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Vrijwillige verschijning zijdens 
verzoeker 

Aan bet Gerecht in Eerste Aanleg Bonaire, 
Fort Oranje, 
BONAIRE. 

W ARBES ZAAK PRO FORMA VERZOEK 

Geeft respectvol te kennen: .,.. 

Isaac GOMEZ GARCIA, Kaya Rosaura #16, Bonaire, verzoeker, ten dezen domicilie 
kiezende ten kantore van de advocaat mr. Michiel Bijkerk, kantoorhoudende te Seru Grandi 
#80, Bonaire, tevens te Kaya Korona 5E, die verklaart ten dezen voor en narnens verzoeker 
op te treden en die met name ook verklaart door hem gemachtigd te zijn om namens hem dit 
beroepschrift te ondertekenen. 

1. Wederpartij ten dezen is de Staat der Nederlanden, in bet bijzonder de Minister c.q. 
Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie (hierna: 'de Minister'), in Bonaire 
gevestigd ten kantore van RCN te Kaya Internashonal z/n, Bonaire. 

2. Verzoeker komt in beroep tegen bijgaande beschikking van de IND Unit CN 
d.d. 30 december 2015. Zie prod. I. 

. . 
Gronden van het beroep: 

3. Er zijn in beginsel twee gronden (met behoud van recht deze bij de Aanvullende 
Toelichting uit te breiden), een specifieke en een algemene (ofprincipiele): 

A) Het verblijfsgat waarop in de beschikking wordt gedoeld moet geacht worden 
niet te bestaan, omdat verzoeker de aanwijzingen van de IND opgevolgd heeft, 
welke aanwijzingen de oorzaak zijn geworden van bet beweerdelijke verblijfsgat. 
Onder deze omstandigheden moet bet verblijfsgat geacht worden te ziJn ontstaan 
buiten schuld van verzoeker, hetgeen met zich meebrengt dat bet niet geldt. 

B) De 'verblijfsgatregel is in strijd met lntemationale Mensenrechtenverdragen 
en ook in strijd met boger nationaal recht. 

Beroepstermijn 

4. De beroepstermijn is 4 weken. Dat betekent dat bet beroep heden (26 januari 2016) 
uiterlijk morgen moet worden ingediend. Ondergetekende ontving eerst heden de 
stukken, zodat er geen tijd meer is om de gronden uitgebreider te onderbouwen, 
reden waarom een Pro Forma beroep wordt ingesteld. 

Pro forma beroep 

5. Dit is een zgn. 'pro forma' beroep, waarbij slechts summier de beroepsgronden 
worden genoemd, welke later nader zullen worden toegelicht. 

Ondergetekende verzoekt een termijn van 4 weken om een nadere toelichting te 
mogen indienen. 
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WESHAL VE hefhet Gerecht moge behagen: 

primair: 
met vernietiging van de beschikking a quo, dit beroep gegrond te verklaren en te 
bepalen dat aan appellant een verblijfsvergunning voor on~ppaalde tijd dient te 
worden verstrekt en wei aldus dat cfm. art. 50 lid 4 W arBES deze uitspraak in de 
plaats treedt van de vernietigde beschikking; · 

subsidiair: 
met vernietiging van de beschikking a quo, dit beroep gegrond te verklaren en de 
Minister op te dragen opnieuw te beschikken binnen 7 dagen na datum van de 
uitspraak en wei met inachtneming van c:fm. art. 50 lid 4 W arBES in de uitspraak op 
te nemen aanwijzingen, 

zowel primair als subsidiair kosten rechtens. 

Bonaire, 26 januari 2016 

Namens verzoeker, 
M B .. k 'I mr. . IJ er 
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BESCHIKKING 

Rijksdienst 

CaribischNederland 

f y 

lmmigratie- en 
Naturalisatiedienst 

CRV-nummer: F~SCRV20102693/8 

1. Onderwerp van de beschikking 

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

verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, die op 18-11-2015 is ingediend door: 

Naam 

geboren op 

nationaliteit 

ad res 

plaats 

: ISAAC GOMEZ GARCIA 
' 

: 14-10-1980 

: DOMINICAANS 

: KAYA ROSAURA 16 

:BONAIRE 

De heer ISAAC GOMEZ GARCIA zal verder worden a<!ngeduid als 'betrokkene'. 
·.-'; - ·-

2. Besluit 

De aanvraag wordt afgewezen. 

