
Burgerlijke zaken van 2014 
Registratienu.rnmer: 71307 
Datum beschikking: 18 december 2014 

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURACAO 

BESCHIKKING: 

van de rechter in boveng~noemd gerecht strekkende tot voorziening in de voogdij. 

1. Het procesverloop: 

Op 1 december 2014 heeft de Raad voor het Welzijn van het Kind (hiema: de Raad) ter 
griffie een verzoekschrift ingediend waarin is verzocht: 

Coraline Geraldine Demetria RAMPERSAD-CICILIA geboren in Curas:ao op 21 juni 
1964 (hiema: de voorgedragen voogdes), te benoemen tot voogdes over de minderjarige: 
Elisabeth Maria BRUNKEN (Cura9ao, 23 mei 2005), geboren uit nu wijlen Darlene 
BRUNKEN, hiema: de moeder. 

Het gerecht heeft het verzoek ter zitting van 4 december 2014 behandeld. Aanwezig 
waren, de voorgedragen voogdes en de minderjarige. De Raad werd vertegenwoordigd 
door mevrouw S. Zwerwer-Bitorina. 

2. De beoordeling van het verzoek: 

Uit het verzoek blijkt dat: 
de moeder is komen te overlijden waardoor het gezag over de minderjarige open 
is komen te staan; 
de minderjarige sinds haar geboorte bij de voorgedragen voogdes verblijft en door 
haar wordt opgevoed en verzorgd; 
de voorgedragen voogdes schriftelijk en ter zitting van 4 december 2014 
verklaard heeft akkoord te gaan met het gedane verzoek; 
de Raad het verzoek in het belang van de minderjarigen acht. 

Op grond van het bovenstaande is het Gerecht van oordeel dat het verzoek in het belang 
van de minderjarige voomoemd is en derhalve moet worden toegewezen. 
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Registratienummer: 71307 

3. De beslissing: 

Het Gerecht: 

benoemt, Coraline Geraldine Demetria RAMPERSAD-CICILIA geboren in Cura~ao 
op 21 juni 1964, wonende te Idaweg 12 in Cura~ao, tot voogdes over genoemde 
minderjarige; · 

beveelt dat genoemde minderjarige aan de benoemde voogd zal worden afgegeven voor 
zover deze zich niet in de feitelijke macht van de voogdes bevindt; 

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. 

Deze beschikking is gegeven door mr. U.I.D. Luydens, rechter in voormeld Gerecht, en 
op 18 december 2014 in het openbaar uitgesproken, in aanwezigheid van de griffier. 
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• NEDERLANDSE ANTILLEN (NA) 

Aktenummer 

KIND 
Geslachtsnaam 
Voomamen 
Dag van geboorte 

Uur en minuut van geboorte 
Plaats van geboorte 
Geslacht 

OUDERS 
Geslachtsnaam vader 

Voomamen vader 

e Geslachtsnaam moeder 
V oomamen moeder 

OVERIGE GEGEVENS 

GEBOORTEGEGEVENSOUDERS 
Plaats van geboorte vader 
Dag van geboorte vader 

Plaats van geboorte moeder 
Dag van geboorte moeder 

AANGEVER 
Gcslachtsnaam 
Voomamen 
Plaats van geboorte 

e Dag van geboorte 

A KTE VAN GEBOORTE 

100892 

Brunken 
Elisabeth Maria 
23-05-2005 

,. 

drieentwintig mei tweeduizend vijf 
11.18 
Cura~ao 

F (vrouwelijk) 

Brunken 
Darlene 

Curayao 
01-11-1963 

Brunken 
Darlene 
Curacyao 
0 I -11-1963 

AMBTELIJKE GEGEVENS EN HANDTEKENINGEN 
Akte opgemaakt op Curayao op 03-06-2005 door de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
Heyningen-Noor. 

WTJZIGINGEN EN LATERE VERMELDINGEN 

Dit afschrift stemt overeen met het origineel e Curayao, 15-08-16 
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Rijksdienst 
Caribisch Nederland 

,. 

BESCHIKKING 

CRV-nummer: FMSCRV20165606/1 

1. Onderwerp van de beschikking 

Deze beschikking heeft betrekking op de aanvraag tot het verlenen van een "verklaring 

Toel-ating van Rechtswege" die op 24/08/2016 is ingediend door: 

Naam: 

Geboren op: 

Nationaliteit: 

Ad res: 

Plaats: 

ELISABTEH MARIA BRUNKEN 

23/05/2005 

NEDERLANDSE 

KAYA COCOROBIS 

BONAIRE 

Mevrouw ELISABTEH MARIA BRUNKEN zal verder worden aangeduid a is 'betrokkene'. 

