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Geeft respectvol te kennen: 

Extreme Cleaning & Construction Services B.V., verzoekster, ten dezen domicilie kiezende ten 
kantore van de advocaat mr, Michie! Bijkerk, kantoorhoudende te Seru Grandi #80, Bonaire, die 
verklaart ten dezen voor en namens verzoekster op te treden en die voorts verklaart door haar 
gemachtigd te zijn om namens haar dit beroepschrift te ondertekenen. 

1. Wederpartij ten dezen is de Staat der Nederlanden, in het bijzonder de Minster van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: 'de Minister' c.q. 'verweerder' c.q. 'de Staat' 
c.q. 'SZW'), in Bonaire gevestigd ten kantore van de Unit Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW), Centrumgebied Kralendijk z/n, Bonaire. 

2. Bij beschikking van 7 november 2018 (uitgereikt 28 januari 2019) is verzoeksters 
aanvraag voor een Tewerkstellingsvergunning (TWV) t.b.v. dhr. Ruben Ernesto PEREA 
RUIZ afgewezen (prod. I). 

Verzoekster heeft tegen deze beschikking tijdig bezwaar aangetekend (prod. II). Dit 
bezwaar is bij beschikking d.d. 7 mei 2019 (uitgereikt 16 mei 2019, zie prod. Ill) 

' ongegrond verklaard (prod. IV). NB de datum van verzending en van dagtekening zijn 
niet gelijk, maar de u.itreiking was zeker op 16 mei 2019. 

3. Verzoekster tekent beroep aan tegen laatstgenoemde beschikking (de 'Beschikking op 
Bezwaar', hierna ook wel kortweg: de 'BoB'. 

4. Dit beroep is derhalve ontvankelijk mits uiterlijk op 27 juni 2019 ingediend. 

Gronden van het beroep: 

5. A) In casu is o.g.v. art. 7 WavBES geen TWV meer nodig voor indienstneming van 
dhr. Perea Ruiz. 

Een TWV kan immers voor ten hoogste 3 jaar (verlengingen daarbij inbegrepen) worden 
verleend. Aldus art. 7 WavBES. Voor tewerkstelling van dhr. Perea Ruiz had verzoekster 
dus geen TWV nodig. Zij heeft weliswaar een aanvraag ingediend, maar dat komt omdat 
bekend is dat de Minister uitgaat van een verkeerde opvatting over de betekenis van 
art. 7 WavBES en het daarom beter is geen risico te nemen. Maar de afwijzende 
beschikking is dus onjuist, omdat voor tewerkstelling van dhr. Perea Ruiz verzoekster 
geen vergunning meer nodig heeft. 
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B). Er is in casu geen sprake van een 'eerste' aanvraag, doch een verlengingsaanvraag. 

De Minister stelt op biz. 2 {3de alinea van onder) van de BoB dat gezien de doelstelling 
van de WavBES, elke aanvraag als een eerste aanvraag wordt beoordeeld. Dit is een 
nieuw en bijzonder gezichtspunt, dat in ieder geval niet strookt met de wettekst van de 
WavBES zelf. In art. 7 lid 2 WavBES staat immers letterlijk dat de TWV kan warden 
verlenqd. In dezelfde volzin van dit artikellid wordt voorts gesproken over de 'verlenqinq' 
van de TWV. Ook wordt door SZW zelf normaliter gesproken over een 'verlengings
aanvraag' wanneer het een tweede of daarop volgende aanvraag betreft. Overigens 
spreekt de Minister in vorenbedoelde alinea 3 zelf ook over de verlenging van een 
aanvraag! Er staat letterlijk: 'Een TWV wordt telkens verlenqd met een periode van 1 
jaar'. 

Voorts stelt de Minister dat er sprake is van een tijdige aanvraag, indien die is gedaan 
voor verloop van de vorige TWV. Dat men dit een tijdige aanvraag noemt is akkoord, 
maar dat betekent niet dat een te laat ingediende aanvraag (of een 'ontijdige' aanvraag) 
plotseling geen verlenging meer is. Nergens in de wet staat immers dat een 'ontijdige' 
aanvraag geen verlengingsaanvraag meer is. 

Het hele stelsel van TWV's gekoppeld aan verblijfsvergunningen is gebaseerd op het 
gegeven van a) een eerste aanvraag / eerste vergunhing en b) verlengingen daarop. Men 
vergelijke art. 7, leden 5 en 6 WTU BES. Als een aanvraag te laat wordt ingediend, dan 
kan dit resulteren in een verblijfsgat, maar een ontijdig ingediende aanvraag wordt niet 
plotseling een 'eerste' aanvraag (met MVV verplichting), alleen maar omdat de aanvraag 
te laat of ontijdig is. 

Bovendien, verzoekster had in casu we/ een tijdige verlengingsaanvraag ingediend. De 
TWV verliep op 12 oktober 2017. Op 11 oktober 2017 is een verlengingsaanvraag 
ingediend. Deze werd op 13 maart 2018 afgewezen. De werkgever heeft daartegen geen 
rechtsmiddel aangewend. Er was dus pas 6 weken na 13 maart 2018 {t.w. 24 april 2018) 
geen geldige TWV meer. Er is dus niet een jaar verstreken tussen de aanvragen, zoals de 
Minister ten onrechte in de BoB stelt (biz. 3, eerste alinea), maar slechts +/- 5.5 
maanden. Het feit dat er in maart/april 2018 geen bezwaar c.q. beroep is aangetekend 
heeft te ma ken met het feit dat dhr. Perea Ruiz toen in het hospitaal verbleef voor 
behandeling wegens longkanker. 

Hier was dus sprake van overmacht. Weliswaar was niet de werkgever ziek in Colombia, 
maar dhr. Perea Ruiz. Het spreekt echter voor zich dat de situatie ook voor de werkgever 
onzeker was. Hoe dan ook, de werkgever heeft destijds geen rechtsmiddel aangewend. 

Echter omstreeks september 2018 keerde dhr. Perea Ruiz korte tijd terug om zijn 
verblijfsstatus te regelen. Hij heeft toen gesproken met dezelfde werkgever (d.w.z. een 
ander bedrijf, maar dezelfde directeur). Toen is besloten dat verzoekster een TWV
aanvraag zou indienen voor een ander bedrijf waar zij eveneens bestuurder van is. Deze 
procedure heeft betrekking op de afwijzing van deze nieuwe verlengingsaanvraag. 
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De Minister zegt in de afwijzingsbeschikking dat hij meent dat de werkgever met deze 
nieuwe aanvraag op oneigenlijke gronden gebruik wil maken van een TWV en de Wet 
ziekteverzekering BES (hierna: 'WzBES'). Zie afwijzingsbeschikking biz. 2, slotzin lste 

alinea. 