De redenen die ten grondslag liggen aan dit besluit worden in paragraaf 4 van deze 

beschikking weergegeven. 

3. Ontstaan en verloop van de procedure 

Betrokkene heeft een aanvraag ingediend op 18-11-2015 ter verkrijging van een 

verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. · 

4. ~otivering van de beschikking 

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden die gelden voor een 

verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. 

Op grond van artikel7 WTU-BES en artikel 5.45, eerste lid, BTU-BES kan onder 

voorwaarden een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden verleend. 

De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan worden verleend als de vreemd_eling 

direct voorafgaande aan de aanvraag of op het moment van de beslissing op de

aanvraag gedurende een ononderbroken periode van tenminste vijf jaren houder is van 
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een verblijfsvergunning voor bepaalde tijdvoor een niet-tijdelijk doel, als de vreemdeling: 

a. al of niet tezamen met het gezinslid bij v.fie hij verblijft, zetfstaJ1c!ig en duurzaam beschikt over 

voldoende middelen van bestaan; 

b. niet bij onherroepelijk geworden vonnisi s veroordeeld wegens een misdrijf waartegen een _ 

gevangenisstrafvan drie jaren of meer is bedreigd, en herrigeen maatregel, bedoeld in artikel39 

van het Wetboek van Strafrecht BES, is opgelegd; . 

c. zijn hoofdverblijf niet buiten de openbare lichamen heeft gevestigd; 

d. geen gevaar vormt voor de nationale vei!igheid; 

e. geen onjuiste gegevens heeft verstrekt en geen gegevens heeft achtergehouden terwijl die 

gegevens tot afwijzing van de aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen zouden hebben 

geleid; 

f. op de dag waarop de aanvraag is ontvangen, een verblijfsrecht heeft dat niet-tijdelijk is. 

In dit geval wordt niet voldaan aan de volgende voorwaarde; 

. < bez~~~rl\iraagiso~ 1_8/:J.l/201SingEidiend.H_e!Lctls-kene had echteral ()p o6/0S/201.5 een aanvraag 

voor onbepaalde tijd ingediend welke bij de beschikking van 28/07/2015 was afgewezen. 

Betrokkene heeft alvorens het ontvangen van voorgenoemde afgewezen beschikking een aanvraag 

ingediend op 10/08/2015 voor wijziging arbeid in loondienst. In de afgewezen beschikking van 

28/07/2015 zijn de acties opgenomen die ondernomen moeten worden om in aanmerking te komen 

voor een vergunning voor onbepaalde tijd. Betrokkene heeft niet gewacht op de beslissing van de 

afwijzende beschikking van 28/07/2015. Vervolgens heeft betrokkene een wijziging ingediend op 

10/08/2015 en kreeg een vergunning voor arbeid in loondienst geldig van 10/08/2015 geldig tot 

10/08/2016. Betrokkene kreeg hierdoor een gat van 06/05/2015 tot 10/08/2015 zijnde 85 dagen en 

komt niet in aanmerking voor een vergunning voor onbepaalde tijd. 

Gelet op vorenstaande wordt de verblijfsvergunning op grond van artikel 9, eerste lid, onder b WTU

BES en artikel 5.45, eerste lid BTU-BES afgewezen. 

s. Rechtsmiddelen 

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

bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient gestuurd te worden aan: 

Rijksdienst Caribisch Nederland 

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

Postbus 357 Kralendijk 

Bonaire, Caribisch Nederland. 

- -.-



In plaats van bezwaar a ante tekenen kan.ook direct beroep worden ingediend bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg. Dit moet binnen vier weken na de dag waarop de beschikking is gegeven worden 

gedaan. Het beroepschrift moet in t weevoud worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg. 

Als verblijft op gehouden op Bonaire, dan dient het beroepschrift opgestuurd te worden aan: 

De Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg 

Fort Oranje 

Postbus 202 Kralendijk 

Bonaire, Caribisch Nederland. 

Als verblijft wordt gehouden op Saba of Sint Eustatius, dan dient het beroepschrift opgestuurd te 

worden aan: 
.. . ..·· - . 

eGtfffle\tarlhet Gefecht in EersteAi_nleg 

Frontstreet 58 (The Courthouse) 

Philipsburg, Sint Maarten. 

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. •• 

Bonare, 30 december 2015 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

, . 
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