtu BES) een verklaring verstrekt waaruit blijkt dat zij van rechtswege 
toelating tot verblijf in de openbare lichamen heeft (hierna: wr), geldig tot 
24 februari 2017. 

Bij beschikking van 21 februari 2017 heeft de staatssecretaris het door appellante 
daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij uitspraak van 31 januari 2018 heeft het Gerecht het door appellante 
daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

Tegen deze uitspraak heeft de appellante hoger beroep ingesteld. 

De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend. 

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 oktober 2018, waar appellante, 
vertegenwoordigd door mr. M. Bijkerk, advocaat, vergezeld door G. Cicilia en de 
staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. P .J. de Graaf, werkzaam bij de 
lmmigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland, zijn verschenen. 

Overwegingen 

1. De toepasselijke wettelijke bepalingen zijn opgenomen in de bijlage bij 
deze uitspraak, die daarvan deel uitmaakl 

2. De minderjarige is op 23 augustus 2005 in Curac;ao geboren. Zij wordt 
sinds haar geboorte verzorgd en opgevoed door appellante die zelf in Bonaire is 
geboren. In 2016 hebben appellante en de minderjarige zich metterwoon in 
Bonaire gevestigd . 

3. In de beschikking van 21 februari 2017 heeft de staatssecretaris zich 
op het standpunt gesteld, dat de wr bij wijze van uitzondering pan de 
minderjarige is verstrekt voor de duur van 6 maanden, omdat appellante niet 
beschikt over voldoende middelen van bestaan voor haar en de minderjarige. De 
minderjarige heeft daarmee meer gekregen dan waarop aanspraak bestaat. 
Appellante moet op de voet van artikel 3, vijfde lid, van de Wtu BES beschikken 
over voldoende middelen van bestaan. Volgens paragraaf 1.9.3.3. van hoofdstuk 
3 van de Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(Ctu BES) geldt in dit geval een normbedrag van US$ 1.680,00 per maand 
(hierna: het middelenvereiste). 

4. Het Gerecht heeft overwogen dat de uitzondering, bedoeld in artikel 1 a, 
tweede lid, van de Wtu BES, zich in dit geval niet voordoet en die wet op de 
minderjarige van toepassing is. Appellante is niet de moeder van de minderjarige, 
maar haar voogd. Het Gerecht heeft onderschreven dat tussen appellante en de 
minderjarige gezins- en familieleven bestaat. bedoeld in artikel 8 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM), maar dat brengt niet met zich dat geen onderscheid mag worden 
gemaakt tussen een ouder en een voogd van een minderjarige, aldus het 
Gerecht. Het Gerecht is appellante onder verwijzing naar de uitspraak van 
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11 maart 2016 fY'/ar BES 2016/7 en 8) voorts ni~t gevolgd in het standpunt, dat 
artikel1a, tweede lid, van de Wtu BES buiten toepassing meet blijven omdat de 
minderjarige anders als vreemdeling wordt behandeld door de Staat waarvan zij 
onderdaan is. Verder heeft het Gerecht, overwogen dat de door appellante 
ingeroepen verdragsbepalingen er evenmin toe nopen dat aan de minderjarige 
een vvr moet worden verstrekt en het middelenvereiste in een geval als dit niet 
mag worden gesteld. Als appellante voor de minderjarige een verblijfsvergunning 
aanvraagt, kan in die procedure worden beoordeeld of de door haar ingeroepen 
verdragsbepalingen worden geschonden indien de minde~arige geen verblijf bij 
appellante wordt toegestaan, aldus het Gerecht. 

5. Appellante betoogt dat het Gerecht ten onrechte heeft overwogen dat 
de Wtu BES op de minde~arige van toepassing is. Het Gerecht heeft niet 
afdoende gemotiveerd waarom de artikelen 93 en 94 van de Grondwet, artikel 9, 
eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES (War BES), de artikelen 3 
en 10 van het Verdrag inzake de rechten van hat kind (IVRK), de artikelen 7 en 
12 van hat Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en artikel 
8 van het EVRM er niet aan in de weg staan dat de bepalingen van de Wtu BES 
op de minde~arige van overeenkomstige toepassing zijn. Het Gerecht heeft ook 
ten onrechte overwogen dat appellants een verblijfsvergunning voor de 
minderjai"ige moat aanvragen. De staatssecretaris kan op de voet van artikel 3, 
tweede lid, van .de Wtu BES, bij algemene maatregel van bestuur bepalen dat de 
categorie waartoe de minderjarige behoort van rechtswege wordt toegelaten. Het 
Gerecht heeft voorts verzuimd dit geval te beoordelen in het Iicht van de 
staatkundige verhoudingen, waarin de BES-eilanden integraal ondardael van 
Nederland zijn en in dit geval ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt 
tussen BES-Nederlanders en andere Nederlanders, aldus appellante. 

