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HOGER BEROEP WARBES ZAAK 

Geeft respectvol te kennen: · 

Extreme Cleaning & Constrution Services B.V., appellante, ten dezen domicilie kiezende ten kantore 
van de advocaat mr. Michie! Bijkerk, kantoorhoudende te Seru Grandi #80, Bona ire, die verklaart ten 
dezen voor en namens appellante op te treden en die met name ook verklaart door haar gemachtigd te 
zijn om namens haar dit beroepschrift te ondertekenen. 

1. Wederpartij ten dezen is de Staat der Nederlanden, meer bijzonder de Minister van Socia le Zaken 
en Werkgelegenheid (hierna: de Minister of SZW), gevestigd te Bonaire ten kantore van RCN, 
Centrumgebied Kralendijk, Bonaire. 

2. Appellante tekent bij deze hoger beroep aan tegen het vonnis van het GIEA Bonaire d.d. 
27 februari 2020 (hierna ook het 'vonnis a quo'). Zie prod. HB-1. 

Drie opmerkingen vooraf 

3. A. Art. 9 lid 1 sub b WarBES kan geen dode letter zijn. Het Gerecht en het Hof mogen in het 
bestuursrecht dus niet schromen de redelijkheid en billijkheid van de wet zelf te beoordelen. 
Aan algemene rechtsbeginselen hoort te word en getoetst. 
B. Het Gerecht en het Hof mogen het creeren van nieuwe jurisprudentie niet uit de weg gaan op 
grond van de overweging dater nag geen (oude) jurisprudentie is. 
C. Er is voor het bestuur geen rechtsvrije ruimte, aldus Hoge Raad president Feteris 
(zie HB-2). De rechterlijke macht is de enige staatsmacht die het bestuur binnen de grenzen van 
het Recht kan houden. De enige iuridische rechtsstandaard die in onze rechtsorde van kracht is 
en waaraan het Gerecht en het Hof kunnen en behoren te toetsen, is het mensenrecht zoals 
neergelegd in de mensenrechtenverdragen. Het is een gebrekkige standaard, maar het is de 
enige die we hebben. Beter een gebrekkige standaard dan helemaal geen standaard. 

Grieven 

Na het voorgaande kunnen de grieven als volgt warden geformuleerd: 

Grief 1 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 4 dat de vreemdeling in kwestie (Ruben Ernesto PEREA RUIZ; 
hierna: 'Perea') niet valt onder een van de uitzonderingen van art. 3 WavBES en dat appellante 
derhalve een TWV nodig heeft om Perea in dienst te nemen. 
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Het GIEA constateert terecht dat art. 3 WavBES uitzonderingen maakt op de hoofdregel ten 
aanzien van de vreemdeling, niet t.a.v. de werkgever. Zo is art. 3 WavBES inderdaad 
geformuleerd. Bij een TWV (art. 2 WavBES) speelt normaliter de werkgever de hoofdrol, maar 
bij de uitzonderingen in art. 3 WavBES verschuift de nadruk naar de vreemdeling als werk
nemer. Bij de uitleg van art. 3 sub c WavBES moet dus warden gekeken naar de vreemdeling, 
wiens vrij recht op arbeid niet mag warden teniet gedaan als zulks bij Verdrag verboden is. 

Welnu, het is bij Verdrag wel degelijk verboden om het vrij recht op arbeid van een vreemdeling 
teniet te doen. lmmers de overheid heeft met aanvaarding van art. 6 IVESC de rechtsplicht 
aanvaardt om ieders vrij recht op arbeid te respecteren. Een ieder, dus ook de vreemdeling. Er is 
door het Koninkrijk geen voorbehoud gemaakt dat het vrij recht op arbeid voor vreemdelingen 
uitsluit. Dat betekent dus dat de overheid geen wet mag ma ken waarbij het vrij recht op arbeid 
teniet wordt gedaan voor vreemdelingen. Art. 2 beperkt het recht op arbeid zo vergaand dat 
de facto sprake is van een arbeidsverbod voor de vreemdeling. Dat is in strijd met het 
uithollingsverbod van art. 5 IVESC alsook art. 5 IVBPR (in samenhang met art. 26 IVBPR). 

Het is oak geen extreem stand punt om te stellen dat art. 2 WavBES zelf in strijd is met artt. 5 jo. 
6 IVESC, alsook in strijd met art. 26 IVBPR, omdat het recht op arbeid een afgeleide is van het 
recht op leven (art. 6 IVBPR). lmmers de ratio van het recht op arbeid (zie art. 6 IVESC) is om 
een ieder in staat te stellen met arbeid in zijn /evensonderhoud te voorzien ('to gain his living'). 
Art. 2 WavBES zelf dient dus buiten toe passing te warden gelaten na toetsing via artt. 93 jo. 94 
Grondwet. En dit met temeer reden omdat de WavBES zelf voorschrijft dat voor de vreemdeling 
een uit20ndering op het verbod van art. 2 WavBES geldt, indien dat verbod in strijd is met een 
Verdrag. Wei nu, het is in strijd met artt. 5 en 6 jo. 26 IVBPR. Het is immers discriminatoir om 
toegelaten vreemdelingen hun recht op leven en hun recht op vrijhiid (art. 9 IVBPR) 20 ernstig 
te beperken dat zij niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien middels vrij gekozen arbeid. 

