A 8 Rechtsmiddelen
Inleidinq
Openstaande rechtsmiddelen
De Vreemdelingenwet stelt een aantal rechtsmiddelen
open.
In dit hoofdstuk worden behandeld:

- het verzoek om herziening van de in art. 29, eerste

-

-

lid, Vw genoemde beschikkingen en van de zgn. 'fictieve weigering' van verzoeken, als bedoeld in art.
29, tweede lid, Vw (zie 2);
het beroep bij de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State op grond van de Vreemdelingenwet tegen
herzieningsbeschikkingen, als bedoeld in art. 34,
eerste lid, onder b, Vw en tegen de zgn. 'fictieve
weigering' van een herzieningsverzoek als bedoeld in
art. 34, tweede lid, Vw (zie 3.1);
de bezwaarschriftenprocedure en het beroep bij de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State op grond
van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen tegen andere beschikkingen (zie 3.2);
het beroep op de burgerlijke rechter, als bedoeld
in art. 40, eerste lid, en art. 43, eerste lid, Vw
(zie 4).

Daar waar de Vreemdelingenwet niet in een rechtsmiddel
voorziet kan in bepaalde gevallen een kort-gedingprocedure gevoerd worden (zie 5).
Kennisqevins omtrent openstaande rechtmiddelen
Aart. 107 Vb)
Indien tegen een beschikking een rechtsmiddel open
staat, moet de vreemdeling daarop worden gewezen.
Zie voor de wijze waarop deze kennisgeving moet worden
gedaan :

-

bij beschikkingen betreffende vergunning tot verblijf, de vergunning tot vestiging en de toelating
als vluchteling, niet gegeven in overeenstemming met
een door de vreemdeling ingediend verzoek: A 4,
onder 9.1.3;

-

bij voor beroep vatbare herzieningsbeschikkingen:
2.11.

Schorsende werkinq

De vraag of het aan de vreemdeling wordt toegestaan
om, hangende de beslissing op een door hem ingediend
herzieningsverzoek of een door hem ingesteld beroep
tegen een herzieningsbeschikking, in Nederland te verblijven wordt behandeld:

-

in het algemeen in A 6, onder 4;
voor vreemdelingen die een beroep doen op vluchtelingenschap in B 7, onder 3.3.1.
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