2. Besluit 

De aanvraag wordt ingewilligd met ingang van 24/08/2016 en is geldig tot 24/02/2017. 

3. Motivering van de beschikking 

G.ebleken is dat betrokkene niet aan het middelen vereiste voldoet. De middelen van 

bestaan van betrokkene (en voogd van betrokkene) zijn niet voldoende, duurzaam en 

zelfstandig (zie hoofdstuk 3, paragraaf 1.9.3.3., onder 2 CTU-BES, artikel 5.34, eerste lid, 

BTU-BES en artikel 5.32 BTU-BES). 

Middelen van bestaan worden als voldoende, zelfstandig en duurzaam aangemerkt als er 

minimaal 20.112,- USD op de bankrekening van de voogd staat of al het bruto-inkomen 

van de voogd minimaal1.680,· USD per maand is. 

De voogd van betrokkene heeft op een Cura~aose bankrekening een bedrag van 

omgerekend 6.511,95 USD. Dit is niet voldoende. Ook de wezenuitkering van omgerekend 

192,36 USD is niet voldoende. Tot slot kan het bruto inkomen van de dochter van de 

voogd niet worden meegerekend. 

Gezien het feit dat de voogd van betrokkene eilandskind is, wordt deze verklaring 

Toelating van Rechtswege verleend voor de duur van zes maanden. Op het moment dat 

betrokkene een verlenging indient zal betrokkene wei aan het middelen vereiste moeten 

voldoen. 

4. Toepasselijke wetgeving 

De ingangsdatum van de verblijfsvergunning wordt bepaald op grond van artikel 7, vierde 

lid, WTU-BES. 

Immigratie- en 
Naturalisatiedienst 

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire 
Telefoon (+599) 7158330 
E-mail IND@rijksdienstCN.com 

Loketten 

Bonaire: 
Kaya Aim. Pedro Luis Brion 12 
Kralendijk 

Sint Eustatius: 
Cottageweg z/n Oranjestad 

Saba: 
Matthew Leven stone Street z/n 
the Bottom 

www. RijksdlenstCN .com 
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5. Voorwaarden van de beschikking 

Arbeid is vrij toegestaan. Een werkvergunn ing is niet vereist. Aan de verklaring '?-ijn geen beperkingen en 

voorschriften verbonden. 

Wanneer niet Ianger aan de voorwaarden wordt voldaan, eindigt de Verklaring van Rechtswege van 

rechtswege . 

6. Rechtsmiddelen 

Tegen deze beschikking kan binnen vier weken na de dag waarop de beschikking is afgegeven een 

bezwaarschrift worden ingediend . Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden naar: 

Rijksdienst Caribisch Nederland 

t .a.v. de IND-unit Caribisch Nederland 

Postbus 357 

Kralendijk, Bonaire CN 

In plaats van bezwaar aan te tekenen kan ook direct beroep worden ingediend bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg. Dit moet binnen vier we ken na de dag waarop de beschikking is afgegeven worden gedaan. Het 

beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Het beroepschrift 

dient verstuurd te worden naar: 

De Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg 

Fort Oranje 

Postbus 202 Kralendijk 

Bonaire, Caribisch Nederland. 

Als eerst bezwaar wordt aangetekend kan beroep pas worden ingesteld nadat er een beslissing is 

genomen op het bezwaarschrift. 

De behandeling van het bezwaarschrift of beroepschrift mag betrokkene niet in de openbare lichamen 

afwachten. Betrokkene kan wei bij het Gerecht in Eerste Aanleg een verzoek om een voorlopige 

voorziening indienen, waarbij kan worden bepaald dat uitzetting achterwege dient te blijven, totdat op 

het bezwaarschrift of beroepschrift is beslist. 

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht 

verschuldigd . 

Bonaire, 9 september 2016 
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Advocaten kantoor Jfll 

Justitia. 
t:WrogatCegi 

mr. A.T.C. Nicolaas 
Mobiel#: 00599-7771210 

anthony.nicolaas@gmail.com 

mr. M. Bijkerk 
Mobiel #: 00599-7962650 

abogado.bijkerk@gmail.com 

A. El Moubachar LL.B. 
Mobiel #: 00599-7863721 

a.elmoubachar@gmail.com 

*" Kaya Libertador Simon Bolivar 11-d 
Kralendijk 

Bonaire, C.N. 