Het is tevens in strijd met artt. 5 en 6 IVESC (welke artikelen moeten warden gelezen in 
samenhang met artt. 5, 6, 9 en 26 IVBPR). Het beperken bij wet en/of wetsuitvoering van een 
ieders vrij recht op arbeid is ook in strijd met art. 7 IVBPR. Het is immers een onmenselijke c.q. 
vernederende behandeling om een ieders vrij recht op arbeid 20 ernstig te beperken dat het 
in wezen teniet wordt gedaan, waarbij de vreemdeling dan bovendien moet toezien dat hij in 
vergelijking met lokale werknemers wordt behandeld als 'tweederangs burger'. 

In ieder geval is de uitzondering op grand van art. 3 sub c WavBES op de vreemdeling in kwestie 
van toepassing om redenen als hiervoor uiteengezet, alsmede om redenen van redelijkheid en 
billijkheid (art. 9 lid 1 sub b WarBES), 20wel in zijn algemeenheid en nog meer in het bij20ndere 
geval van appellant die letterlijk vecht voor zijn leven (strijd tegen longkanker) en die in zijn 
huidige juridische situatie is terecht gekomen niet door zijn eigen schuld, maar door de schuld 
van zijn werkgever, die verzuimd heeft bezwaar c.q. beroep aan te tekenen (zie eerste aanleg). 
'Nu/la poena sine culpa' is een species van de algemene rechtsregel bekend als 'redelijkheid en 
billijkheid', d.w.z. datgene dat zowel de rede als het gevoel/geweten begrijpen als Recht. 
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Conclusie: Perea valt onder de uitzonderingscategorie bedoeld in art. 3 sub c WavBES. 
Appellante heeft geen TWV nodig om hem in dienst te mogen nemen. 

Weliswaar is de vorenstaande bredere kijk niet meer 'populair', omdat het de lokale 
werknemers geen voorrang geeft boven toegelaten vreemdelingen. Maar het Gerecht en het 
Hof zijn geen populisten. Zij kijken naar het Recht en gebruiken daarvoor via art. 9 lid 1 sub b 
WarBES het beginsel van de redelijkheid (ratio) en billijkheid (intuitio) en via artt. 93 en 94 
Grondwet de enige juridische rechtsstandaard die er bestaat, t.w. de mensenrechtenverdragen. 

Of er bestaat Recht dat kenbaar is en toegepast wordt, of Recht bestaat niet, hetgeen inhoudt 
dater geen rechtspraak mogelijk is. Of de mensenrechtenverdragen moeten worden opgezegd, 
of zij moeten warden toegepast. 

Wij staan als mensheid inderdaad op een tweesprong, ofwel wij kiezen de weg van het Recht, of 
de weg van het Legisme. Ofwel democratie, of autoritarisme. Ofwel het geld, of de mens. 

De enige staatsmacht die deze keuze voor de gemeenschap kan maken is de rechterlijke macht. 
H.R.-president Feteris heeft het goed begrepen. Het bestuur heeft geen rechtsvrij ruimte. 

Grie/2 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 4 dat art. 7 WavBES geen opheffing van de 
verbodsbepaling ex art. 2 WavBES behelst en dat dit artikel slechts een maxima le 
geldigheidsduur van de TWV inhoudt. 

Toelichting: 

Appellante heeft niet betoogd dat art. 7 WavBES een 'opheffing' be heist van de verbods
bepaling ex art. 2 WavBES. Appellante heeft betoogd dat art. 7 WavBES de TWV-plicht beperkt 
tot max. drie jaar. Opheffen en beperken zijn twee verschillende dingen. 

Art. 7 WavBES beperkt de draconische inbreuk op het vrij recht op arbeid dat elk mens van 
nature heeft (zie ook de toelichting bij grief 1). Deze inbreuk is volstrekt onnatuurlijk en druist in 
tegen een van de belangrijkste waarden in onze samenleving namelijk dat het ieders plicht is 
om met toewijding te werken ter verbetering van zichzelf en de maatschappij. Anders gezegd, 
om op eerlijke wijze en met eerlijk werk in zijn levensonderhoud te voorzien en tevens een 
bijdrage te leveren aan de samenleving. Het is dan ook niet overdreven om te stellen dat deze 
inbreuk zelf (art. 2 WavBES) een misdrijf tegen de menselijkheid is (zie HB-3). 

En dat wordt niet minder erg omdat deze inbreuk a Ileen maar vreemdelingen treft. lntegendeel, 
dat voegt nog extra onrecht toe, omdat dit toegelaten vreemdelingen tot tweederangsburgers 
maakt, hetgeen in strijd is met art. 26 IVBPR. 

