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Wet administratieve rechtspraak BES (War BES) 
Uitspraak: 27 februari 2020 
Zaaknr.: War BES B0N201900697 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 
zittingsplaats Bonaire 

Ruben Ernesto PEREA RUIZ, 
verblijvend in Colombia, 
eiser, 

Uitspraak 

in het geding tussen: 

gemachtigde: mr. M. Bijkerk, advocaat, 

en 

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
verweerder, 
gemachtigde: mr. P.J. de Graaf, werkzaam bij de IND Caribisch Nederland. 

Procesverloop 

Bij besluit van 15 november 2018 heeft verweerder de aanvraag van eiser om 
verlening van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met als doel 'arbeid in 
loondienst' (de aanvraag) afgewezen (de afwijzing). 

Bij besluit van 20 november 2019, uitgereikt op 21 november 2019, (het bestreden 
besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard . 

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Het Gerecht heeft de zaak, gevoegd met de zaak met nummer War BES 
B0N201900384, ter openbare zitting behandeld op 22 januari 2019. Partijen hebben 
zich daar doen vertegenwoordigen door hun gemachtigde. 

Na de zitting heeft het Gerecht de zaken gesp!itst om daarin uitspraak te doen. 

Overwegingen 

1. Aan de bij het bestreden besluit gehandhaafde afwijzing van de aanvraag heeft 
verweerder ten grondslag gelegd dat eiser niet in het bezit was van een 
tewerkstellingsvergunning (twv). 
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2. Bij uitspraak van heden in de zaak met kenmerk War BES BON201900384, 
heeft het Gerecht het beroep ongegrond verklaard zodat nu aangenomen moet 
worden dat verweerder de afwijzing van de in het geding zijnde verblijfsaanvraag op 
goede gronden heeft gehandhaafd. 

3. Voor zover eiser meent dat hij vanwege een schrijnende situatie of andere 
(humanitaire) redenen recht heeft op een verblijfsvergunning dan wel op een andere 
vorm van toestemming tot verblijf, kan hij een daartoe strekkende aanvraag indienen. 

4. Het beroep zal ongegrond worden verklaard. 

5. Het Gerecht ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling. 

Beslissing 

Het Gerecht verklaart het beroep ongegrond. 

Aldus vastgesteld door mr. D. Haan en uitgesproken in het openbaar op 27 februari 
2020 in aanwezigheid van mr. H.L. Loef, griffier. 

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open binnen zes weken na kennisgeving van deze uitspraak. 
Zie hoofdstuk 5 van de War BES. 
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