Dit standpunt is niet begrijpelijk. En niet rechtvaardig en wel om de volgende redenen. 

lmmers, dit zou betekenen dat een werkgever een oude werknemer niet weder in dienst 
mag nemen, wanneer die werknemer ziek is. Echter in oktober 2018 is gebleken dat dhr. 
Perea Ruiz aardig hersteld was. De behandeling was toen nog niet voltooid, maar het 
vooruitzicht was en is dat dhr. Perea Ruiz na herstel weer zal kunnen werken. Waarom 
zou een werkgever dan een dergelijke haar reeds bekende werknemer niet alsnog in 
dienst mogen nemen? Ook al was het 's/echts' uit humanitaire overwegingen? Hierbij 
moet worden bedacht dat'deze werknemer jarenlang heeft bijgedragen aan o.a. het 
WzBES-fonds. Dit betreft, hoe men het ook wendt of keert, een verzekering. Zolang er 
premie is c.q. wordt betaald, is er aanspraak op ziekengeld. Er is hier dus niets 
'oneigenlijks' aan de hand. lntegendeel, de werkgever helpt een (nu nog) zieke 
medemens die vroeger een goed werknemer was. 

Het is niet goed begrijpelijk waarom de overheid dit omkeert tot iets onethisch. 
Er is veel voor te zeggen dat het stand punt van de Minister onethisch is. Het is in ieder 
geval onjuist. 

6. Gezien het voorgaande, is geen sprake van een 'eerste' aanvraag, maar van een 
verlengingsaanvraag na een onderbreking van+/- 5.5 maand. De opname in het 
hospitaal en zijn ernstige ziekte vormden voor dhr. Perea Ruiz wat batreft zijn aanvraag 
voor een verb/iifsvergunning duidelijk een overmachtsituatie. Hij verkeerde in de 
onmogelijkheid om bezwaar/beroep aan te tekenen. De afgewezen aanvraag voor de 
verblijfsvergunning was - voor zover ondergetekende bekend - ook niet aan hem in het 
hospitaal uitgereikt of op andere wijze aan hem bekend gemaakt. Onbekend is of er 
uberhaupt een afwijzingsbeschikking is genomen. Voor de werkgever was de ziekte van 
dhr. Perea Ruiz een onzekere situatie, waarin zij niet goed wist wat te doen en toen niks 
deed. Echter toen zij met Perea Ruiz omstreeks oktober 2018 had gesproken, heeft zij 
alsnog gehandeld en een aanvraag ingediend namens een ander bedrijf. 

In deze omstandigheden kan verzoeksters TWV-aanvraag van oktober 2018 niet worden 
gezien als een 'eerste' aanvraag, alsof voor dhr. Perea Ruiz voor de eerste keer een 
TWV-aanvraag zou zijn ingediend om op Bonaire te mogen gaan werken. 

De afwijzingsgrond ex art. 11 onder letter d BuWavBES is dan ook in casu niet van 
toepassing, zodat dit beroep gegrond dient te worden verklaard. 

Daar komt nog bij dat art. 11 ender letter d BuWavBES buiten toepassing dient te 
worden gelaten o.g.v. artt. 93/94 Grw. wegens strijd met art. 26 IVBPR c.q. art. 14 jo. art. 
1, Twaalfde Protocol EVRM (verboden discriminatie o.g.v. nationale afkomst en leeftijd). 
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7. Drie slotopmerkingen c.q. correcties terzake de stellingen in de BoB zijn nodig. 

A. Op biz. 3, 3de alinea, van de BoB staat dat de afwijzing van de nieuwe {tijdige) TWV
aanvraag op 5 december 2017 aan de werkgever is uitgereikt. Deze uitreikingdatum 
klopt niet. lmmers wordt op biz. 2, lste alinea, van de 808 gesteld dat deze aanvraag op 
13 maart is afgewezen. Op welke datum hij is uitgereikt zal later worden aangegeven. 

B. Op pagina 3, 5de alinea, van de BoB wordt gesteld met verwijzing naar jurisprudentie 
dat een vreemdeling bij een TWV-aanvraag c.q. de afwijzing daarvan geen 
belanghebbende is als bedoeld in art. 7, lid 1 WarBES. Dit standpunt is incorrect (er is 
ook jurisprudentie waarin is uitgemaakt dat de vreemdeling we/ als belanghebbende 
wordt beschouwd). Maar het spreekt ook voor zich dat hij wel belanghebbende is, 
omdat toewijzing van de verblijfsvergunningaanvraag afhankelijk is van de toewijzing 
van de TWV. Zo nodig, wordt hier later op teruggekomen. 

De WavBES en de WTU BES spelen een soort 'een-tweetje' met elkaar om langs de 
vreemdeling heen te komen. De vreemdeling wordt zo regelmatig het slachtoffer van de 
fouten of nalatigheid van de werkgever, waar de vreemdeling geen schuld aan heeft. In 
casu is de werkgever vanwege onzekerheid nalatig geweest, terwijl de werknemer niet 
op de hoogte was van de afwijzing van de TWV en daarover dus ook geen contact kon 
opnemen met de werkgever. In deze context wordt in de 808 correct gesteld dat wij van 
mening zijn dat onder de omstandigheden van dit geval het rechtsbeginsel 'nu/la poena, 
sine culpa' (geen straf zonder schuld) inderdaad door de Minister is geschonden. 
lmmers, dhr. Perea Ruiz is het onschuldige slachtoffer geworden van de nalatigheid van 
de werkgever. Hij verbleef in het hospitaal en wist lange tijd van niets. 

C. Op biz. 3, laatste alinea, van de 808 wordt gesteld dat wij geen cohtact hebben 
opgenomen met de IND over de afwijzing van de TWV. Het spreekt voor zich dat wij dat 
niet hebben gedaan,·:omdat de IND de bal dan weer terugspeelt naar SZW. De twee 
vergunningen zijn immers van elkaar afhankelijk. Geen TWV, geen verblijfsvergunning. 
De Minister geeft het besprokene hier overigens volstrekt verkeerd weer. Wij hebben 
inderdaad niet met de IND gesproken over de afwijzing van de TWV. Oat is zinloos. Wij 
hebben echter wel contact opgenomen met de IND om te vragen of op grond van 
overwegingen van humanitaire aard geen tijdelijke verblijfsvergunning aan dhr. Perea 
Ruiz kon worden afgegeven. Echter ook de IND zag geen mogelijkheid om menselijk te 
zijn in dit geval {zie prods. V) en merkte ook op dat als een nieuwe aanvraag 'arbeid in 
loondienst' wordt aangevraagd, zij weer afhankelijk zijn van SZW. 

Voor zover wij weten heeft de IND op de vorige verblijfsvergunningsaanvraag niet 
beschikt. Het stoat dus nag niet vast dat dhr. Perea Ruiz illegaal op Bonaire heeft 
verb/even. Als de IND naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog op deze aanvraag 
beschikt, dan wordt verzocht ermee rekening te houden dat de Staatssecretaris van V&J 
een discretionaire bevoegdheid heeft, die hem in staat stelt in bijzondere gevallen (zoals 
klemmende redenen van humanitaire aard} een aanvraag toe te kennen ook in strijd 
met het gereguleerde beleid. 
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8. Kortom, de Minister van SZW heeft beschikt zonder op enige wijze in de 
belangenafweging de gezondheid en misschien zelfs het !even van dhr. Perea Ruiz mee 
te wegen. De IND wijst een aanvraag altijd af, als de Minister geen TWV afgeeft en de 
Minister verwijst voor een vergunning op humanitaire gronden naar de IND (zie o.a. in 
de slotalinea van de BoB). De IND geeft in dat verband (verzoek tijdelijke verblijfs
vergunning op humanitaire gronden) op voorh.and al aan dat zulks niet mogelijk zal zijn 
en zegt erbij dat als een nieuwe aanvraag voor arbeid in loondienst wordt ingediend, de 
IND dan weer afhankelijk zal zijn van SZW (zie prod. V}. 