Uit een kennelijk restantbesef dat deze inbreuk vreemdelingen onmenselijk behandelt, heeft de 
wetgever deze inbreuk toch nog enigszins beperkt door daaraan in art. 7 WavBES een maxima le 
tijdsduur te verbinden. Aldus warden vreemdelingen slechts drie jaar lang onmenselijk 
behandeld. Dat neemt het onrecht niet weg, maar beperkt het. Het legisme buigt dus nog 
enigszins voor het Recht. In deze zin en context moet art. 7 WavBES begrepen warden. 
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De tekst van art. 7 WavBES kan niet word en opgevat dat het slechts de maxima le duur van een 
TWV inhoudt, omdat dat erop neerkomt dat de inbreuk op het vrij recht op arbeid van 
vreemdelingen en de discriminatie jegens hen eindeloos zou mogen voortduren. In de praktijk 
komt dit dan ook voor. Sommige vreemdelingen die al !anger dan 10 jaar op Bonaire wonen en 
werken, mogen nog steeds slechts hun brood verdienen als de werkgever voor hen een TWV 
heeft. Deze mensen warden dus al meer dan 10 jaar behandeld als tweederangsburgers die het 
voorrangsrecht op arbeid van lokale werknemers zich moeten laten welgevallen. Dat art. 7 
WavBES deze ongelijke behandeling tot 3 jaar beperkt maakt dit nog niet geed, maar het geeft 
de vreemdelingen tenminste een zeker uitzicht op een einde aan het onrecht. 

De uitleg dat art. 7 WavBES een beperkinq qua tijdsduur behelst, strookt ook zuiver met de 
wettekst. De wettekst is taalkundig en redelijkerwijs niet anders te lezen, zeker niet als men 
erkent dat discriminatie tegen een iederverboden is bij Verdrag (art. 26 IVBPR). Het is overigens 
ook verboden in art. 1 van de Grondwet. Weliswaar mag het Gerecht aan de Grondwet niet 
toetsen (volgens vaste doch overigens onjuiste jurisprudentie), het is niet voorstelbaar dat het 
Parlement beoogd kan hebben om de inbreuk op het vrij recht op arbeid van vreemdelingen en 
de discriminatie jegens hen voor onbeperkte tijdsduur te laten voortbestaan. 

Het is dan oak niet verbazingwekkend dat de Minister in de door het GIEA aangehaalde passage 
van de Beleidsregels (r.o. 4, biz. 3) veel ruimte heeft moeten besteden om de op zich duidelijke 
wettekst zo uit te leggen dat een ernstige inbreuk op het mensenrecht van vreemdelingen niet 
in tijd wordt beperkt, maar voor onbepaalde tijd kan voortduren. 

Conclusie: Het GIEA heeft miskend dat art. 7 WavBES de verbodsbepaling van art. 2 WavBES 
niet opheft, doch slechts beperkt, in die zin dat art. 7 WavBES niet de maxima le geldigheids
duur van een TWV inhoudt, doch dat het de werking van art. 2 WavBES tot 3 jaar beperkt. 

Grief 3 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 5 dat de discriminatie op grand van leeftijd jegens 
Perea niet van alle redelijke grand ontbloot is, zich daarbij baserend op de beleidsregels. 

Toelichting 

Het GIEA ziet volledig voorbij aan het feit dat niet de beleidsregels van de Minister, maar de 
mensenrechtenverdragen de ultieme bran is voor bestuursbeleid en voor de rechterlijke 
beoordeling daarvan. Dit juridische feit vloeit voort uit de ratio van artt. 93 en 94 Grw. Men zou 
het GIEA kunnen volgen als de mensenrechtenverdragen zouden zijn opgezegd. Dat is echter 
niet het geval, zodat beleidsregels moeten wijken voor art. 26 IVBPR c.q. art. 12 E.P. EVRM. 

Dat personen boven 45 jaar geen vrij recht meer op arbeid zouden hebben is in strijd met 
art. 6 IVESC, de nakoming waarvan door het Koninkrijk nog steeds als rechtsplicht wordt 
aanvaard. Het is niet te begrijpen hoe lichtvaardig het GIEA daaraan voorbijgaat. Alleen als we 
geen juridische rechtsstandaard (mensenrechten) meer hebben, zou het GIEA begrepen kunnen 
warden. Het is triest dat het GIEA mensenrechten met zoveel minachting benadert. 
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Ter adstructie nag een citaat uit de UN-publication: 'The rights of Non-citizens' (UN High 
Commissioner for Human Rights}. 'Everyone-regardless of citizenship-has the right to work 
and Governments are obliged to take progressive measures to safeguard this right. Non-citizens 
who are lawfully present in a State are entitled to treatment equal to that enioyed by citizens in 
the realm of employment and work' (pg. 29). https://www.refworld.org/pdfid/46ceabb22.pdf 

Vreemdelingen hebben inzake art. 6 IVESC dus recht op gelijke behandeling als nationale 
burgers. Tegen nationale burgers mag niet gediscrimineerd worden op grand van leeftijd, oak 
niet omdat personen boven de 45 jaar de overheid meer geld kosten inzake ziektekosten en 
ziekengeld. Derhalve kan discriminatie op grand van leeftijd jegens vreemdelingen oak niet 
gerechtvaardigd warden. Perea heeft op gelijke voet met nationale burgers betaald (!) voor die 
extra kosten middels premies voor volksverzekeringen. Dat maakt dat discriminatie op grand 
van leeftijd niet a Ileen in het algemeen, maar oak jegens Perea persoonlijk a pert van alle 
redelijke grand ontbloot is. 

