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Zaaknummer: BON202100505 
 

AKTE WIJZIGING VAN EIS 
inzake 

Elbert Pedro MERCERA (hierna: ‘Mercera’), eiser, gem. mr. M. Bijkerk 

versus 

Staat der Nederlanden (Minister van SZW; hierna ‘SZW’ of ‘de Minister’), gedaagde,  

gem. mr. L.M.Virginia en mr. G.M.C. Neuteboom-Klink 
 

 

Eiser doet zeggen:  
 

1) De eis in het Inleidend Verzoekschrift is – bij nader inzien – niet zuiver geformuleerd. In de 
primaire vordering dient niet de inkomstenvrijlating als bedoeld in art. 19, lid 1 BoBES buiten 
toepassing te worden gelaten, het artikellid zelf dient buiten toepassing te worden gelaten. 
 

2) In Randnummer 10 van de Conclusie van Repliek is reeds aangegeven dat de tweede 
vordering wordt ingetrokken.  
 

De vordering komt dus als volgt te luiden:  
 

WESHALVE het het Gerecht moge behagen: 
 

primair (naast het eiser toe te staan kosteloos te mogen procederen) 
 

1. te verklaren voor recht dat art. 19, lid 1 BoBES jegens ouderen (gepensioneerde AOV-ers) 
onrechtmatig is en deswege jegens hen buiten toepassing dient te worden gelaten c.q. voor 
hen onverbindend is; 

2. te verklaren voor recht dat de beperking tot dertien weken als bedoeld in art. 7, lid 3 jegens 
ouderen (gepensioneerde AOV-ers) onrechtmatig is en deswege jegens hen buiten toepassing 
dient te worden gelaten c.q. voor hen overbindend is;  
 

subsidiair (naast het eiser toe te staan kosteloos te mogen procederen) 
 

1. te verklaren voor recht dat de inkomstensvrijlating tot het niveau van het Wettelijk 
Minimumloon als bedoeld in art. 19, lid 1 BoBES jegens ouderen (gepensioneerde AOV-ers) 
onrechtmatig is en deswege jegens hen buiten toepassing dient te worden gelaten c.q. voor 
hen onverbindend is, tenzij voor het ‘Minimumloon’ wordt gelezen het geïndexeerde sociaal 
minimum zoals wordt vastgelegd en gepubliceerd in de Voortgangsrapportages IJkpunt 
Bestaanszekerheid Caribisch Nederland; 

2. te verklaren voor recht dat de beperking tot dertien weken als bedoeld in art. 7, lid 3 jegens 
ouderen (gepensioneerde AOV-ers) onrechtmatig is en deswege jegens hen buiten toepassing 
dient te worden gelaten c.q. voor hen onverbindend is, tenzij voor ‘dertien’ weken wordt 
gelezen ‘zesentwintig’ weken;  
 

Bonaire, 14 september 2022    Namens eiser, mr. M. Bijkerk  
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