Dit heen en weer tikken van de bal, waarbij noch de IND noch SZW hoeft te beslissen 
over de humanitaire gronden, is materieel onzorgvuldig (strijd met de redelijkheid en 
billijkheid). Het Gerecht kan op grond van art, 9, lid 1, letter b WarBES de beschikking 
aan dit rechtsbeginsel toetsen en dit beroep, met vernietiging van de BoB, ook om die 
reden gegrond verklaren. 

WESHALVE het het Gerecht moge behagen: 

primair: 
met vernietiging van de 'beschikking op bezwaar' dit beroep gegrond te verklaren en te 
bepalen dat aan verzoekster alsnog een TWV voor tewerkstelling van dhr. Ruben Ernesto 
PEREA RUIZ dient te worden afgegeven en wel aldus dat cfm. art. 50 lid 4 WarBES deze 
uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde 'beschikking op bezwaar'; 

subsidiair: 
met vernietiging van de 'beschikking op bezwaar', dit beroep gegrond t~ verklaren en 
verweerder op te dragen opnieuw te beschikken binnen 14 dagen na datum van de 
uitspraak en wel met inachtneming van cfm. art. 50 lid 4 WarBES in de uitspraak op te 
nemen aanwijzingen, ertoe strekkende dat aan verzoekster alsnog een TWV voor 
tewerkstelling van dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ dient te warden afgegeven, dan wel die 
aanwijzingen te geven die het GIEA in goede justitie goed en nodig acht te zijn; 

zowel primair als subsidiair, kosten rechtens. 

Bonaire, 17 juni 2019 
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De aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning heeft betrekking op de functie van metselaar. Op deze 
functie is de arbeidsmarkttoets van toepassing. 

) 

c. aan het vereiste kwalificatieniveau door personen )anger dan 46 jaar normaliter kan warden voldaan. 
De fuhctie van metselaar, met een LBO opleiding, aangevuld met twee jaar werkervaring, betreft 
laaggeschoolde dan wel Iicht geoefende arbeid waarvan vervulling mogelijk zou moeten zijn door personen 
die jonger zijn dan 45 jaar. De vreemdeling waarvoor u een tewerkstellingsvergunning aanvraagt, is door 
de controlerend geneesheer van de RCN-Unit SZW als volledig arbeidsongeschikt aangemerkt. De 

4 betreffende werknemer heeft zich op 10 septernber 2017 ziek gemeld. De werknerner was destijds voor u 
werkzaarn bij Constructora Fumchal B.V. U heeft over de periode van datum 1• ziekmelding (10-09-2017) 
tot en met eind datum tewerkstellingsvergunning (17-10-2017) een beroep gedaan in bet kader van de Wet 

p. ziekteverzekering BES voor de betreffende werknemer. Ik vind het aannemelijk dat u op oneigenlijke 
gronden gebruik wilt maken van een tewerkstellingsvergunning en de Wet ziekteverzekering BES. 

Beroep op de openbare kas 
De leeftijdgrens is in het Besluit wet arbeid vreemdelingen BES (Stb. 2010, 371 23-09-2010 Stb. 201Q, 
3 87) is opgenomen om te voorkomen dat vreemdelingen langdurig een beroep doet op de open bare kas en 
dientengevolge langdurig op het bestaansminimum (moeten) !even. Bij oudere vreemdelingen is de kans 
daartoe groter. 

Het feit vreemdelingen op hogere leeftijd voor het eerst de arbeidsmarkt van Bonaire betreden, leidt er 
onder meer toe dat de vreemdeling onvoldoende AOV-rechten opbouwt:. Dit betekent <lat na het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd een beroep moet doen op (aanvullende) onderstand. Mocht de 
vreemdeling korter dan vijfjaar rechtmatig op de openbare lichamen verblijven dan kan er ook geen beroep 
op de onderstand warden gedaan. Ook een beroep doen op de Wet zorgverzekering vallen onder het begrip 
openbare kas aangezien deze mede met belastinggeld wordt gefinancierd. 

' Voor wat betreft de aanspraken op de openbare kas, merk ik op dat hiermee alle verplichte voorzieningen 
worden bedoeld. Indien een inwoner van Bonaire ziek wordt, dan kan hij aanspraak maken op de medische 
voorzieningen van Bonaire. De "Zorgverzekering voor Bonaire Caribisch Nederland", de ZVK, is de 
algemene zorgverzekering voor de BES. Dit is een unifo1me verzekering voor alle rechtmatige inwoners 
van de BES en dient de rechtsgelijkheid en het voorkomt dat sommige mensen onverzekerd blijven. Deze 
verzekering omvat zowel geneeskundige als langdurige zorg. -

Zodra iemand is ingeschreven op Bonaire en in het bezit is van een "Sedula", een identiteitskaart, dan is hij 
automatisch verzekerd tegen ziektekosten. Op Bonaire hoeft men niet rechtstreeks te betalen voor de 
zorgverzekering. 

De zorgverzekering wordt gefinancierd uit belastinggeld, werkgeverspremie en Rijksgeld uit Nederland. 
Aanspraak op deze verzekering is derhalve wel degelijk een aanspraak op de openbare kas. Statistisch 
gezien is de kans <lat iemand hier aanspraak op maakt, groter als hij ouder is dan 45 jaar dan wanneer hij 
jonger is dan 45 jaar. De ratio van artikel 11, onderdeel d, BuWavBES is dus wel degelijk een deugdelijke. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
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Aan: Minister van SZW 
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mr. M. Bijkerk 
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ALHIER 

Bonaire, 7 februari 2019 

Geachte heer Brakke, 

Golde11 Mea11d Society 
Foundation supporting 

hiternatio11a/ Court Cases 

Betreft: BEZWAARSCHRIFT namens Extreme Cleaning & Construction Services B.V. (bezwaarde) 
tegen beschikking d.d. 7 november 2018, uitgereikt op 28 januari 2019 

Dit bezwaarschrift is gericht tegen bijgaande beschikking d.d. 7 november 2018 (prod. I}, hierna de 
'beschikking a quo', waarbij de TWV-aanvraag van bezwaarde (hierna: 'ECCS') t.b .v. dhr. Ruben Ernesto 
PEREA RUIZ is afgewezen, waardoor de aanvraag van laatstgenoemde voor een verblijfsvergunning 
voor loondienst bij ECCS bij beschikking d.d. 15 november 2018 (uitgeprint op 17 dee. 2018, doch 
eveneens uitgereikt op 28 januari 2019) door de IND ook is afgewezen. Deze laatste beschikking wordt 
hierna aangeduid als de 'IND-beschikking' (prod. II ). 

Toelich ting. 

