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Geeft respectvol te kennen: 

Ruben Ernesto PEREA RUIZ, verzoeker, 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 
verzoeker op te treden en die voorts verklaart door hem gemachtigd te zijn om namens hem dit pro 
forma beroepschrift te ondertekenen. 

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

. 2. Bij beschikking op bezwaar (BoB) van 21 november 2019 is verzoekers aanvraag voor de 
verlenging van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder de beperking 'arbeid in 
loondienst' afgewezen (prod. 1). Dit beroep is derhalve ontvankelijk indien ingediend voor 17 
december 2019. Verzoeker tekent hierbij beroep aan tegen voornoemde beschikking. 

3. Als prod. 2 wordt het afgewezen bezwaarschrift hierbij overgelegd. 

Gronden van het beroep: 

4. Artt. 6,7,13 en 26 IVBPR, alsmede corresponderende EVRM-bepalingen. Tevens de 
artt. 6, 9, 12 IVESC. 

Er is sprake van een groot aantal schendingen van bepalingen in opgemelde 
mensenrechtenverdragen. 

Voorts zijn ook de relevante bepalingen in de WTU BES (o.a. art. 7 lid 5 en 6) c.q. de BTU BES 
overtreden, in het bijzonder indien deze bepalingen warden bezien tegen het licht van 
opgemelde mensenrechten-bepalingen. Voorts is de beschikking in strijd met algemene 
rechtsbeginselen waaraan het Gerecht mag toetsen (zie art. 9, lid 1, lwtter b WarBES), 
o.a. het beginsel van redelijkheid en billijkheid, alsook het beginsel 'nu/la poena, sine culpa'. 
In dit verband wordt verwezen naar het parallelle beroep tegen de afwijzing van de TWV 
aanvraag ten behoeve van verzoeker, waarin uiteen wordt gezet waarom de BoB deze 
rechtsbeginselen schendt. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen (prod. 3). 

s. Er zijn dus klemmende redenen om de aangevraagde vergunning alsnog toe te wijzen. 
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6. Dit is een zgn. 'proforma' beroep, waarbij slechts summier de beroepsgronden warden 
genoemd. Later zullen alle beroepsgronden nader worden toegelicht en zo nodig worden 
aangevuld. 

Gezien de schendingen van fundamentele mensenrechten, de WTU BES en indirect ook de 
WavBES is het niet mogelijk om het beroepschrift behoorlijk onderbouwd op te stellen op zeer 
korte termijn, hetgeen in casu noodzakelijk was om tijdelijke verblijfstoelating voor verzoeker 
te kunnen verkrijgen, reden waarom thans dit Pro Forma beroep wordt ingediend met het 
verzoek om extra tijd te gunnen ten einde een Aanvulling op dit beroep te mogen indienen. 

Ook zal de vordering - zo nodig - in het Aanvullende Beroepschrift worden geherformuleerd. 

7. Ondergetekende verneemt gaarne schriftelijk binnen welke termijn het Aanvullende 
Beroepschrift moet worden ingediend. 

WESHALVE het het Gerecht moge behagen: 

primair: 
met vernietiging van de 'beschikking op bezwaar' dit beroep gegrond te verklaren en te bepalen 
dat aan verzoeker alsnog de aangevraagde verlenging van de verblijfsvergunning voor bepaalde 
tijd onder de beperking 'arbeid in loondienst' 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 te verklaren en verweerder 
op te dragen opnieuw te beschikken binnen 14 dagen na datum van de uitspraak en wel met 
inachtneming van cfm. art. SO lid 4 WarBES in de uitspraak op te nemeri'aanwijzingen, ertoe 
strekkende dat aan verzoeker alsnog de aangevraagde verlenging van de verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd onder de beperking 'arbeid in loondienst' dient te warden afgegeven; 

zowel primair als subsidiair, kosten rechtens. 

Bonaire, 22 november 2019 

Namens verzoeker, 
mr. M. BiJker~,-
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A4 

BESCHIKKING 

CRV-nummer: FMSCRV2009921/10 
) 

Onderwerp van de beschikking 

Rijksdienst 

Caribisch Nederland 

Deze beschikking heeft betrekking op het bezwaarschrift d.d. 07 februari 2019, door ons 

ontvangen op 22 februari 2019, gericht tegen de beschikking van 15 november 2018, 

waarbij een verlenging van een verblijfsvergunning met als doel "arbeid in loondien5t bij 

EXTREME CLEANING & CONSTRUCTION SERVICES B.V.", is afgewezen. Het bezwaarschrift is 

ingediend namens de gemachtigde van betrokkene: 

Achternaam: PEREA RUIZ 

Voornaam: RUBEN ERNESTO 

Geboren op: 20/02/1967 

Nationaliteit: COLOMBIAANSE 

Adres: KAYA RAFAELA 8 

Plaats: BONAIRE 

De heer RUBEN ERNESTO PEREA RUIZ zal verder warden aangeduid als 'betrokkene'. 