6. Ter beantwoording ligt de vraag voor, of het Gerecht terecht tot het 
oordeel is gekomen dat de Wtu BES op de minderjarige van overeenkomstige 
toepassing is, zij geen aanspraak kan maken op verstrekking van een vvr en 
appellante voor de minderjarige een verblijfsvergunning moet aanvragen, waarbij 
als vereiste geldt dat zij aan het middelenvereiste moet voldoen. 

6.1. Ter zitting heeft appellante desgevraagd verklaard dat de vader noch 
de moeder van de minderjarige in Bonaire, Sint Eustatius of §aba is geboren. 
Appellante is ook niet de moeder van de minderjarige, maar belast met de 
voogdij over haar. De uitzondering van artikel 1a, tweede lid, van de Wtu BES, 
doet zich derhalve niet voor. Oat gezinsleven bestaat tussen appellante en de 
minderjarige is niet relevant voor de toepassing van die bepaling. Uit de tekst 
noch uit de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling kan worden 
afgeleid dat aan de term vader of moeder als bedoeld in die bepaling een andere 
betekenis meet worden toegekend dan de juridische of biologische ouder. De 
Wtu BES geeft de staatssecretaris voorts niet de bevoegdheid om de kring van 
personen op wie die wet niet van toepassing is, uit te breiden. Nu de uitzondering 
van artikel1a, tweede lid, van de Wtu BES, zich in dit geval niet voordoet en niet 
in geschil is dat de uitzondering van artikel1a, derde lid, van die wet niet van 
toepassing is, is de Wtu BES op de voet van artikel1 a, eerste lid, aanhef en 
onder a, van overeenkomstige toepassing op de minderjarige. 

6.2. De minderjarige maakt geen aanspraak op toelating van rechtswege 
als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wtu BES, gelezen in samenhang met 
hoofdstuk 4 van het Besluit toelating en uitzetting BES. De staatssecretaris is niet 
gehouden om een kind waarover door een derde de voogdij wordt uitgeoefend, 
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zoals de minderjarige, op de voet van artikel 3, tweede lid, aan te merken als 
behorend tot de categorie die van rechtswege is toegelaten. Oat voor de 
minderjarige een wr met beperkte geldigheidsduur is verstrekt, maakt evenmin 
dat zij aanspraak kan maken op toelating van rechtswege voor tangere duur dan 
haar eerder is toegestaan. Oaarbij wordt in aanmerking genomen dat de 
staatssecretaris bij het verstrekken van de wr voor de minderjarige; heeft 
gemotiveerd dat de vvr bij uitzondering in dit geval voor bepaalde duur aan de 
minde~arige is verstrekt. 

6.3. Oat de Wtu BES op de minderjarige van toepassing is en zij niet 
behoort tot een categorie die van rechtswege is toegelaten, brengt op zichzelf 
niet met zich dat de door appellante ingeroepen verdragsbepalingen zijn 
geschonden. Uit de uitspraak van het Hof van 1 september 2017 
(ECLI:Nl:OGHACMB:2017:103) volgt dat het onderscheid dat in de Wtu BES 
wordt gemaakt tussen van de BES-eilanden afkomstige Nederlanders en andere 
Nederlanders gerechtvaardigd is ter bescherming van de kleine, 
sociaal-economisch kwetsbare samenlevingen van de BES-eilanden tegen een 
ongecontroleerde instroom van niet van die eilanden afkomstige Nederlanders en 
vreemdelingen. 

6.4. Het vorenstaande brengt met zich dat appellante voor de minderjarige 
op de voet van artikel 6, eerste lid, van de Wtu BES, een verblijfsvergunning 
behoeft. Het Gerecht heeft terecht overwogen dat in de procedure over de 
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning kan worden beoordeeld of de 
vereisten waaraan de minderjarige moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor verlening van een verblijfsvergunning, niet mogen worden gesteld omdat 
anders de door appellante ingeroepen verdragsbepalingen worden geschonden. 
Aan die beoordeling komt het Hof in deze procedure niet toe. Als de 
staatssecretaris de minderjarige op enig moment wil uitzetten kan daartegen 
evenzeer in rechte worden opgekomen. Ook in dat verband kan worden 
beoordeeld of de voorgenomen uitzetting in strijd is met de cloor appellante 
ingeroepen verdragsbepalingen . 

6.5. Het betoog faalt. 

7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uit~raak dient te 
worden bevestigd. 

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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Beslissing 

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Cura~o. Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

Aldus vastgesteld door mr. E.A. Saleh, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en 
mr. J.Th. Drop, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.J.C. Beerse, griffier. 

w.g. Saleh 
voorzitter 

w.g. Beerse 
griffier 

Uitgesproken in het openbaar op 22 november 2018 