Dhr. Perea Ruiz verblijft in het hospitaal in Colombia, waar hij wordt behandeld voor longkanker. Dit is 
de reden dat de beschikkingen niet aan hem zijn uitgereikt. De werkgever is echter op 28 januari 2019 
naar de IND gegaan en heeft navraag gedaan. Beide beschikkingen werden t oen aan haar uitgereikt. 
Verdedigbaar is dat de IND-beschikking eerst zal zijn uitgereikt op moment van indiening van het 
bezwaar. Dit punt zal echter in de IND-beschikking verder aan de orde worden gesteld . 

Gronden van het bezwaar 

Vooraf 
Gelijktijdig wordt namens dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ een bezwaarschrift ingediend bij de 
Staatssecretaris van V&J tegen de afwijzende IND-beschikking. 

1) De TWV-aanvraag is om de volgende 3 onderling gerelateerde redenen afgewezen, te weten : 

A. Dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ is ouder dan 45 jaar en dit zou zijn eerste aanvraag zijn . 

Deze afwijzingsgrond is onjuist. Ohr. Ernesto Ruben PEREA RUIZ is inderdaad ouder dan 45 jaar. 
Maar dat is niet gerelateerd aan de vraag of de onderhavige afgewezen aanvraag de eerste 
aanvraag is. Het is niet de eerste aanvraag. 

Weliswaar verliep de laatste werk/verblijfsvergunning voor/van dhr. Ruben Ernesto PEREA 
RUIZ op 12/10/2017 (werk in loondienst bij Constructora Fumchal B.V.), hij heeft op 
11/10/2017 een nieuwe werk/verblijfsvergunning aangevraagd (werk in loondienst bij 
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Executive Accounting & Construction B.V.). Deze aanvraag werd afgewezen op 13/3/2018. 
Deze beschikkingen zijn strikt genomen definitief, omdat noch de werkgever, noch dhr. Ruben 
Ernesto PEREA RUIZ bezwaar hebben aangetekend. Hier is echter sprake van overmacht. Ohr. 
Ruben Ernesto PEREA RUIZ verbleef op 13/3/2018 namelijk reeds in Colombia voor behan
deling voor longkanker. Hij was erg ziek en kon daarom geen bezwaar c.q. beroep instellen. 

Zijn behandeling werd omstreeks oktober 2018 onderbroken (toen hij reeds aardig was 
opgeknapt), omdat zijn verblijfsstatus niet zeker was en er bij het hospitaal twijfel over 
bestond of er voor de behandeling nog zou worden betaald. Wij hebben daar destijds ook 
contact over gehad met mr. P.J. de Graaf van de IND. Hij is toen (oktober 2018) teruggereisd 
naar Bonaire om zijn verblijfsstatus te regelen. Omdat de bezwaar- c.q. beroepstermijn voor de 
afwijzende beschikkingen reeds was/waren verlopen, heeft hij op 16 oktober 2018 een nieuwe 
aanvraag ingediend. Daarop werd hij weer uitgezonden naar Colombia voor voortgezette 
behandeling, die nog niet is afgerond. 

In oktober 2018 vertelde hij dat het perspectief van de behandeling goed was, zodat hij goede 
hoop had volledig te zullen genezen. Maar de kuur moest nog wel warden afgerond. 

Onder deze omstandigheden brengt de hardheidsclausule met zich mee dat het standpunt van 
de Minister dat de beschikking a quo moet warden aangemerkt als een 'eerste aanvraag', geen 
stand kan houden. Onder normale omstandigheden zou dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ in 
maart 2018 immers bezwaar en/of beroep hebben kunnen aantekenen, met de kans dat hij de 
gevraagde werk/verblijfvergunning zou hebben kunnen verkrijgen. Hier is sprake van een 
overmachtsituatie. 

Conclusie. Om humanitaire redenen moet de zuiver legistische redenering die ten grondslag 
ligt aan het standpunt van de Minister, wijken voor menselijkheid. 

NB. Dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ verblijft momenteel in het buitenland. Hij staat onder 
medische behandeling. De communicatie met hem is moeilijk. De kern van het hiervoren 
gestelde komt overeen met de feiten. Het is echter mogelijk dater op enkele punten kleine 
onjuistheden in staan. Wezenliik is het gestelde echter juist. Ook de conclusie is juist. 

B. Het betreft een aanvraag voor een metselaar, waarop de arbeidsmarkttoets van toepassing 
is. 

Op zich juist is juist dat de arbeidsmarkttoets van toepassing is, maar de uitslag daarvan was 
dat er geen lokale arbeidskrachten waren. Dit kan dus geen grond voor afwijzing zijn. 

C. Normaliter kan aan het vereiste kwalificatieniveau door personen jonger dan 46 jaar worden 
voldaan. 

Op zich is juist dat er vele personen zijn die jonger zijn dan 46 jaar en die het vereiste 
kwalificatieniveau hebben. Maar er waren op de arbeidsmarkt geen personen jonger noch 
ouder dan 46 jaar aanwezig op de arbeidsmarkt om de functie te vervullen. Deze 
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afwijzingsgrond kan dus ook geen stand houden, nog afgezien van het discriminatoire karakter 
(op basis van leeftijd) van de afwijzingsgrond. 

Voorts is het zo, gelijk boven gesteld, dat het in casu geen eerste aanvraag betreft. Wanneer 
het een vervolgaanvraag betreft, wordt niet op leeftijd afgewezen. 

De aangevraagde TWV kan in beginsel dus warden toegewezen. 

Bespreking van de extra averwegingen die geen afwijzingsgronden zijn en oak niet als zadanig warden 
aangeduid. Zij dienen als een saart rechtvaardigingsgrand vaar een niet menslievende beschikking 

2. De niet-afwijzingsgronden zijn de werkelijke afwijzingsgrond. Wezenlijk hoeft hier niet op 
ingegaan te worden, omdat zij niet als afwijzingsgrond worden aangevoerd. Maar het is tevens 
de humanitaire grond waarop bezwaarde en dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ een beroep doen. 

Daarom is het juist hier wel op in te gaan. 

Dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ is inderdaad op 10/9/2017 volledig arbeidsongeschikt 
verklaard. Hij heeft longkanker. Als hij van deze ziekte volledig herstelt, kan hij weer werken. 
Zover is het nog niet. Het is dus niet aannemelijk dat bezwaarde op oneigenlijke grand gebruik 
wil maken van een TWV-aanvraag en de Wet ziekteverzekering BES, zoals in de extra 
overwegingen wordt gesteld. Dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ werd ziek nog tiidens de periade 
dat hii /eqaal werkte vaar Canstructara Fumchal B. V. Hij mag redelijkerwijs verwachten dat hij 
voor zijn ziekte de volledige behandeling mag ondergaan omdat hij daarvoor verzekerd was. 