De heer M. BIJKERK zal verder warden aangeduid als 'gemachtigde'. 

2. Besluit 

Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard. 

3. Ontstaan en verloop van de procedure 

Op 1&'10/2018 heeft betrokkene een aanvraag ingediend tot het verlenen van de 

verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met als doel arbeid in loondienst. Bij beslissing van 

1~1]/.2018 werd deze aanvraag afgewezen. Op 22.,()2/2019 heeft betrokkene hiertegen een 

bezwaarschrift ingediend. 

4. Motivering van de beschikking 

In de bestreden beschikking is overwogen dat betrokkene niet duurzaam en zelfstandig over 

voldoende middelen van bestaan kan beschikken, nu de aanvraag van een 

tewerkstellingsvergunning ten behoeve van betrokkene is a:fgewezen. 

Gebleken is dat het bezwaar op 07 mei 2019 ongegrond is verklaard door de Unit Socia le 

Zaken en Werkgelegenheid. 

Dit betekent dat bezwaarde definitief niet in het bezit van een tewerkstellingsvergunning 

gesteld kan worden. 

1 
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Omdat een geldige tewerkstellingsvergunning een voorwaarde is voor een verblijfsvergunning onder de 

beperking arbeid in loondienst en bezwaarde niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt dit bezwaarschrift 

ongegrond verklaard. 

5. Rechtsmiddelen 

Tegen deze beschikking is beroep mogelijk bij het Gerecht in Eerste aanleg. Dit moet binnen vier weken 

waarop de beschikking is gegeven warden gedaan. Het beroepschrift kunt u sturen naar: 

Het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Bonaire 

Fort Oranje 

Postbus 202 Kralendijk 

Bonaire, Caribisch Nederland. 

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

Bonaire, 20 november 2019 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 

Datum uitgeprint: NOV 2 1 2019 
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Betreft: BEZWAARSCHRIFT namens dhr. Ernesto Ruben PEREA RUIZ (bezwaarde) 

tegen beschikking d.d. 15 november 2018, uitgeprint op 17 december 2018 doch uitgereikt 
aan bezwaarde's werkgever op 28 januari 2019 

Dit bezwaarschrift is gericht tegen bijgaande beschikking d.d. 15 november 2018 van de IND 
(prod. I), uitgereikt aan bezwaarde's werkgever op 28 januari 2019, hierna de 'beschikking a quo', 
waarbij het verzoek van bezwaarde (hierna: 'Perea') voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning 
voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in loondienst bij Extreme Cleaning & Construction 
Services B.V. (hierna: 'ECCS') is afgewezen, omdat de TWV-aanvraag van ECCS t.b.v. Perea bij 
beschikking d.d. 7 november 2018 is afgewezen, op grond waarvan de IND meent dat bezwaarde niet 
zelfstandig en duurzaam kan beschikken over voldoende middelen van bestaan. 

Gronden van het bezwaar 

1) De doorslaggevende bezwaargrond is het feit dat aan ECCS geen TWV is afgegeven ten 
behoeve van Perea. Zie prod. II, hierna aangehaald als de 'SZW-beschikking'. 

2) Gelijktijdig met dit bezwaar is door ECCS een bezwaarschrift ingediend tegen de SZW
beschikking. Kortheidshalve wordt naar dit bezwaarschrift verwezen (prod. Ill). De eigenlijke 
afwijzingsgronden aangevoerd in de SZW-beschikking zijn onjuist. Een hele andere reden is de 
werkelijke afwijzingsgrond, maar die heeft geen wettelijke grondslag in de WavBES. In beginsel 
zal de TWV dus alsnog moeten worden afgegeven. 

3) Nu aangenomen kan worden dat met afgifte van de TWV aan ECCS ook de reden tot afwijzing 
van de beschikking a quo zal komen te vervallen, kan het onderhavige bezwaar gegrond 
worden verklaard. 

REDENEN WAAROM bezwaarde de IND verzoekt: 
de beschikking a quote willen vernietigen en aan hem alsnog de aangevraagde verblijfs
vergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in loondienst bij ECCS te willen 
toewijzen. 