Het doen pijn dat het GIEA dit niet heeft ingezien. 

Verwezen wordt nog naar General Comment no. 18 inzake het Vrij recht op Arbeid (art. 6 IVESC) 
door de UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

Punt 18: 'The principle of non-discrimination as set out in article 2.2 of the Covenant and in 
article 7 of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families should apply in relation to employment opportunities for 
migrant workers and their families. 

Punt 19: 'The principal obligation of States parties is to ensure the progressive realization of the 
exercise of the right to work'. 

Punt 23: 'States parties are under the obligation to respect the right to work by, inter alia, 
prohibiting forced or compulsory labor and refraining from denying or limiting equal access to 
decent work for all persons[ ... ]' 

Punt 31 (Core Obligation}: 'In general comment No. 3 {1990) the Committee confirms that States 
parties have a core obligation to ensure the satisfaction of minimum essential levels of each of 
the rights covered by the Covenant. In the context of article 6, this "core obligation" 
encompasses the obligation to ensure non-discrimination and equal protection of employment'. 

Het GIEA heeft gevonnist alsof deze regels niet bestaan, terwijl het Koninkrijk met ratificatie van 
het IVBPR en het IVESC de rechtsplicht heeft aanvaard om deze regels te respecteren, 
beschermen en bevorderen. Het is bekend dat het bestuur handelt alsof deze regels niet 
bestaan. Daarom is er in een rechtsstaat een rechterlijke macht die het bestuur binnen de 
grenzen van het geldend en ongeschreven recht kan houden. Er is voor het bestuur geen 
rechtsvrije ruimte. Die ontstaat pas als het Gerecht de claim op die rechtsvrije ruimte door het 
bestuur qedooqt. Zulk gedogen druist echter in tegen de natuurlijke taak van het Gerecht. 
Bedenk hierbij dat in de Grondwet uitsluitend aan het Gerecht de staatsmacht is toegekend om 
het bestuur binnen de grenzen van het Recht te houden. M.a.w. niemand anders kan het! 
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Conclusie. De discriminatie op grond van leeftijd jegens Perea is van alle redelijke grond 
ontbloot. De discriminatie is ipso facto ook disproportioneel. 

Grie/4 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 6 dater voor appellante en Perea geen 
overmachtssituatie bestond om tijdig bezwaar te kunnen ma ken tegen de beschikking d.d. 13 
maart 2018 tot buiten behandelingstelling van de verlengingsaanvraag d.d. 11 oktober 2017. 

Toelichting 

Voor Perea was er wet degelijk een overmachtssituatie. Hij verbleef immers voor medische 
behandeling voor een levensbedreigende ziekte (longkanker) in Colombia, terwijl de beschikking 
a quo (inzake de afwijzing van de TWV) hem daar niet heeft bereikt. Noch heeft de 
corresponderende beschikking op Perea's verblijfsvergunningsaanvraag d.d. 11 oktober 2017 
hem ooit bereikt. Daarop is tot op heden - voor zover Perea weet - oak nag niet beschikt. 
Zolang niet beschikt is, althans de beschikking Perea niet heeft bereikt, kan hij geen bezwaar of 
beroep daartegen aantekenen. Er is dus voor Perea wel degelijk een overmachtssituatie. 

Perea kon pas in actie komen nadat hij korte tijd naar Bonaire was teruggekeerd omstreeks 
september 2018. Dat heeft hij gedaan en toen was appellante bereid om voor hem een tweede 
TWV aan te vragen en heeft Perea zelf een tweede verblijfsvergunning aangevraagd (16/10/18). 

Conclusie: Perea heeft gedaan wat hij redelijkerwijs kon. Er was sprake van overmacht. 

Grief 5 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 6 dat SZW de 'tweede' aanvraag van 16/10/18 terecht 
als een 'eerste' aanvraag (d.w.z. een nieuwe aanvraag met mvv-vereiste) heeft beschouwd. 

Toelichting 

Het GIEA verwijst niet naar enige rechtsregel waarop dit oordeel is gebaseerd. Het GIEA gaat 
voorts ongemotiveerd volledig voorbij aan hetgeen hierover in het beroepschrift en de pleitnota 
IEA is opgemerkt. Die argumentatie (die hierna in verkorte vorm volgt en waarin wel naar 
rechtsregels wordt verwezen) had niet ongemotiveerd gepasseerd mogen warden. 

In deze procedure is van cruciaal belang de vraag of de aanvraag van 16 oktober 2018 (dit is de 
'tweede' aanvraag waarnaar het GIEA in het vonnis verwijst) moet warden beschouwd als een 
hele nieuwe 'eerste aanvraag' (met mvv-vereiste, alsof nooit eerder een aanvraag was 
ingediend), of een 'verlengingsaanvraag' (na een of meerdere voorafgaande aanvragen). Om 
deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden naar de Wet, maar oak naar het Recht. 

Bij de beantwoording van deze vraag hanteert SZW twee criteria, t.w. 1) een analoge toepassing 
van hfst. 1.12.1 CTU BES en 2) feiten en omstandigheden van het geval. 