Er is dus geen sprake van een beroep op de 'open bare kas' door bezwaarde of t.b.v. Ruben 
Ernesto PEREA RUIZ. Er is sprake van een beroep op de voor hem va'n kracht zijnde 
(collectieve) ziekteverzekering waarvoor betaald is door en ten behoeve van dhr. Ruben 
Ernesto PEREA RUIZ. Het instrumentarium van de WavBES en WTUBES wordt thans ingezet om 
van dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ af te komen, omdat hij geld kost. Welke fatale 
consequenties dat voor hem kan hebben, namelijk ontneming van zijn kans op herstel c.q. zijn 
dood of mogelijke terugval in de ziekte en daarna zijn dood, wordt nergens in de afwijzende 
beschikking overwogen. Dat belang dient tegen het geldbelang te warden afgewogen, waarbij 
rekening moet warden gehouden dat de behandeling reeds in een vergevorderd stadium 
verkeert. Juridisch vertaalt zich dit in de vaststelling dat de relevante belangen niet inzichtelijk 
tegen elkaar zijn afgewogen, t.w. de gezondheid c.q. het leven van de verzekerde patient, 
d.w.z. de mens die lijdt en wellicht nog kan genezen tegen het geldbelang. 

Waar de afwijzing dus op neerkomt is dat de Minister de medische behandeling voortijdig wil 
laten beeindigen, omdat het geld kost. Maar daar was dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ voor 
verzekerd. Het is bijzonder hard dat dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ's ziekte hem op deze wijze 
wordt tegengeworpen. Als de Minister zich e.e.a. realiseert, zal hij op zijn besluit terugkomen. 
De Minister is ook een mens. Hij zal dit begrijpen. Vaak warden beslissingen door de overheid 
genomen zonder zich te realiseren dater aan de andere kant een mens schuilt achter de 
beschikking die direct en hard wordt geraakt voor iets waar hij zelf niet aan kan doen. 
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In dit geval ontneemt de beschikking dhr. Perea zijn kans op herstel en mogelijk nog vele jaren 
levensvreugde voor hem en zijn familie. 

Ook mag niet worden vergeten dat dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ vele jaren op Bonaire heeft 
gewerkt (volgens hem 11 jaar; volgens de Minster is dat korter, maar op dit moment kunnen 
wij daar geen bewijsstukken van overleggen). In ieder geval heeft hij vele jaren gewerkt en zijn 
beste krachten gegevens aan de opbouw van Bonaire. Hij heeft toen niet alleen ziektekosten
premies betaald, maar ook belasting. Het is dus ook niet onredelijk als zijn medische 
behandeling momenteel gedeeltelijk oak door de belastinggeld wordt betaald. Hij heeft 
immers in betere jaren ook bijgedragen aan de belastingopbrengst. 

Nu de Minister zich dit allemaal realiseert, zal hij met toepassing van de hardheidsclausule de 
TWV alsnog willen toewijzen. Op zijn minst zal hij het daarheen leiden dat dhr. Perea de 
behandeling kan afronden. 

REDENEN WAAROM bezwaarde de Minister verzoekt: 
de beschikking a quote willen vernietigen en aan bezwaarde alsnog de aangevraagde TWV te willen 
afgeven. 

Bonaire, 7 februari 2019 
Namens bezwaarde 
mr. M. Bij erk 
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Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

Geachte mv. Tielman 

In gode orde ontvangen. 

M.vr.gr. 
M. Bijkerk 

-----Original Message-----

Michie! Bijkerk <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Thursday, May 16, 2019 1:01 PM 
'Mary Tielman' 
RE: Extreme cleaning en construction 

From: Mary Tielman [mailto:Mary.Tielman@rijksdienstCN.com] 
Sent: Thursday, May 16, 2019 12:24 PM 
To: 'Michie! Bijkerk' <abogado.bijkerk@gmail.com> 

ubject: Extreme cleaning en construction 
'--" 

Geachte heer Bijker, 

In de bijlage de BOB inzake Extreme Cleaning en Construction. 

Met vriendelijke groet, Sa ludo kordial, With kind regards, 

Mary Tielman 
staf juridisch medewerker RCN-Unit SZW 

Rijksdienst Caribisch Nederland 
Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid , 

JI[ 

Centrumgebied z/n I Kralendijk I Bonaire, Caribisch Nederland .. .. ...... ............................................................. . 
T +(599) 715 8850 
M +(599) 781 0227 
mary.tielman@RijksdienstCN.com 
~ :tp://www.RijksdienstCN.com 

Sigui traha na futuro di Hulanda Karibense, kada persona un eksistensia humano 

-----Oorspronkelijk bericht----
Van: SA_Printer 
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 12:20 
Aan: Mary Tielman 
Onderwerp: Scan from YSoft SafeQ 

Scan for the user Mary Tie Iman (tielman2) from the device P036003 Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 
is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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Rijksdienst Caribisch Nederland 
RCN-Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De heer mr. M. Bijkerk 

Seru Grandi 80 

Bonaire - Caribisch Nederland 

Kralendijk, 7 mei 2019 

Ons kenmerk 
Onderwerp 
lnzake 

: 8020/twv/28.01.2019/mt 
: Beslissing op bezwaar 
: Extreme Cleaning & Construction Services BV 

Geachte heer Bijker, 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 7 februari 2019 namens uw cliente, 
Extreme Cleaning & Construction Services bericht ik u als volgt. 

Verloop van de procedure 

Bij besluit van 07 november 2018 (uitgereikt op 28 januari 2019) met het 
kenmerk 42519 heb ik uw cliente ge'informeerd over het feit dat ik de 
tewerkstellingsvergunning, die was aangevraagd voor de heer Ruben Ernesto ' 
Perea Ruiz, geboren op 20 februari 1967 heb afgewezen. 

Ontvankelijkheid 

Uw bezwaarschrift is ingediend binnen vier weken na bekendmaking van het 
besluit en het voldoet ook aan de overige door de Wet administratieve 
rechtspraak {War Bes) gestelde eisen, zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is. 

Wettelijk kader 

Artil~el 11 lid d Besluit Wet arbeid vreemdelingen BES (BuWav Bes) 

Een tewerkstellingsvergunning kan warden geweigerd als de vreemdeling 
jonger is dan 18 jaar of ouder dan 45 jaar op de dag waarop de aanvraag voor 
een tewerkstellingsvergunning wordt ingediend. 

Bezwaargronden 

Geen 1t aanvraag, het betreft een verlenging. 

U vermeld in het bezwaarschrift dat de betreffende werknemer ouder is dan 45 
jaar, maar dat het leeftijdsvereiste niet mag warden tegengeworpen, omdat 
hier geen sprake is van een ,c aanvraag. Er is sprake van een verlenging. De 
vreemdeling heeft al eerder gewerkt met een tewerkstellingsvergunning. 

Rijksdienst Caribisch Nederland 
Unit Soclale Zaken en 
Werkgelegenheld (SZW) 

Bonalre 
Centrumgebled Kralendijk z/n 
P.O. Box 357 

St. Eustatlus 
Cottageweg z/n 

Saba 
Matthew Levenstone Street z/n 

Contact 
T +599 715 8888 
F +599 717 2894 
E lnfo.szw@rijksdienstcn.com 

www.rljksdlenstcn.com 

Datum verzending 

MAR I 6 2019 



Er is sprake van overmacht. 

De laatst toegekende tewerkstellingsvergunning is verlopen op 12 oktober 2017. De aanvraag voor een 
nieuwe tewerkstellingsvergunning is op 13 maart 2018 afgewezen. Uw cliente (de werkgever) heeft tegen 
deze beslissing geen bezwaarschrift ingediend. Ondanks dat het besluit kracht van gewijsde heeft 
verkregen doet u namens de werknemer (de heer Ruben Ernesto Perea Ruiz) een beroep op overmacht. 
De werknemer kon geen bezwaar indienen, omdat hij wegens medische uitzending langdurig verbleef in 
Colombia. 

