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Geeft respectvol te kennen: 
 

Elias FORTUNATO MORENO, verzoeker, ten dezen domicilie kiezende ten kantore van de advocaat mr. 
Michiel 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 Internashonal z/n, Bonaire.  
 

2. Bij beschikking van 15 januari 2019, uitgereikt op 18 februari 2019, is verzoekers aanvraag voor 
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder de beperking ‘voortgezet verblijf’ afgewezen 
(prod. 1). Dit beroep is derhalve ontvankelijk mits uiterlijk op 18 maart 2019 ingediend.   
 

Verzoeker heeft tegen deze beschikking geen bezwaar aangetekend, omdat – gezien de inhoud 
van de beschikking – niet te verwachten is dat een bezwaar tot toewijzing zal leiden. 
  

3. Verzoeker tekent daarom hierbij direct beroep aan tegen voornoemde primaire beschikking 
(hierna: de ‘beschikking a quo’). 
 

Gronden van het beroep: 
 

4. Artt. 7,9,12,17,23,24 en 26 IVBPR, alsmede corresponderende EVRM-bepalingen en voorts de 
artt. 2,3,4,6,8,9,10,16,18,24,27 en 37 IVRK 
 

Er is sprake van een grote serie schendingen van opgemelde mensenrechtenverdragen. 
Schending van art. 8 EVRM en 23/24 IVBPR springen in het oog, maar ook de andere 
voornoemde bepalingen zijn geschonden.  
 

Voorts zijn ook de relevante bepalingen in de WTU BES en BTU BES overtreden, in het 
bijzonder indien deze bepalingen worden bezien tegen het licht van opgeelde mensenrechten-
bepalingen.  
    

5. Er zijn dus klemmende redenen om de aangevraagde vergunning voor bepaalde tijd alsnog toe 
te wijzen.  
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Pro forma beroep 
 

6. Dit is een zgn. ‘pro forma’ beroep, waarbij slechts summier de beroepsgronden worden 
genoemd. Later zullen alle beroepsgronden nader worden toegelicht en zo nodig worden 
aangevuld.  
 

Gezien de grote serie schendingen van fundamentele mensenrechten, is het niet mogelijk om 
het beroepschrift behoorlijk onderbouwd op te stellen voor 18 maart 2019, 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 a quo’ dit beroep gegrond te verklaren en te bepalen dat aan 
verzoeker alsnog een verblijfsvergunning voor ‘voortgezet verblijf o.g.v. bijzondere 
omstandigheden’ dient te worden afgegeven en wel aldus dat cfm. art. 50 lid 4 WarBES deze 
uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde ‘beschikking a quo’;  
 

subsidiair:     
met vernietiging van de ‘beschikking a quo’, 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. 50 lid 4 WarBES in de uitspraak op te nemen aanwijzingen, ertoe 
strekkende dat aan verzoeker alsnog een verblijfsvergunning ‘voor voortgezet verblijf o.g.v. 
bijzondere omstandigheden’ dient te worden afgegeven; 
 

meer 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. 50 lid 4 WarBES in de uitspraak op te nemen aanwijzingen, ertoe 
strekkende dat aan verzoeker op grond van art. 8 EVRM een verblijfsvergunning met de 
gebruikelijke nevenrechten dient te worden afgegeven, 
 

zowel primair, als subsidiair, als meer subsidiair, kosten rechtens.  
 

Bonaire, 15 maart 2018 
 

Namens verzoeker,  
mr. M. Bijkerk   
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