Wat de analoge toe passing betreft, zegt SZW dat vanaf 12 okt. 2017 'geen enkele werkgever' 
meer beschikte over een geldige TWV. Dit lijkt een onomstotelijk feit, maar is dat toch niet. 
Want zolang de 'eerste' TWV-aanvraagprocedure (van 11/10/17) liep, was dit nog geen feit. 
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Gedurende die tijd kon het nog twee kanten op. Daarom is het redelijker de afwijzingsdatum 
van de aanvraag, verlengd met de bezwaartermijn, te beschouwen als het moment waarop er 
pas definitief geen TWV meer was. Dit was dus pas op 24 april 2018 een onomstotelijk feit. De 
' tweede' aanvraag is op 16 okt. 2018 ingediend. Dat is dus minder dan 6 maanden daarna. 

Dit stand punt strookt (analoog) ook met hetgeen in art. 1.12.1 CTU BES staat ender het kopje 
'Tijdige indiening' : 'De vreemdeling wordt geacht gedurende zijn wijzigingsverzoek dan we/ 
verlengingsverzoek rechtmatig in de openbare lichamen te verblijven'. 

In hetzelfde CTU BES artikel ender het kopje 'Niet-tijdig, maar binnen de redelijke termijn' staat: 
'Als de aanvraag tot verlenging niet op de uiterste datum is ingediend, maar we/ binnen zes 
maanden na afloop van de geldigheidsduur van de verb/ijfsvergunning, moet de aanvraag we/ 
als een verlengingsaanvraag worden behandeld'. 

Deze twee bepalingen onderschrijven appellantes/Perea's standpunt. Binnen 6 maanden nadat 
er definitief geen TWV meer geldig was of alsnog kon worden, is een nieuwe (t.w. de 'tweede') 
TWV/VB aanvraag ingediend op 16 okt. 2018 (zie hiervoor). Als het Hof deze argumentatie niet 
volgt, dan geldt in ieder geval (analoog) de hardheidsclausule aan het slot van art. 1.12.1 CTU 
BES : 'Hiervan kan warden afqeweken als niet door het toedoen van de aanvraqer zelf pas op een 
later moment dan de zes maanden termiin een aanvraag kan warden ingediend'. 

Toepassing van deze hardheidsclausule is in casu redelijk. Perea verbleef immers t ijdens de 
periode hier van belang (sept. 2017 tot+/- sept. 2018) voor behandeling in Colombia. Hij was 
doodziek en wist aanvankelijk niet dat de TWV /VB-aanvraag van 11/10f 2017 was afgewezen. 
Hii heeft oak qeen kopie ontvanqen in Colombia van de afwiizinq van de TWV-aanvraaq noch 
van ziin corresponderende VB1-aanvraaq. Op gegeven moment was hij voldoende opgeknapt 
om enkele weken naar Bona ire te kunnen gaan om zijn verblijfsstatus te regelen. Dit was 
omstreeks sept. 2018. Hij heeft toen met zijn vorige werkgever gesproken die bereid was een 
nieuwe TWV-aanvraag in te dienen (ender de naam van een ander bedrijf waar zij eveneens 
directeur van is). Deze procedure gaat over de afwijzing van deze 'tweede' TWV /VB aanvraag. 

Tegen de afwijzing in de eerste TWV/VB aanvraag (d.d. 11/10/2017) heeft Perea onmogelijk 
bezwaar kunnen aantekenen. Hij was ziek en in het buitenland. Hij heeft de afwijzende 
beschikking op zijn 1ste VB-aanvraag ook niet ontvangen (tot op heden niet). Het is ook onzeker 
of die ooit is opgesteld, omdat de IND niet altijd meteen een afwijzende beschikking opstelt 
nadat de TWV-aanvraag is afgewezen. Een voorbeeld hiervan zien wij in deze procedure zelf . De 
tweede TWV/VB-aanvraag is ingediend op 16 okt. 2018. De TWV-aanvraag is door SZW 
afgewezen op 7 nov. 2018. De afwijzende VB-beschikking werd pas op 20/11/2019 opgesteld. 

Conclusie: De 'tweede' TWV/VB aanvraag (d.d. 16/10/2018) moet warden beschouwd binnen 
6 maanden nadat er definitief geen TWV meer waste zijn ingediend, zodat dit een 
verlengingsaanvraag is en niet een zgn. 'eerste aanvraag' met mvv-vereiste. 

1 VB-aanvraag = Aanvraag verblijfsvergunning 
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Zo het Hof deze argumentatie niet mocht volgen dan is de hardheidsclausule van art. 1.12.1 CTU 
BES analoog van toepassing, omdat het zeker niet door toedoen van Perea was dat de (tweede) 
TWV/VB-aanvraag (d.d. 16/10/2018) later dan 6 maanden na afloop van de voorafgaande 
TWV/VB-beschikking is ingediend. De vertraging is immers zeker niet aan Perea. De 'tweede' 
aanvraag (van 16/10/18) moet dus gezien worden als een verlengingsaanvraag. 

Grie/6 

Ten onrechte overweegt het GIEA in r.o. 7 dat de 'overige beroepsgrond' geen nadere 
bespreking behoeft. 