Humanitaire gronden 

U bent verder van mening dat de legistische redenering moet wijken voor menselijkheid en dat de 
tewerkstellingsvergunning moet worden verleend aan uw cliente op basis van humanitaire gronden. 

Hoorzitting 

Op grond van de Wet administratieve rechtspraak heeft er een hoorzitting plaatsgevonden op vrijdag 29 
maart 2019 om 10.00 uur. Uw cliente, de werkgever, was niet op de hoorzitting aanwezig. U meldde 
tevens dat de betreffende werknemer momenteel buiten Bona ire verblijft in verband met een medische 
uitzending. In de hoorzitting heeft u de bezwaargronden als verwoord in het bezwaarschrift verder 
toegelicht. 

Beoordeling van het bezwaar 

Wei of geen verlening aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning? 

In eerste instantie voert u aan dat hier geen sprake is van een 1• aanvraag maar van een verlenging. Gelet 
op het uitvoeringsbeleid van de RCN-Unit SZW mag het leeftijd vereiste dan niet warden tegengeworpen 
(paragraaf 14, laatste alinea Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES). , 

Gelet op de doelstelling van de Wet arbeid vreemdelingen BES wordt in beginsel elke aanvraag als een 1• 
aanvraag beoordeeld. Een tewerkstellingsvergunning wordt telkens verlengd met een periode van 1 jaar. 
lndien de werkgever voor de einddatum van de tewerkstellingsvergunning een nieuwe vergunning 
aanvraagt is er sprake van een tijdige aanvraag. De einddatum en begindatum van de 
tewerkstellingsvergunningen volgen elkaar op. In deze gevallen zal het leeftijdsvereiste niet warden 
tegengeworpen (laatste alinea paragraaf 11 Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES). 

Dit is bij uw cliente niet het geval. Uw cliente beschikt voor de betreffende werknemer sinds oktober 2017 
niet meer over een geldige tewerkstellingsvergunning. Het is evident dat hier geen sprake kan zijn van 
een verlenging. lk heb dit overwogen aan de hand van de volgende feiten en omstandigheden. 

Ten eerste beoordeel ik de periode tussen de twee aanvragen. Ook kijk ik naar vanaf welk jaar de 
vreemdeling rechtmatig verblijf heeft in de open bare Ii cha men. lk heb vastgesteld dat de heer Ruben 
Ernesto Perea Ruiz (hierna Ruiz). sinds media 2011 op Bonaire verblijft metals verblijfsdoel 'arbeid in 
loondienst'. Oat is aanzienlijk korter dan de periode die u in uw bezwaarschrift vermeld. De laatste 
tewerkstellingsvergunning is op 12 oktober 2017 verlopen. Verzoeker had geen andere gronden voor 
verblijf en had dus eigenlijk het openbare lichaam moeten verlaten binnen vier weken na 12 oktober 2017 
(artikel 16 en 16a WTU-BES). 
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Op 11 oktober 2017 heeft uw cliente voor de werknemer een tewerkstellingsvergunning aangevraagd. De 
aanvraag is afgewezen. De reden van afwijzing is niet gelegen in het leeftijdsvereiste maar anderszins. Op 
16 oktober 2018 vraagt uw cliente nogmaals een tewerkstellingsvergunning aan voor de heer Ruiz. lk stel 
vast dat tussen de aanvragen 1 jaar is verstreken. De heer Ruiz beschikt tot op heden al meer dan 1 jaar 
niet over een geldige verblijfstitel voor het openbaar lichaam Bonaire. 

Gelet op het feit dater tussen de aanvragen 1 jaar is verstreken kan er geen sprake zijn van een 
verlengingsaanvraag. De aanvraag van 16 oktober 2018 werd daarom aangemerkt als een 1° aanvraag 
voor een tewerkstellingsvergunning en daarom mag artikel 11 lid d BuWav Bes warden tegengeworpen. 
lk wil u in dit verband ook wijzen op de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg (BON 201800507) 

waarbij het Gerecht het gehanteerde overwegingskader aanvaart .. 

Overmacht ten aanzien van het niet indienen van een bezwaarschri~? 
Op 11 oktober 2017 heeft uw cliente ten behoeve van de heer Ruiz een tewerkstellingsvergunning 
aangevraagd. De afwijzende beschikking is op 5 december 2017 aan de werkgever uitgereikt. De 
werkgever heeft tegen deze beslissing geen rechtsmiddelen aangewend. U beroept zich in deze op 
overmacht, omdat de werknemer, de heer Ruiz. buiten de openbare lichamen verbleef wegens medische 
uitzending. 

lk heb u tijdens de hoorzitting gevraagd waarom de werkgever destijds geen bezwaar heeft ingediend. U 
gaf aan de redenen van uw cliente niet te kennen. U deed de aanname dat het wellicht is veroorzaakt 
door de omstandigheid dat de werknemer al voor een langere periode buiten het openbaar lichaam 
verbleef. vanwege zijn medische behandelingen. U merkte op dat u de daadwerkelijke reden ook niet 
relevant vindt, omdat het niet handelen van werkgever niet afgewenteld mag warden op de heer Ruiz. 

' Bij de hoorzitting bent u ge'informeerd over de jurisprudentie van het Gemeenschappelijke Hof van 
Justitie die bevestigd dat een vreemdeling geen belanghebbende is als bedoelt in artikel 7 lid 1 Wet 
administratieve rechtspraak jo. artikel 12 Wet arbeid vreemdelingen BES. De vreemdeling heeft in deze 
oak geen afgeleid belang (ECLl:NL:OGHNAA:2008:BG8894). Het beroep op overmacht neem ik daarom 
niet in behandeling. 

Een tewerkstellingsvergunning op humanitaire gronden? 

U beroept zich namens de heer Ruiz op humanitaire gronden. U stelt dat de Wet arbeid vreemdelingen 
BES ingezet wordt om van de heer Ruiz 'af te komen', omdat hij geld kost. Het niet verstrekken van een 
tewerkstellingsvergunning kan fatale gevolgen voor hem hebben, zoals het niet kunnen voortzetten van 
zijn medische behandelingen. 

lk heb u bij de hoorzitting gevraagd of u contact heeft opgenomen met de lmmigratie en Naturalisatie 
Dienst CN (IND-CN). U gaf aan geen contact te hebben gezocht met de IND-CN. omdat u vindt dat het 
verstrekken van een tewerkstellingsvergunning samenhangt met het verblijfsrecht. lk heb u reeds 
toegelicht dat de vreemdeling geen belanghebbende is in de zin van de Wav BES is. Een beroep op 
humanitaire gronden treft daarom geen doel. Verdragsbepalingen als het Europese Verdrag van de 
Rechten van Mens (EVRM) of het lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(IVBRP) geven geen aanspraak op het afdwingen van een tewerkstellingsvergunning voor arbeid in een 
lidstaat waar de vreemdeling zonder geldige verblijfstitel verblijft. Het ligt meer op de weg om het 
beroep op humanitaire gronden te richten tot de IND-CN. 
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Beslissing 
lk handhaaf het besluit met het kenmerk 42519 waarbij de tewerkstellingsvergunning voor uw cliente, 
Extreme Cleaning & Construction Services B.V. niet wordt toegekend. lk acht uw bezwaarschrift derhalve 
ongegrond. 