PRO FORMA BEZW AARSCHRIFT 

Aan: Rijksdienst Caribisch Nederland 
t.a.v. de IND-unit Caribisch Nederland 
Postbus 357, Kralendijk 
Bonaire, Caribisch Nederland 

Betreft: bezwaar tegen besluit d.d. 9 september 2016 
CRV-nummer: FMSCRV20165606/1 

Datum: 05 oktober 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens mevrouw Elisabeth Maria BRUNKEN (hierna: bezwaarde), geboren op 23 mei 2005 te Curayao 
Nederlandse Antillen, van Nederlandse nationaliteit, en wonende aan de Kaya Cocorobi # 5, Bonaire CN, teken 
ik pro forma bezwaar aan tegen het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (hierna: Staatssecretaris) 
genomen besluit d.d. 9 september 2016, waarbij de door bezwaarde ingediende aanvraag met ingang van 24 
augustus 2016 tot 24 februari 2016 is ingewilligd (vide Prod. I). 

Ontvankelijkheid: 

1. In de thans bestreden beslissing is ten aanzien van de aanvraag tot het verlenen van een "verkhtring 
toelating van rechtswege" op basis van artikel 19 WTU-BES aangegeven dat binnen een termijn 
van vier (4) weken hiertegen bezwaar moet worden ingediend. De thans bestreden beschikking is 
op 09 september 2016 door bezwaarde ontvangen. De bezwaartermijn van vier (4) weken begint 
aldus een dag na dat moment te Jopen en verval! de.rbalve op 07 oktober 2016. He! pro forma 
bezwaarschrift is aldus ingediend binnen vier ( 4) weken na ontvangst van het besluit, zodat het pro 
forma bezwaarschrift en bezwaarde ontvankelijk dienen te worden verklaard. 

De pro forma bezwaargronden zijn als volgt: 

2. In de thans bestreden beschikking wordt ten onrechte overwogen dat de voogd van bezwaarde een 
minimuminkomen van USD $ 1.680,- per maand client te hebben, of dat minimaal een bedrag van 
USD $ 20.112,- op de bankrekening van de voogd client te staan. De Staatssecretaris verwijst hierbij 
naar hoofdstuk 3, paragraaf 1.9.3.3, onder 2 CTU-BES, artikel5.34, eerste lid, BTU-BES en artikel 
5.32 BTU-BES). De Staatssecretaris overweegt aldus dat bezwaarde in het kader van 
gezinshereniging haar aanvraag heeft ingediend en daardoor de voogd bovenbedoelde 
mjnjmuminkomen moet hebben. 

CRIB no. 378522425 MCB (Bonaire): I 1648604 (US$) t.n.v. mr. AT. C. Nicolaas. 
DERDEGELDENREKENJNG bij MCB-bank Bonaire 
t.n.v. Stichting Derdengelden advocaat mr. AT. C. Nicolaas (US$) no. 

4!2.03906 ~ 



Justitia 
aerogar FR.gi 

Advocaten ka ntoor J ~L 

mr. A.T.C. Nicolaas 
Mobiel #: 00599-7771210 

anthony.nicolaas@gmail.com 

mr. M. Bijkerk 
Mobiel #: 00599-7962650 

abogado.bijkerk@gmail.com 

A. El Moubachar LL.B. 
Mobiel #: 00599-7863721 

a.elmoubachar@gmail.com 

*' Kaya Libertador Simon Bolivar 11-d 
Kralendijk 

Bonaire, C.N. 

Bezwaarde wenst weliswaar bij haar voogd (gezin) te wonen, echter de aanvraag betreft geen 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder beperking "gezinshereniging", maar een "verklaring 
toelating van rechtswege", zodat een minimuminkomen gelijk aan het geldende minimumloon client 
te worden gehanteerd. 

3. In de thans bestreden beslissing wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Nederlander en een 
niet-Nederlander nu door de Staatssecretaris bovenbedoelde minimuminkomen wordt gehanteerd. 
Bezwaarde is van mening dat dit niet de bedoeling kan z~jn geweest van de formele Wetgever. 
Immers, bij de vraag of bezwaarde recht heeft op een "verklaring toelating van rechtswege" is het 
doel (i.e. gezinshereniging, werknemer) waarvoor bezwaarde de aanvraag indient, in tegenstelling 
tot ccn nict-Nederlander, niet van belang. 