Toelichting 

Aangenomen wordt dat het GIEA doelt op beroepsgrond Bin appellantes beroepschrift. Deze 
beroepsgrond had het GIEA niet ongemotiveerd mogen passeren. In de Toelichting bij Grief 5 is 
nader op deze beroepsgrond ingegaan, waarnaar verder kortheidshalve verwezen wordt. 

WESHALVE het het Hof moge behagen: 

primair: 
met vernietiging van het vonnis a quo, dit hoger beroep gegrond te verklaren en te bepalen dat aan 
appellante een TWV wordt verstrekt om Perea in dienst te mogen nemen (gelijk verzocht) en wel aid us 
dat cfm. art. 50 lid 4 WarBES deze uitspraak in de plaats treedt van de afgewezen beschikking a quo; 

subsidiair: 
met vernietiging van het vonnis 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 wel met inachtneming van de 
cfm. art. 50 lid 4 WarBES in de uitspraak op te nemen aanwijzingen, ertoe strekkende dat de Minister 
alsnog de aangevraagde TWV dient af te geven, dan wel de Minister die aa ta1wijzingen te geven die het 
Hof in goede justitie geraden voorkomt, 

zowel primair als subsidiair kosten rechtens. 

Bonaire, 2 april 2020 
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Wet administratieve rechtspraak BES (YVar BES) 
Uitspraak: 27 februari 2020 
Zaaknr.: War BES BON201900384 

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

Uitspraak 

in het geding tussen: 

de besloten vennootschap 
EXTREME CLEANING & CONSTRUCTION SERVICES B.V., 
gevestigd op Bonaire, 
eiseres, 
gemachtigde: mr. M. Bijkerk, advocaat, 

en 

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 
verweerder, 
gemachtigden: Z.M.M. Sicilia en F. de Palm, werkzaam bij het betrokken ministerie. 

Procesverloop 

Bij beschikking van 7 november 2018, uitgereikt op 28 januari 2019, heeft 
verweerder de aanvraag van eiseres om een tewerkstellingsvergunning (twv) voor 
haar werknemer Ruben Ernesto Perea Ruiz (de vreemdeling) afgewezen (de 
afwijzing). 

Bij beschikking van 7 mei 2019, uitgereikt op 16 mei 2019, (het !Jestreden besluit) 
heeft verweerder het tegen de afwijzing door eiseres ingediende bezwaar 
ongegrond verklaard . 

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Het Gerecht heeft de zaak, gevoegd met de zaak met nummer War BES 
B0N201900697, ter openbare zitting behandeld op 22 januari 2020. Eiseres werd 
daar vertegenwoordigd door haar gemachtigde. Voor verweerder zijn daar zijn 
gemachtigden verschenen. 

Na de zitting heeft het Gerecht de zaken gesplitst om daarin uitspraak te doen. 
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Overwegingen 

1. Op grond van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen BES (de Wav BES) 
is het een werkgever verboden een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. 

Op grond van artikel 7, eerste lid, wordt een tewerkstellingsvergunning voor 
ten hoogste drie jaar verleend. Op grond van het tweede lid kan een 
tewerkstellingsvergunning worden verlengd, waarbij de gehele duur van de 
tewerkstellingsvergunning en de verlenging de termijn van drie jaar niet 
overschrijdt. 

Op grond van artikel 9, aanhef en ender e, kan een 
tewerkstellingsvergunning worden geweigerd op andere bij algemene maatregel 
van bestuur vast te stellen gronden die per openbaar lichaam kunnen verschillen. 

1.1 Op grond van artikel 11, aanhef en onder d, van het Besluit uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen BES (het Besluit) kan een tewerkstellingsvergunning worden 
geweigerd indien de vreemdeling jonger is dan 18 jaar of ouder dan 45 jaar op de 
dag waarop de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning wordt ingediend. 

2. De vreemdeling is geboren op 20 februari 1967 en heeft de Colombiaanse 
nationaliteit. Eiseres heeft een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van de 
vreemdeling gevraagd voor de functie als metselaar. 

Aan de bij het bestreden besluit gehandhaafde afwijzing heeft verweerder 
ten grondslag gelegd dat de vreemdeling op de dag waarop de aanvraag is 
ingediend ouder is dan 45 jaar. 

3. Ter beoordeling staat of verweerder de weigering eiseres ten behoeve van 
de vreemdeling een tewerkstellingsvergunning te verlenen op g'oede grand heeft 
gehandhaafd. 

4. Eiseres betoogt dat zij geen tewerkstellingsvergunning nodig heeft, nu op 
grond van artikel 7 van de Wav BES een tewerkstellingsvergunning voor ten 
hoogste drie jaar, inclusief verlengingen, wordt verleend. 

Het Gerecht stelt vast dat de vreemdeling niet valt onder een van de 
uitzonderingen als bedoeld in artikel 3 van de Wav BES en artikelen 7 en 8 van het 
Besluit. Gelet op artikel 2 van de Wav BES dient eiseres daarom een 
tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor de vreemdeling. Artikel 7 van de Wav 
BES is geen opheffing van de verbodsbepaling van artikel 2 van de Wav BES. Het 
stelt alleen een maximale geldigheidsduur van een tewerkstellingsvergunning. 