Hoogachtend. 
De Minister van S ciale Zaken en Werkgelegenheid, 



Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 

Peter De Graaf <Peter.DeGraaf@rijksdienstCN.com> 
Thursday, October 04, 2018 7:52 AM 

To: 'Michie! Bijkerk' 
Subject: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer Bijkerk, 

Voortgezet verblijf is voor vreemdelingen die verblijf hebben gehad in het kader van gezinshereniging/gezinsvorming, 
waar hier geen sprake van is. 
Verder dient er bij klemmende redenen van humanitaire aard sprake te zijn van bijzondere, schrijnende 
omstandigheden 

waardoor een vreemdeling onder geen beding terug kan naar zijn land van herkomst. 

De door u opgegeven reden(en) vallen hier niet onder. 

Ook zie ik dat uw client altijd arbeid in loondienst heeft gehad. 
lk wijs u in dit verband nog op de toelichting, waarin is opgenomen dat deze bevoegdheid niet ziet op situaties, 
waarin de vreemdeling in de openbare lichamen wil verblijven op een grond die wel in het besluit is opgenomen, maar 
aan een of meer van de voorwaarden niet is voldaan. 

Groet, 

Peter de Graaf 

Van: Michiel Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com] 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 5:19 
Aan: Peter De Graaf 
Onderwerp: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer de Graaf, 

Hieruit lees ik dat de clausule waar ik op doel de 
discretionaire bevoegdheid is. Dat betekent dan 
dat o.g.v. humanitaire redenen van klemmende 
aard een vergunning kan worden verleend. 

Ander alternatief is voortgezet verblijf o.g.v. 5.24 BTU BES. 

Gaarne uw commentaar. 
Bij voorbaat dank. 

M.vr.gr. 
M . Bijkerk 

From: Peter De Graaf [mailto:Peter.DeGraaf@rijksdienstCN.com] 
Sent: Wednesday, October 03, 2018 5:04 PM 
To: 'Michie! Bijkerk' <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Subject: RE: URGENTIE Verzoek om info 
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Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 

Michie! Bijkerk <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Wednesday, October 03, 2018 5:19 PM 

To: 'Peter De Graaf' 
Subject: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer de Graaf, 

Hieruit lees ik dat de clausule waar ik op doe! de 
discretionaire bevoegdheid is. Dat betekent dan 
dat o.g.v. humanitaire redenen van klemmende 
aard een vergunning kan worden verleend. 

Ander alternatief is voortgezet verblijf o.g.v. 5.24 BTU BES. 

Gaarne uw commentaar. 
Bij voorbaat dank. 

M.vr.gr. 
M. Bijkerk 

From: Peter De Graaf [mailto:Peter.DeGraaf@rijksdienstCN.com] 
Sent: Wednesday, October 03, 2018 5:04 PM 
To: 'Michiel Bijkerk' <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Subject: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer Bijkerk, 

lk verwijs u gemakshalve naar de Toelichting op artikel 5.2 derde lid BTU BES: 

Van de in het derde lid gegeven bevoegdheid zal terughoudend gebruik warden gemaakt. Omdat het hier om bijzondere onvoorziene gevallen gaat, 
zal de vreemdeling bij de indiening van de aanvraag nadrukkelijk moeten aangeven waarom de verblijfsvergunning naar zijn mening moet warden 
verleend, en de aanvraag met de nodige gegevens en bescheiden onderbouwen. De in het derde lid gegeven bevoegdheid is niet onbeperkt. Uit het in 
de WTU-BES neergelegde onderscheid tussen de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 6 en de verblijfsvergunning onder een 
beperking verband houdend met intemationale bescherming als bedoeld in artikel 12a van de WTU-BES vloeit voort dat de vreemdeling die bij de. 
aanvraag geen «reguliere» gronden aanvoert, maar gronden die verband houden met bescherming, niet in aanmerking kan komen voor een 
verblijfsvergunning «regulier». Die vreemdeling zal een aanvraag moeten indienen tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder een beperking 
verband houdend met intei:nationale bescherming. Indien de vreemdeling in de openbare lichamen wil verblijven om een reden die nauw verband 
houdt met de situatie in het land van herkomst, ligt het in de rede dat hij een aanvraag indient tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder een 
beperking verband houdend met intemationale bescherming als bedoeld in artikel 12a. In die procedure is de vreemdeling in de gelegenheid naar 
behoren toe te lichten waarom hij stelt bescherming nodig te hebben. Bovendien verschaft die procedure een betere gelegenheid die 
beschermingsgerelateerde gronden op hun merites te beoordelen. Een en ander komt tot uitdrukking in het derde lid. Het derde lid strekt er niet toe 
vreemdelingen die in het verleden een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met bescherming hebben gevraagd, de 
mogelijkheid te ontnemen nadien een verblijfsvergunning op reguliere gronden aan te vragen, indien zij verblijf in de openbare lichamen beogen op 
reguliere gronden, ook niet, indien die niet nadrukkelijk zijn benoemd. Het derde lid ziet slechts op gevallen waarin de vreemdeling in de openbare 
lichamen wil verblijven op een reguliere grond die nadrukkelijk niet is geregeld en om die reden aanleiding kan vormen voor een afzonderlijke 
beperking. Op de vraag of de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder een andere beperking dan genoemd in het eerste lid kan worden verleend, 
zijn de algemene, in artikel 9, eerste lid, van de WTU-BES genoemde afwijzingsgronden van toepassing. Aan een dergelijke vergunning kunnen met 
het verblijfsdoel verband houdende voorwaarden, en voorschriften, warden verbonden. De in het derde lid gegeven bevoegdheid ziet niet op situaties, 
waarin de vreemdeling in de open bare lichamen wil verblijven op een grond die we! in het besluit is opgenomen, maar aan een of meer van de 
voorwaarden niet wordt voldaan. In een dergelijke situatie wordt de verblijfsvergunning als regel niet verleend. Door middel van de imperatief 
geformuleerde verleningsgronden wordt een aanspraak op de verlening van de verblijfsvergunning verleend. In die bepalingen is slechts die 
aanspraak afgebakend, maar dat brengt nog niet mee dat in andere gevallen de verblijfsvergunning niet kan worden verleend. De bevoegdheid om in 
andere gevallen de vergunning onder de gevraagde beperking we! te verlenen, is daarmee niet noodzakelijkerwijs ingeperkt. In dat verband wordt 
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zen op de beperking verband houdend met gezinshereniging en gezinsvorming. In de artikelen 5.9 tot en met 5.18 is voorgeschreven wanneer 
oie vergunning in ieder geval wordt verleend. Buiten die geval-len resteert discretionaire bevoegdheid. Die ruimte zal nader worden ingevuld met 
beleidsregels in de CTU-BES. 

