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, , In toenemende mate wordt door vreemdelingen gebruik

gemaakt van de beroepsmogelijkheden krachtens de

Vreemdelingenwet. Het hierdoor gestaag groeiend

aantalherzieningensverzoeken ex artikel 29 van de

Vreemdelingenwet en de zorgvuldigheid waarmee deze be-

handeld dienen te worden leidt in de meeste gevallen

thans welhaast onvermijdelijk tot overschrijding van

de termijn van drie maanden, als bedoeld'in artikel 34,

tweede lid, Vreemdelingenwet. Met toepassing van het be-

paalde in dit artikel wordt de laatste tijd veelvuldig

beroep ingesteld bij de Afdeling Rechtsrraak van de

Raad van State op grond van de zogenaamde "fictieve wei-

gering". In die gevallen moet de herzieningsprocedure, die

zich veelal in een ver gevorderd stadium bevindt, worden

gestaakt eC!wordt de zaak verder door de Raad van State be-

handeld. Deze onbevraiigarlesituatie noopt mij tot het tref-

fen van maatregelen ter mogelijke bevordering v~n een snel-

lere afwikkeling van herzieningsverzoeken; dit zowel in het

belang van een goede procesgang als ter bescherming van de

,- rechtspositie van de bij de herziening betrokken vreemde-

lint;. Ik stel mij voor daartoe intern de nodiGe voorzie-

ningen te treffen, doch tevens is uw mede'Nerking - die

thans al vaak in ruime mate 'wordt verleend - noodzakel i.jk.

Herzieningsverzoeken die daarvoor in aanmerking komen zul-

len, zORls gebruikelijk, op zo kort mogelijke termijn om

inlichtingen en advies aan u worden voorgelegd. De begelei-

dende brief, waarvan de tekst enige wijziging heeft onder-

gaan, wordt - ter informatie - als bijlage hierbij gevoegd.

De cevrAar:de inlichtineen ;!aren2,0spoedig mocelijk - doch

niet later dan 14 dagen na ontvancst V8n het verzoek - te

verstrekken. Mocht zulks om welke renen(er.) dan ook niet

mogelijk blijken, dan ontvanG ik gaarne bericht.
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Bij het verstrekken van de gewenste informatie ware steeds

zo exact mogelijk opgave te doen omtrent feiten als data

en wijze van binnenkomst in Nederland en aanmelding van de

vreemdeling, ITeldigheidsduur paspoort e.d. Voor het overige

ware in elk afzonderlijk geval alle voor dat geval relevante

gegevens zo uitvoerig mogelijk naar voren te brengen. Dit

mede ter voorkoming dat ter zake schriftelijk dan wel tele-

fonisch opnieuw kontakt met u moet worden opgenomen. In dit

verband stel ik mij voor binnen afzienbare tijd ter verdere

'versnelling en vergemakkeling van de behandeling van her-

zieningsverzoeken een staat van inliahtingen-in te voeren.

Aan de hand van ftat formulier kunnen dan de gegevens worden

verstrekt welke door mij voor de beoordeling van het onder-

werpelijke geval van belang worden geacht.

Indien u een herzieningsverzoek wordt toegezonden inzake

een vreemdeling ten aanzien van wie door mij reeds eerder

een schriftelijke beschikking, dan wel aanwijzing strek-

kende tot verblijfsontzegging is gegeven, geschiedt zulks

op grond van de in dat verzoek vermelde nieuwe feiten en/

of omstandigheden. In zo'n geval gelieve u mij omtrent deze

feiten en/of omstandigheden nader te informeren.

Bij de toezending om inlichtingen en advies van een herzie-

ningsverzoek zal in het vervolg - waar nodig en mogelijk -

tevens worden aangegeven of aan de indiening ervan schorsen-

de werking ware toe te kennen voor wat betreft het vertrek

uit Nederland van de vreemdeling. Ik verzoek u op dat ver-

trek toe te zien in geval geen schorsende werking wordt ver-

leend. Het gebruikelijke schriftelijke bericht omtrent ver-

trek, c.q. verwijdering (model E-IO Vc) ware in dat geval in

de rechterbóvenhoek .aan te vullen met de aantekening: "her-

zieningsverzoek".

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,

Heth~ofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

(Fraay )
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Hierbij zend ik u in afschrift een door of namens de bovengenoemde

vreemdeling(e)(n) ingediende verzoek om herziening ex artikel 29 van
de Vreemdelingenwet. Ik verzoek u mij ter zake zo uitvoerig mogelijk
te willen inlichten en van advies te dienen.

Gelet op de termijn van drie maanden, genoemd in artikel 34, tweede

lid, Vw, zie ik uw bericht gaarne zo spoedig mo~elijk, doch uiter-

lijk 14 dagen na dagtekening dezes, tegemoet. In dit verband zij ver-
"ezen naar mijn rondschri,jven d.d. 18 oktober 1976 :g.r.AJZ.1334/E-A- 190

Onder opgaaf van reden(en) ontvang ik gaarne mededeling omtrent even-
tuele vertraging in de behandeling.

Aan de indiening van het verzoek om herziening ware wel/geen schor-

sende werking toe te kennen voor wat betreft het vertrek uit Neder-
land van de vreemdeling(e )(n).

Met uw bericht ontvang ik tevens gaarne *)

1=)1 een afschrift van de bestreden beschikking;

r:J een afschrift van het door de vreemdeling(e)(n)

c:J en thans afgewezen verzoek;

ingediende,

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

voor deze,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling

Juridische en Beleidsvraagstukken,

* indien niet aangekruist

niet van toepassing Mr. M.J. van Emde Boas

Bijlage(n)
POSTADRES: PLEIN 2B 'S-GRAVENHAGE

Verzoeke slechts ééo zaak in één brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te vermelden
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