In paragraaf 18 en 19 van de Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav 
BES (de beleidsregels) heeft verweerder neergelegd dat een 
tewerkstellingsvergunning in de regel voor een jaar wordt verleend. Wanneer gelet 
op het specifieke karakter van de arbeid niet te verwachten is dat aanbod 
beschikbaar zal komen, kan de tewerkstellingsvergunning in uitzondering op de 

Zaaknr.: War BES B0N201900384 2 



hoofdregel voor ten hoogste drie jaar warden verleend, zaals is bepaald in artikel 7, 
eerste lid, van de Wav BES. De geldigheidsduur van de tewerkstellingsvergunning 
is, inclusief de verlenging van de tewerkstellingsvergunning, te rekenen van de 
ingangsdatum van de eerste tewerkstellingsvergunning, maximaal drie jaar. lndien 
de werkgever de arbeid wil vaortzetten dan zal hij een nieuwe vergunning dienen 
aan te vragen welke aan alle voarwaarden van de Wav BES, inclusief de 
arbeidsmarkttoets, zal warden getoetst. Het gegeven dat een vergunning voor 
maximaal drie jaar kan warden verleend, betekent niet dat na ammekomst van deze 
termijn er geen nieuwe vergunning kan warden aangevraagd. Er kan daarna (ook 
door dezelfde werkgever, ten behoeve van dezelfde werknemer en voor hetzelfde 
werk) weer een nieuwe tewerkstellingsvergunning warden aangevraagd en 
verleend. Deze aanvraag zal warden getoetst aan alle voorwaarden van de Wav 
BES, inclusief de arbeidsmarkttoets. Dit beleid is naar het oordeel van het Gerecht 
geen onjuiste invulling van de wet. Het betoog faalt. 

5. Eiseres voert verder aan dat artikel 11, aanhef en ender d, van het Besluit in 
strijd is met het verbod op (leeftijds)discriminatie en verwijst hierbij naar artikel 26 
van het lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) 
en artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM), in samenhang gelezen met de artikelen 93 en 94 
van de Grondwet. 

Verboden discriminatie, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Twaalfde 
Protocol bij het EVRM, zou zich voordoen1 indien toepassing van artikel 8 van het 
Besluit de minister er toe zou nopen gelijke gevallen ongelijk te behandelen zonder 
dat daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Op het terrein van 
economisch en sociaal beleid komt aan de regelgever in het algemeen een ruime 
beoordelingsvrijheid toe bij het beantwoorden van de vraag of er 4;eri objectieve en 
redelijke grand bestaat om bepaalde categorieen van personen verschillend te 
behandelen. lndien het niet gaat om onderscheid op basis van aangeboren 
kenmerken van een persoon, zoals geslacht, ras en etnische afkomst, dient het 
oordeel van de wetgever daarbij te worden geeerbiedigd, tenzij het van redelijke 
grand ontbloot is (uitspraak van het Hof van 14 december 2012, Hlar 54978/11, 
ECLI: NL:OGHACMB:2012:BY7691 ). 

Volgens de beleidsregels dient, gezien het grotere risico dat oudere 
werknemers langdurig een beroep doen op de openbare kas, bij vreemdelingen die 
ouder zijn dan 45 jaar in de regel op het moment van indiening van de eerste 
aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning om de vreemdeling arbeid te laten 
verrichten, te worden geweigerd als er sprake is van: a) een eerste aanvraag om 
een tewerkstellingsvergunning, b) die getoetst wordt aan artikel 8, eerste lid, onder 
a, van de Wav BES, en c) aan het vereiste kwalificatieniveau door personen jonger 
dan 46 jaar normaliter kan warden voldaan. 

lndien de vreemdeling op het moment van de aanvraag al is toegelaten om 
met een daarvoor benodigde vergunning arbeid te verrichten, zal deze 
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weigeringsgrond niet worden tegengeworpen ook als de vreemdeling op het 
moment van indiening van de aanvraag ouder is dan 45 jaar. 
Blijkens de (wetsinterpreterende) beleidsregels kan niet worden geoordeeld dat de 
keuze van de wetgever van redelijke grond is ontbloot, noch dat deze tot een 
ongelijke behandeling leidt die disproportioneel is aan dat doel. Het betoog faalt. 

6. Eiseres betoogt tot slot dat de aanvraag niet een eerste aanvraag betreft, 
maar een verlenging . 

Vaststaat dat eiseres ten behoeve van de vreemdeling over een 
tewerkstellingsvergunning beschikte die tot 12 oktober 2017 geldig was. 
Op 11 oktober 2017 heeft eiseres een velenging aangevraagd, welke op 13 maart 
2018 buiten behandeling is gesteld. Eiseres noch de vreemdeling heeft tegen dit 
besluit bezwaar gemaakt. Uit de omstandigheid dat de vreemdeling destijds in het 
ziekenhuis verbleef, volgt niet dat er sprake was van een overmachtssituatie voor 
eiseres of de vreemdeling om tijdig, al dan niet met behulp van derden, bezwaar te 
kunnen maken. Eiseres heeft vervolgens pas op 16 oktober 2018 een nieuwe 
aanvraag ingediend om een tewerkstellingsvergunning voor dezelfde vreemdeling. 
Gelet op het ontstane verblijfsgat heeft verweerder de op 16 oktober 2018 gedane 
aanvraag terecht als een eerste aanvraag beschouwd. Voorts heeft verweerder 
terecht overwogen dat aan het vereiste kwalificatieniveau door personen jonger dan 
46 jaar normaliter kan worden voldaan. Dit betoog faalt eveneens. 