Groet, 

Peter de Graaf 

Van: Michie! Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com] 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 4:53 
Aan: Peter De Graaf 
Onderwerp: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer de Graaf, 

Er is sprake van urgente medische vervolgbehandeling voor een 
zeer ernstige zelfs levensgevaarlijke ziekte. 

Dit lijkt mij een klemmende reden van humanitaire aard. 
Ter info. Dhr. Perea heeft ongeveer 10 tot 11 jaar op Bonaire 
gewerkt en vebleven. Verblijfsgaten zijn er de ooraak van dat 
hij geen vergunning voor onbepaalde tijd heeft. Had hij dat wel, 
dan zou hij thans geen enkel probleem hebben. Dan zou hij 
geholpen worden om de ziekte te kunnen overwinnen. 

Als klemmende redenen van humanitaire aard niet kunnen 
leiden tot een andere beperking, wanneer zou CTU hoofdstuk 3 par. 1.2 (slot) 
dan wel kunnen worden toegepast? Of is dit een dode letter? 

Gaarne uw commentaar. 
Bij voorbaat dank. 

M.vr.gr. 
M. Bijkerk 

From: Peter De Graaf [mailto:Peter.DeGraaf@rijksdienstCN.com] 
Sent: Wednesday, October 03, 2018 4:35 PM 
To: 'Michiel Bijkerk' <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Subject: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer Bijkerk, 

lk zien geen grond om een vergunning voor bepaalde tijd te verlenen onder een andere beperking dan genoemd in 

artikel 5.2 lid 1 BTU BES. 

In de CTU hoofdstuk 3 par. 1.2. staat opgenomen dater weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een 
verblijfsvergunning te verlenen op grond van een andere beperking dan de beperkingen genoemd in artikel 5.2 lid 1 BTU 
BES, dit om precedentwerking te voorkomen. 
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In het geval er een grand wordt gezien om een vergunning te verlenen onder een andere beperking (die uw client 
overigens zelf dient aan te geven) , dan moet dit oak voorgelegd warden aan de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid in Nederland. 

Omdat betrokkene niet in aanmerking komt voor een vergunning o.g.v. een andere beperking dan genoemd in artikel 
5.2 lid 1 BTU BES, dient betrokkene een aanvraag in te dienen o.g.v. een van de beperkingen zoals genoemd in artikel 5.2 
lid 1 BTU BES. 

Groet, 

Peter de Graaf 

-----------------------------
Van: Michiel Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com] 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 3:39 
Aan: Peter De Graaf 
Onderwerp: FW: URGENTIE Verzoek om info 

Geahte heer de Graaf, 

Dank voor uw mail van gisteren. 

De werkgever is niet gearriveerd. 
Het bericht is nu over een week. 

Maar dat duurt te lang. 

Kan ik hem instrueren om een aanvraag 
in te dienen op grond van Hfst 3, art. 1.2 slot CTU BES. 

Welk formulier moet hij dan aanvragen? 
Gaarne bericht, waarvoor bij voorbaat dank. 

M.vr.gr. 
M. Bijkerk 

From: Michiel Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com) 
Sent: Tuesday, October 02, 2018 4:06 PM 
To: 'Peter De Graaf' <Peter.DeGraaf@rijksdienstCN.com> 
Subject: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer de Graaf, 

lkzelf denk aan een tijdelike vergunning op grond van Hfst 3, art. 1.2 slot. 

Maar ik moet eerst contact opneen met de werkgever. 
Die arriveert vanavond op het eiland. 
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s dat wordt dan helaas morgen. 
lk kom hierop z.s.m. terug. 

M.vr.gr. 
M. Bijkerk 

From: Peter De Graaf [mailto:Peter.DeGraaf@rijksdienstCN.com] 
Sent: Tuesday, October 02, 2018 3:22 PM 
To: Michiel Bijkerk <abogado.bijkerk@gmail.com>; IND <ind@rijksdienstCN.com> 
Cc: Lucia Elena Pikeri <LuciaElena.Pikeri@rijksdienstCN.com> 
Subject: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer Bijkerk, 

De enige optie die ik zie is dat uw client bij ons een nieuwe aanvraag indient waar wij eventueel met spoed op kunnen 
beslissen. 

Als dat arbeid in loondienst is dan zij wij in deze ook afhankelijk van SZW. 

Met vriendelijke groet, 

Peter de Graaf 

Van: Michiel Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 2 oktober 2018 3:03 
Aan: IND 
CC: Peter De Graaf; Lucia Elena Pikeri 
Onderwerp: RE: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer de Graaf en mv. Pikeri, 

Gaarne uw reactie op onderstaande mail. 

Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 
mr. M. Bijkerk 

From: IND [mailto:ind@rijksdienstCN.com] 
Sent: Tuesday, October 02, 2018 8:44 AM 
To: 'abogado.bijkerk@gmail.com' <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Subject: FW: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte hr. Bijkerk, 

Wij danken u voor uw mail. 
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-----------------------------------------~ 

t wordt geregistreerd en doorgestuurd naar de betrokken afdeling, die uw verzoek inhoudelijk in behandeling zal 

Wij vertrouwen u zo voldoende te hebben ge"informeerd . 

met vriendelijke greet, 

Aida Margarita 
Medewerker Ondersteuning 

Rijksdienst Caribisch Nederland 
IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) 
Kaya Pedro Luis Brion 12 I Bonaire I Caribisch Nederland 

T 715-8330 
F 717-2772 
I 8536 
IND@RijksdienstCN.com 
http://www.rijksdienstcn.com 

Van: Michie! Bijkerk [mailto:abogado.bijkerk@gmail.com] 
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 4:35 
Aan: Peter De Graaf; Lucia Elena Pikeri 
Onderwerp: URGENTIE Verzoek om info 

Geachte heer de Graaf en/of mv. Pikeri, 

Gaarne uw urgente aandacht voor dhr. Ruben Ernesto PEREA RUIZ. 

Ohr. Perea heeft longkanker. Hij is op 14 oktober 2017 door ZVK 
uitgezonden voor behandeling naar Colombia. Hij is op 26 september 2018 
teruggekeerd om zijn status als vreemdeling te regelen. 

De medische behandeling is goed gegaan, maar hij moet weer terug voor 
nieuwe behandeling (minder zware chemo-therapie}. 

Dienieuwe behandeling moet 

Hij werd ziek ongeveer een maand voordat zijn verblijfsvergunning 
afliep. Hij is uitgezonden naar Colombia omstreeks het moment 
dat zijn vergunning afliep. Hij heeft geen nieuwe vergunning aangevraagd 
tijdens zijn afwezigheid voor medische behandeling in Colombia. 

Dr. Miranda is zijn huisarts. Zie bijgaand bericht. 
Het acute probleem is thans dat hij op zeer korte termijn 
naar Colombia terugmoet voor behandeling. 
Kan hij een (tijdelijke) vergunning verkrijgen voor zo'n situatie? 
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? 
Gaare bericht, waarvoor bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 
mr. M. Bijkerk 

mr. M. Bijkerk 
Advocaat 
Seru Grandi # 80 
Bonaire CN 
Tel: 00599- 7962650 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, word! u 
verzocht dat aan de afzender te melden en tiet bericht te verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 
of messages. 
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