4. Daarbij komt dat bezwaarde elf (11) jaar is. Niet-Nederlanders die hun kind naar het openbaar 
lichaam willen halen dienen een additionele inkomen van amper USD $ 200,- te hebben. De 
Staatssecretaris gaat er aldus ervanuit dat USD $ 200,- voldoende inkomen is om een kind te 
onderhouden. Nu een Nederlander bij haar voogd wil gaan wonen, stelt de Staatssecretaris de 
voorwaarde dat bezwaarde minimaal USD $ 1.680,- nodig heeft om zichzelf en haar kind te kunnen 
onderhouden. Bezwaarde vraagt zich dan af of er zoveel inkom en nodig is om een kind van elf (11) 
jaar te onderhouden. 

5. Dit is een zgn. "pro forma" bezwaarschrift, waarbij slechts summier de bezwaargronden worden 
genoemd, welke later nader zullen worden toegelicht. De reden hiervoor is dat ondergetekende 
nadere be-vvijsstukken niet binnen het bezwaartermijn van vier (4) weken kan overleggen. 

Nu anderszins geen enkele reden aanwezig IS om bezwaarde een dergelijke "verklaring toelating · van 
rechtswege'' te onthouden, verzoekt zij U: 

6. De bestreden beslissing te herzien en aan haar alsnog een "verklaring toelating van rechtswege" 
zonder vaststelling van een vervaldatum toe te willen wijzen. ----

dvocatenkantoor JLiL 

CRIB no. 378522425 MCB (Bonaire): 11648604 (US$) t.n.v. mr. A.T.C. Nicolaas. 
DERDEGELDENREKENING bij MCB-bank Bonaire 
t.n.v. Stichting Derdengelden advocaat mr. A.T.C. Nicolaas (US$) no. 
412.039.06. 



Advocaten ka ntoo r J~L 

Justitia 
d:erogat Ceei 

mr. A.T.C. Nicolaas 
Mobiel#: 00599-7771210 

anthony.nicolaas@gmail.com 

mr. M. Bijkerk 
Mobiel #: 00599-7962650 

abogado.bijkerk@gmail.com 

• A. El Moubachar LL.B. Kaya Libertador Simon Bolivar 11-d 
Mobiel #: 00599-7863721 Kralendijk 

a.e/moubachar@gmail.com Bonaire, C.lll . 

BEZW AARSCHRIFT 

Aan: Rijksdienst Caribisch Nederland 
t.a.v. de IND-unit Caribisch Nederland 
Postbus 357, Kralendijk 
Bonaire, Caribisch Nederland 

Betreft: bezwaar tegen besluit d.d. 9 september 2016 
CRV-nummer: FMSCRV20165606/1 

Datum: 02 november 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens mevrouw Elisabeth Maria BRUNKEN (hiema: bezwaarde), geboren op 23 mei 2005 te Cura9ao 
Nederlandse Antillen, van Nederlandse nationaliteit, en wonende aan de Kaya Cocorobi # 5, Bonaire CN, teken 
ik bezwaar aan tegen het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (hiema: IND-Unit Caribisch 
Nederland ofStaatssecretaris) genomen besluit d.d. 9 september 2016, waarbij de door bezwaarde ingediende 
aanvraag aileen met ingang van 24 augustus 2016 tot 24 februari 2016 is ingewilligd. Op 06 oktober 2016 is 
er reeds een pro-forma bezwaar getekend tegen bovenbedoelde besluit (vide Prod. 1). 

De bezwaargronden zijn als volgt: 

I. In de thans bestreden beschikking wordt ten onrechte overwogen dat de voogdes van bezwaarde 
een minimuminkomen van USD $ 1.680,- per maand dient te hebben, of dat minimaal een bedrag 
van USD $ 20.112,- op de bankrekening van de voogdes dient te staan. De Staatssecretaris verwijst 
hierbij naar hoofdstuk 3, paragraaf 1.9.3.3, onder 2 CTU-BES, artikel5.34, eerste lid, BTU-BES en 
artikel 5.32 BTU-BES). De Staatssecretaris overweegt aldus dat bezwaarde in het kader van 
gezinshereniging haar aanvraag heeft ingediend en daardoor de voogdes bovenbedoelde 
minimuminkomen moet hebben. 