7. Nu verweerder reeds op grand van het voorgaande de 
tewerkstellingsvergunning heeft mogen afwijzen, behoeft de overige beroepsgrond 
geen nadere bespreking . 

8. De slotsom is dat het beroep ongegrond moet worden verl<Aaard. 

9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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Beslissing 

Het Gerecht verklaart het beroep ongegrond. 

Aldus vastgesteld door mr. D. Haan, rechter in het Gerecht, 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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HOGERAADDERNEDERLANDEN 

Gedeelte uit de rede van 
president Maarten Feteris bij de 
-installatie van Martin Kuijer als 
raadsheer in de Hoge Raad (7 
januari 2020) 

( ... ) De wegen van rechter en politiek kruisen elkaar in een rechtsstaat onvermijdelijk. 
Omdat iedereen in zo'n staat, dus ook de overheid, zich aan de wet en meer algemeen 
aan het recht heeft te houden, en omdat het laatste woord daarover in concrete gevallen 
aan de rechter is. Niet aan de uitvoerende of wetgevende macht, omdat het er juist om 
kan gaan of hun handelen of nalaten rechtmatig was. Als zij daarover als enige zelf een 
oordeel zouden kunnen geven, zou dat lijken op een slager die als enige zijn eigen vlees 
keurt. Nu is het natuurlijk alleen maar goed als een slager -kritisch kijkt, ruikt en proeft 
van zijn eigen vlees. Evenzo is het heel belangrijk dat de wetgever bij de totstandkoming 
van wetten kritisch beoordeelt of zijn eigen producten in strijd zijn met regels van hoger 
orde, zoals verdragen. Maar zo'n interne toets, hoe hoogwaardig ook, ' kan niet het laatste 
woord zijn. De essentie van verdeling van overheidsmacht binnen een rechtsstaat is dat 
er tussen de verschillende overheidsmachten zogenoemde 'checks and balances' bestaan. 

fc>aarbij past dat de rechter als derde staatsmacht een zekere controle uitoefent op de 
wetgevende en uitvoerende macht, en kan beoordelen of deze instanties rechtmatig 
hebben gehandeld. De bestuursrechter beslist aan de lopende band of bestuursbesluiten 
van de uitvoerende macht, zoals vergunningen en belastingaanslagen, rechtmatig zijn. 
Ook kan de rechter beoordelen of nalaten van de overheid onrechtmatig is omdat soms 
uit regels van het recht, zoals internationale afspraken, een positieve verplichting tot 
handelen voor de overheid voortvloeit. En op alle terreinen van het recht behoort het in 
Nederland tot de natuurlijke taak van de rechter om te beoordelen of de toepassing van 
wettelijke voorschriften in overeenstemming is met regels van hogere orde, zoals regels 
van EU-recht en internationale verdrage~Verschillende Europese verdragen gaan er ook 
van uit dat het laatste woord hierover aan de rechter is, door de interpretatie van 
Europees recht uiteindelijk te leggen bij een van de Europese gerechtshoven, het Hof van 
Justitie van de EU of het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zulke rechterlijke 
beslissingen kunnen de politiek raken. Ze beperken de bewegingsvrijheid van politieke 
organen, simpelweg omdat ook die zich aan de spelregels van het recht moeten houden. 
En rechtsregels zijn er in de loop der jaren op steeds meer terreinen gekomen, met name 
doordat politieke organen zelf hebben gekozen voor uitbreiding van de wetgeving en voor 
een groeiend netwerk van internationale verdragen. De rechter gaat met dit soort 
oordelen niet op andermans stoel zitten, hij blijft met beslissingen over de 
rechtmatigheid van overheidshandelen volledig op eigen terrein. Met erkenning van een 
ruime, vaak zeer ruime marge voor politieke besluitvorming. Maar die marge gaat niet zo 
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ver dat de politiek onrechtmatige besluiten zou mogen nemen, dat wetgever en bestuur 
een stoel met illegale randjes zouden kunnen claimen en bezetten.Vin een democratische ' 
rechtsstaat is geen plaats voor een rechtsvrije ruimts.J oaarmee is overigens niet gezegd 
dat de rechter zijn beslissing op politieke overwegingen zou mogen of zelfs moeten 
nemen. Integendeel. Het is aan politieke organen om de keuzes te maken die bepalen 
hoe onze samenleving behoort te warden ingericht, binnen de grenzen van het recht . 
. Keerzijde daarvan is dat politieke overwegingen geen rol behoren te spelen bij de keuzes 
die rechters moeten maken bij hun beslissing wat al dan niet rechtmatig is. De rechter 
moet daarover beslissen op basis van het geldende recht, niet op basis van persoonlijke 
voorkeuren en overwegingen en dus ook niet op basis van politieke overwegingen. Zo 
weet ik van veel van mijn collega's niet wat hun politieke voorkeur is, hoewel ik met hen 
al meer dan 10 jaar regelmatig intensieve debatten in raadkamer voer. ( ... ) 
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