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Beroep op de burgerlijke rechter

4.1

Beroep tegen beperking- van de bewegingsvriiheid of
inbewaringstelling (art. 40. eerste lid. Vwl
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De vreemdeling ten aanzien van wie een maatregel tot
beperking van de bewegingsvrijheid is toegepast (art.
18 Vw; zie A 5) of die in bewaring is gesteld (art.
26 Vw; zie A 7) kan een verzoek om opheffing daarvan
richten tot de rechtbank van het arrondissement waar
hij zich bevindt.
Geen beroepstermiin
Een termijn is voor dit beroep niet gesteld.
De vreemdeling kan het verzoek dus in elk stadium van
zijn bewaring doen; hij kan het beroep ook herhalen.
Procedure
De vreemdeling die voor de eerste maal een verzoek om
opheffing van de maatregel tot de rechtbank richt moet
door de rechtbank worden gehoord, althans opgeroepen.
Bij herhaling van het beroep kan hij worden gehoord.
Bijstand van een raadsman is mogelijk (art. 40, tweede
en derde lid, Vw).
De beslissing van de rechtbank wordt aan de vreemdeling betekend; zij is bij voorraad uitvoerbaar (art.
40 vijfde lid, Vw) d.w.z. dat de beslissing onmiddellijk ten uitvoer gelegd kan worden.
Zie voor de gang van zaken bij opheffing van de maatregel van inbewaringstelling door de rechtbank: A 7.
Hoger beroep en cassatie
Tegen de beslissing van de rechtbank kunnen de officier van justitie en de vreemdeling in hoger beroep
komen bij het gerechtshof.
Tegen de beslissing van het gerechtshof kan cassatie
worden ingesteld bij de Hoge Raad (art. 41 Vw).
- bii langdurige bewaring
Ambtshalve voorlegging

Indien een vreemdeling een maand in bewaring heeft
doorgebracht zonder een verzoek om opheffing van de
bewaring tot de rechtbank te hebben gericht, geeft de
officier van justitie daarvan kennis aan de rechtbank.
Deze kennisgeving wordt gelijkgesteld met een overeenkomstig art. 40, eerste lid, Vw door de vreemdeling
gedaan verzoek om opheffing (art. 86 Vb).
De zaak wordt dan verder op de bovenaangegeven wijze
door de rechter behandeld.
Zie voor de gang van zaken met betrekking tot het aanhangig maken van deze gevallen door het hoofd van
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plaatselijke politie bij de officier van justitie
A 7.
4.2

- van Nederlanderschap
Verzoek om vaststellin~

Een ieder die daarbij onmiddellijk belang heeft, kan
bij de rechtbank te 's-Gravenhage of, indien hij in
de Nederlandse Antillen woonachtig is, bij het Hof van
Justitie van de Nederlandse Antillen een verzoek
indienen ter vaststelling van zijn Nederlanderschap
(art. 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, Stb.
1984, 628).
Het voorgaande geldt niet indien een zaak aanhangig
is bij een rechterlijke instantie of een administratieve beroepsinstantie.
In dat geval kan de betrokken instantie, met aanhouding van de zaak, advies vragen aan de Minister van
Justitie.
Tenzij het verzoek om vaststelling van het Nederlanderschap klaarblijkelijk van elke grond is ontbloot,
blijft uitzetting achterwege zolang geen beslissing
is genomen door de bevoegde instantie.
Vordering bii de buraerliike rechter teaen een van
rechtswege vervallenverklaring van een vergunning tot
vestiging
Indien met toepassing van art. 14, tweede lid, Vw de
vergunning tot vestiging van rechtswege is komen te
vervallen, kan daartegen een gewone rechtbankprocedure
worden aangespannen.
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