. 
2. Bezwaarde is elf (11) jaar oud. Niet-Nederlanders die hun kind(eren) naar het openbaar lichaam 

willen hal en dienen een additionele inkomen van amper USD $ 200,- te hebben, rekening houdende 
met de leeftijd van het kind. De Staatssecretaris gaat er aldus ervanuit dat USD $ 200,- voldoende 
inkomen is om een kind te onderhouden. Nu een Nederlander bij haar voogdes wil wonen, stelt de 
Staatssecretaris de voorwaarde dat bezwaarde minimaal USD $ 1.680,- nodig heeft om zichzelf en 
haar kind te kunnen onderhouden. Bezwaarde vraagt zich dan af of er zoveel inkomen nodig is om 
een kind van elf (11) jaar oud te onderhouden. 

CRIB no. 378522425 MCB (Bonaire): 11648604 (US$) t.n.v. mr. A.T.C. Nicolaas. 
DERDEGELDENREKEN1NG bij MCB-bank Bonaire 
t.n.v. Stichting Derdengelden advocaat mr. AT.C. Nicolaas (US$) no. 
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Justitia 
tferogat Cegi 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Advocate n kantoo r J ~L 

mr. A.T.C. Nicolaas 
Mabie/#: 00599-7771210 

anthony. nico/aas@gmai/. com 

mr. M. Bijkerk 
Mabie/#: 00599-7962650 

a bog ado. bijkerk@gmail. com 

"' A. El Moubachar LL.B. Kaya Libertador Simon Bolivar 11-d 
Mabie/#: 00599-7863721 Kralendijk 

a.elmoubachar@gmail.com Bonaire, C.N. 

De voogdes van bezwaarde heeft een "verklaring niet van toepassing". Zij is van Bonairiaanse 
afkomst. De inkomenseis, welke bedoeld is om te voorkomen dat "vreemdelingen" een beroep doen 
op de bijstand en daarmee dus de Staat financieel belasten, kan aldus niet voor haar gelden. Met 
andere woorden, het is de voogdes van bezwaarde toegestaan om een beroep te doen op een 
onderstandsuitkering, zodat de IND-Unit Caribisch Nederland zich alleen hoeft te buigen over de 
vraag of er voldoende inkomsten zijn om (aileen) in het bestaan van bezwaarde te voorzien. 
Bezwaarde heeft aldus US $ 200,- per maand nodig om te kunnen voorzien in haar bestaan (CTU 
deell.9.3.3 lid 2 sub b, voldoende middelen van bestaan), nu zij bij haar voogdes woont. Het bedrag 
van US $ 6.511,95 op de bankrekening van de voogdes is aldus voldoende. Daarbij komt dat 
bezwaarde een wezen-uitkering ontvangt van omgerekend US $ 192,36 per maand. 

h1 de thans bestreden beslissing wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Nederlander en een 
niet-Nederlander nu door de Staatssecretaris bovenbedoelde minimuminkomen wordt gehanteerd. 
Bezwaarde is van menmg dat dit niet de bedoeling kan zijn geweest van de formele wetgever. 
Immers, bij de vraag of bezwaarde recht heeft op een "verklaring toelating van rechtswege" is het 
doel (i.e. gezinshereniging, werknemer) waarvoor bezwaarde de aanvraag indient, niet van be lang. 

Voorts betreurt het bezwaarde dat de IND-Unit Caribisch Nederland zeer onzorgvuldig is omgegaan 
met haar aanvraag. De IND-Unit Caribisch Nederland zou naar de mening van bezwaarde nooit tot 
een dergelijke beslissing zijn gekomen indien zij alle omstandigheden van het geval in aanmerking 
had genomen en zorgvuldig onderzoek had verricht naar de feiten en omstandigheden waarin 
bezwaarde zich verkeerd. Bezwaarde heeft bewezen dat zij een wezen is die wordt verzorgd door 
haar voogdes, welke een ''verklaring niet van toepassing" heeft. Tevens heeft zij voldoende 
middelen van bestaan, daar US $ 200,- per maand voldoende is. 