Bonaire, 7 februari 2019 
Namens bezwaarde 
mr. M. Bijkerk 
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van de Wav BES is afgegeven. 

De werkgever hoeft niet over een tewerkstellingsvergunning te beschikken als de vreemdeling.valt onder 

een uitzonderingscategorie zoals genoemd in artikel 3 van de Wet arbeid vreemdelingen BES. 

Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt de in het eerste lid bedoelde verblijfsvergunning 

verleend, als de vreemdeling: 

a. beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf die overeenkomt met het verblijfsdoel 

waarvoor de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is aangevraagd, of behoort tot een van de in 

artikel 9, derde lid, van de Wet of in artikel 5.30, tweede lid, bedoelde categorieen; 

b. beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding, of naar het oordeel van Onze 

Minister heeft aangetoond dat hij vanwege de regering van het land waarvan hij onderdaan is, niet 

of niet meer in het bezit van een gel dig document voor drensoverschrijding kan worden gesteld; 

c. met de arbeid in loondienst duurzaam en zelfstandig een bruto-inkomen als bedoeld in artikel 5.33 

verwerft; 

d. bereid is een onderzoek naar of behandeling van tuberculose te ondergaan en daaraan mee te 

werken of de nationaliteit bezit van een van de bij ministeriele regeling vast te stellen landen, en 

e. geen gevaar vormt voor de open bare orde of nationale veiligheid. 

lngevolge artikel 5.20, derde lid, BTU-BES zijn de middelen van bestaan, als de tewerkstellingsvergunning 

is afgegeven met een geldigheidsduur korter dan een jaar, in afwijking van artikel 5.34 BTU-BES, 

duurzaam, als de vreemdeling gedurende de geldigheidsduur van de tewerkstellingsvergunning 

zelfstandig zal beschikken over voldoende middelen van bestaan uit die arbeid. 

lngevolge het vierde lid van artikel 5.20 BTU-BES kan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 

verblijfsvergunning in andere gevallen worden verleend. 

Tot slot moet de vreemdeling ook voldoen aan de voorschriften die aan de verbl~fsvergunning zijn 

verbonden en een bewijs van geed gedrag kunnen overleggen. 

,,
Gebleken is dater geen aanleiding is om de verblijfsvergunning onder de gevraagde beperking te 

verlenen. 

Als betrokkene in de openbare lichamen arbeid in loondienst wil verrichten, dan moet de werkgever over 

een tewerkstellingsvergunning (TWV) beschikken (artikel 5.20, eerste lid, BTU-BES), mits betrokkene valt 

onder een uitzonderingscategorie zeals genoemd in artikel 3 van de Wet arbeid vreemdelingen BES. 

Uit verkregen informatie van de RCN Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat referent een 

aanvraag tot het verlenen van de TWV heeft ingediend. Deze aanvraag is echter op 07/11/2018 

afwijzend beslist. 

Gel et hierop kan betrokkene niet duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen van bestaan 

beschikken. 

Derhalve wordt de aanvraag op grond van artikel 9, eerste lid, onder c WTU-BES afgewezen. 

/ 



5. Rechtsgevolgen van de-ze beschikking 

De afwijzing van deze aanvraag heeft tot gevolg dat betrokkene na bekendmaking van dit beslu.it niet 

!anger rechtmatig in de open bare Jichamen verblijft. Betrokkene moet de open bare lichamen uit eigen 

beweging binnen vier weken verlaten. Bij gebreke hiervan kan betrokkene conform artikel 16b WTU-BES 

de openbare lichamen warden uitgezet. 

Als betrokkene een rechtsmiddel aanwendt tegen dit besluit, warden de hierboven genoemde 

rechtgevolgen niet opgeschort. 

6. Rechtsmiddelen 

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

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

Rijksdienst Caribisch Nederland 

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

Postbus 357 Kralendijk 

Bonaire, Caribisch Nederland. 

I 

In plaats van bezwaar aan te tekenen kan oak direct beroep word en ingediend bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg. Dit moet binnen vier weken na de dag waarop de beschikking is gegeven warden gedaan. Het 

beroepschrift moet in tweevoud warden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg. 

'De Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg 

Fort Oranje 

Postbus 202 Kralendijk 

Bonaire, Caribisch Nederland. 

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

genomen op het bezwaarschrift. 

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

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

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

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

verschuldigd . 

Bonaire, 15 november 2018 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 

Datum uitgeprint: 

I 

I 

DEC 1 7 2018 