Daamaast is bezwaarde van mening dat het algemeen belang in dit geval niet zwaarder weegt dan 
het belang van bezwaarde (artikel 8 EVRM). Bezwaarde geniet scholing op Bonaire en h~eft 
psychologische problemen welke verder moeten worden onderzocht bij een psycholoog op Bonaire 
en onder begeleiding van haar voogdes (vide Prod. II). Bovendien zou bezwaarde in haar be Iangen 
worden geschaad indien de IND-Unit Caribisch Nederland haar zou deporteren naar Cura<;:ao en 
aldus separeren van haar voogdes, die haar vanaf haar geboorte opvoedt. Bezwaarde heeft niemand 
die voor haar zou kunnen zorgen op Cura<;:ao en is bovendien gewend aan haar voogdes. 

De thans bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd daar er aileen wordt aangegeven dat 
bezwaarde onvoldoende middelen van bestaan heeft, terwijl opk dient te worden gemotiveerd 
waarom bezwaarde, alle omstandigheden in aanmerking nemende, eventueel geen recht zou hebben 
op basis van andere gronden. 

Bezwaarde is van mening dat de IND-Unit Caribisch Nederland door emstige onzorgvuldigheid een 
besluit heeft genomen welke in strijd is met het recht. Hierdoor heeft de IND-Unit Caribisch 
Nederland bezwaarde (ofwel haar voogdes) onnodige kosten Iaten maken voor het indienen van dit 
bezwaarschrift. Deze kosten worden beraamd opUS$ 250,- (zie art. 58 lid 2 Wet Administratieve 
Rechtspraak BES). 

. . • 

CRIB no. 378522425 MCB (Bonaire): 11648604 (US$) t.n.v. mr. A.T.C. Nico1aas. 
DERDEGELDENREKENlNG bij MCB-bank Bonaire 
t.n.v. Stichting Derdengelden advocaat mr. A.T.C. Nico1aas (US$) no.(} 
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Advocaten kantoor Jill 

Justitia 
aerogat feei 

mr. A.T.C. Nicolaas 
Mabie/#: 00599-7771210 

anthony.nicolaas@gmail.com 

mr. M. Bijkerk 
Mobiel #: 00599-7962650 

abogado. bijkerk@gmail. com 

"' A. El Moubachar LL.B. Kaya Libertador Simon Bolivar 11-d 
Mobiel#: 00599-7863721 Kralendijk 

a.e/moubachar@gmail.com Bonaire, C.N. 

Nu anderszins geen enkele reden aanwezig 1s om bezwaarde een dergelijke "verklaring toelating van 
rechtswege" te onthouden, verzoekt zij U: 

a). De bestreden beslissing te herzien en aan haar alsnog een "verklaring toelating van rechtswege" zonder 
vaststelling van een vervaldaturn toe te willen wijzen. 

b). De kosten voor dit bewaarschrift, zijnde US $ 250,- te will en vergoeden aan bezwaarde. 

CRlB no. 378522425 

Advooat.enka.ntoor Jt.L 
mr. A.T.C. Nicolaas 

tel. 71712H/78!1219 
Kaya Lib. Simon Bolivar# 11-d 

Bonaire CN 

'• 

MCB (Bonaire): 11648604 (US$) t.n.v. mr. A.T.C. Nicolaas. 
DERDEGELDENREKENING bij MCB-bank Bonaire 
t.n.v. Stichting Derdengelden advocaat mr. A.T.C. Nicolaas (US$) no. 
412.039.06. 



Advocate n ka ntoo r J~L 

Justitia 
ae:rogat {egi 

mr. A.T.C. Nicolaas 
Mabie/#: 00599-7771210 

anthony.nicolaas@gmail.com 

mr. M. Bijkerk 
Mabie/#: 00599-7962650 

abogado. bijkerk@gmail. com 

A. El Moubachar LL.B. 
Mabie/#: 00599-7863721 

a. elmoubachar@gmail. com 

*' Kaya Libertador Simon Bolivar 11-d 
Kralendijk 

Bonaire, C.N. 

AANVULLING BEZWAARSCHRIFT 

Aan: Rijksdienst Caribisch Nederland 
t.a.v. de IND-unit Caribisch Nederland 
Postbus 357, Kralendijk 
Bonaire, Caribisch Nederland 

Betreft: aanvulling bezwaarschrift d.d. 02 november 2016 
CRV-nummer: FMSCRV20165606/1 

Datum: 05 november 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens mevrouw Elisabeth Maria BRUNKEN (hiema: bezwaarde), geboren op 23 mei 2005 te Curas;ao 
Nederlandse Antillen, van Nederlandse nationaliteit, en wonende aan de Kaya Cocorobi # 5, Bonaire CN, vul 
ik aan, het bezwaarschrift d.d. 02 november 2016 tegen het door de Staatssecretaris van Yeiligheid en Justitie 
(hiema: IND-Unit Caribisch Nederland ofStaatssecretaris) genomen besluit d.d. 9 september 2016, waarbij 
de door bezwaat·de ingediende aanvraag aileen met ingang van 24 augustus 2016 tot 24 februari 2016 is 
ingewilligd. 

De bezwaargronden worden als volgt aangevuld: 

I. De zus van voogdes van bezwaarde heeft een bruto salaris van minstens US$ 1.345,- en geeftaan 
bereid te zijn om bij te dragen in de middelen van bestaan voor bezwaarde, (Vide prod. 1). 

2. Uit een bankafschrift blijkt dat de voogdes van bezwaarde een additioneel bedrag van NAF 
12.625,36 naast het reeds aangetoonde bedrag van US $ 6.511,95 op een aan haar toekomende 
bankrekening heeft staan. 

CRIB no. 378522425 MCB (Bonaire): 11648604 (US$) t.n.v. mr. AT. C. Nicolaas. 
DERDEGELDENREKENING bij MCB-bank Bonaire 

. ... _ 

t.n.v. Stichting Derdengelden advocaat mr. A.T.C. Nicolaas (US$) no. 
412.039.06 . 
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BESCHIKKING 

CRV-nurnmer: FMSCRV20165606/1 

1. Ooderwerp van de he$chikking 

Rijksdienst 

Caribisch N~derJand 

Dez.e beschikking he eft be trekking op het pro fo(mc bezwilarschrlft d_d. OS oktober 2016. 

ontvangen op 06 oktober .2016, gericht tegen de beschil<king van 9 september 2016, waarbij 

lmmtgratie- en 
Natur-ali~atiedienst 

P.O. s.,x 357 !<ratcndi ~ BoMii~ 
Te1-:t.xlft ( ,.59'9) 71 St3330 
E-mm~ tND©r!J~G•cnstCN-~om 

J,.ol<etten 

de aanvraag tot het verlenen van een "Verl<laring Toelating van Rechtsw~<ge" voor 6 Son""" : 
. ~ya Aim. Pedro i..IJIS atrion 12. 

maanden is toegeken.D. Op Z november 2016 en op 5 november 2016 <ijn er aanvullingen op y,,ale r;e lik 

het be):waarschrift optvangen. Het bezw;;~arschrift is ingediend door gemachtigde van 

betrokkene, die dat heeft ingediend namens: 

Naam: 

Geboren op: 

Nationaliteit: 

Adres : 

Plaats: 

ELISABETH MARIA BRUNKEN 

23/05/2005-

NF.OERLANOSE 

KAVA COCOROBl 5 

BONAl~t 

Het !<ind EL.JSABETH MARIA BRUNKEN z~;~l verder worden aangeduid ais 'betrokkene'. 

2.. Sesluit 

Het bezwaars(;hrift wordt ongegrond verkJaard. 

3. Ontstaan en verloop van de procedure 

Op 24;0!V2016 heeft betrokkene een aanvraag ingedlend tot net verienen van een 
10Ve.rklarlng Toelating van Rechtswege". 0!)1dat betrokkene niet voldeed aan het 

middelenvereiste is bij beslisslng van 9 s~<ptember 2016 deze aanvr!lag bij wijze van 

uitzondering toegekend voor de duur van zes fTl.aanden. In de beschikklng was opgenomen 

dat de voogdes bmnen 6 maanden moest bewijzen dat ~ij 'JOldoende middelen van bestaa.n 

w u hehben voor haar en betrokke~ . Op 06 oktober 2016 heeft betrokkene een proforma 

!Je.zwaarschrift ingedlend tegen deze beschikking en op 2 novembf>l" 2016 en 5 november 

2016 .Zijn aanvullingen op het bezwaarschrift ontvangen. Op 20 februari 2017 vond er een 

hoorzitting plailtS, waarbij won:l't ven"lezen naar bijgaand vers!ag van de hoorzitting 

(Productie 1). 

4. Motivering van de b{Bchil<king 

Betrokkene is wees en wordt sinds haar geboort.e verzorgd en opgevoeo door haar voogdes 

die van Bonaireaanse atkomst is, Deze voogdes is eilandskind. 

Smt Eustati!.t.s: 
Cottag_gw~g z;n Or.attjest.ad 

r-1 ?. ttil.ew Lev~r:srQnl? £ treet -;/fl 
t!;e Bottom 

.. _ 

0000000 



De voogdes van betrokkene heeft bij de aanvrailg een bewijs overgelegd dat zij beschikte over US$ 

6.511,95 op een spaarrekening, terwlj l betrokkene een vergoeding van de overheid ontvangt van US$ 

192,36. 

In de-ze -zaak dient betrokkene aan het rniddelenvereiste te voldoen, waarbij syrake dient te zijn van 

voldoende rn iddelen van bestaan (artike13, l id 5, sub b WTU BES). De CTU is overigens bij besluit van 18 

september 2015 gewljzigd, waarbij sinds deze wijziging ook voor Nederlanders deze eis wordt 

gehanteerd. 

Betrokkene beoogt verblijf bij voogdes, W<tarbij rnoet worden beschikt over de rnidde!en die norma liter 

voor gezinshere11iging ge!den. Op grond v9n de CTU BES (Hoofdstuk 3, Paragraaf 1.9.3.3) geldt hiervoor 

het norrnbedrag van US$1.680,- per rnaand. Het doe! van verblijf is dus wel degelijk van be!ang en wordt - -
ook gecontroleerd blj een aanvraag toelating van rechtswege . 

De normbedragen voor de (voor) kinderen die niet in de openbare lichamen zijn geboren zijn in casu niet 

van toe passing. Deze zijn aileen van tot; passing als er een aanvraag in het kader van gezinshereniging Is 

lngediend, waarbij dit bedrag bovenop het bedrag kornt van 1.680,- per maand. Daar is in casu geen 

~prake van, omdat in deze zaak de voggdes de p!aat;; inneemt van de ovder en zij als het ware 

gezinshereniging vraagt met betrokkene, De voogdes dient aJdus ta beschikken over het norrnbedrag van 

US$ 1.680,- per maand, waarbij hl!lt inkomen Viln de docht€r van de voogdes niet relevant is en niet kan 

worden gebruikt in de2e procedure. 

Ool< het ildditionefe bed rag van Naf 12.625,36 (US$ 7 .092,89) waar de voogdes over beschikt is, is niet 

vo!doende, omdat hi<lrm€e nog <J!tijd niet wordt voldaan aan h€'t middelenvereiste, 

Gelet op de bij zondere situatie van betrokkene is voor haar een uitzonriering gemaakt, waarbij 

bet rokl<ene ol meer heeft gekregen dan waarop aanspraak bestond. Pas als betrokkene aan aile 

voorwaarden v.oldoet komt zij voor een nieuwe aanvraag in aanmerking. 

Gelet op het feit dat bezwaarr;ie nirnmer eerder op Bonaire verbl ijf heeft gehouden en zij is opgegroeid op 

Curas:ao, valt niet in te zien waarom het aigemeen be lang in dit geval niet z·.vaarder dient te wegen dan 

het belang van bezwaarde. De gestelde psychologisch€. problemen zijn even min onderbouwd en van 

deportatie is al helemaal geen sprake. Het is verder ln het belang van het kind dat betrokkene financieel 

door de voogdes kan worden onderhouden, wat in deze zaak niet het geval is. 
.-

in dit verband wonlt nog opgernerJ<t dat niet is geb!eken dat de voogdes van betrokkene instemming had j 
"\ta n de voogdijraadfrechtfu om het hoofdverblijf van betrokkene onder deze omstandlgheden te 

verplaatsen. 

De geno.emde kosten d ie beraamd zijn opUS$ 250,- komer, tot slot geheel voor rekening en risico van 

bezwaarde en komen niet voor vergoeding in aanmeri<ing. 

Het bezwaarschrift wordt op grand van het bovenstaande ongegrond verklaard. 

5. Rechtsmiddelen 

Tegen deze beschikking is beroep rnogelijk bij het Gerecht in Eerst e aanleg. Dit rnoet binnen vier we ken 

na de dag waarop de beschikking is gegeven worden gedaan. Het beroepschrift kunt u sturen naar: 

De Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg 

Fo rt Oranje 

Postbus 202 Kralendijk 



Bonaire, Caribisch Nederland. 

Vo.or net indienen van e.en beroepscitrift is griffierecht verschuldigd. 

Bonaire, 21 februari 2017 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justltie, 

namens .deze, 

- -
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