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2 Herzienins (art. 29-33 Vw) 

2.1 Voor herziening vatbare beschikkingen 

Herziening kan aan de Minister van Justitie worden ge- 
vraagd van de in art. 29, eerste lid, Vw opgesomde be- 
schikkingen, 

Herzienina van een 'fictieve weiserins' 

Blijft de beslissing op een verzoek om een vergunning 
tot verblijf, een vergunning tot vestiging, toelating 
als vluchteling of om verlenging van de geldigheids- 
duur van de vergunning tot verblijf langer dan zes 
maanden uit, dan kan herziening van de zgn. 'fictieve 
weigering' van dat verzoek worden gevraagd (art. 29, 
tweede lid, Vw) . 
Indiening van een herzieningsverzoek (art. 30 Vw) 

De belanghebbende die in de beschikking wordt genoemd, 
of diens wettelijk vertegenwoordiger, moet het herzie- 
ningsverzoek indienen bij de Minister van Justitie, 

Onder wettelijke vertegenwoordiger wordt in dit ver- 
band verstaan de ouder, voogd of curator. 
Het herzieningsverzoek kan ook door een gemachtigde 
namens de vreemdeling worden ingediend. 

Herziening moet schriftelijk worden gevraagd binnen 
een maand na de dag waarop de beschikking kan worden 
geacht ter kennis van de belanghebbende te zijn geko- 
men. 
Herziening van een zgn. 'fictieve weigeringq van een 
verzoek moet worden gevraagd binnen een maand na de 
dag waarop het verzoek geacht kan worden te zijn af- 
gewezen. 

Onder een maand wordt verstaan een periode van 30 
dagen. 
Deze periode begint te lopen op de dag volgend op die 
waarop de beschikking ter kennis van de belanghebbende 
is gekomen, 
Voor de vraag of een verzoek om herziening tijdig is 
ingediend is de dag van verzending (datum poststempel) 
beslissend, 

Het verdient aanbeveling om: 

- het verzoek duidelijk te motiveren; 

- een gewaarmerkt afschrift van de beschikking waarvan 
herziening wordt gevraagd mee te zenden (dit is 
uiteraard niet van toepassing indien herziening 
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wordt gevraagd van een zgn. 'fictieve weigering'); 

- van het verzoek tevens mededeling te doen aan het 
hoofd van plaatselijke politie. 

Bericht omtrent herzieningsverzoek 

De Minister van Justitie bericht het hoofd van plaat- 
selijke politie omtrent indiening van het herzienings- 
verzoek: 

- door middel van een standaardbrief (model C 12.1); 
of 

- bij het verzoek om inlichtingen en advies zie 2.5. 

Ter kennisneming wordt tevens een afschrift van het 
herzieningsverzoek meegezonden. 
Aan de indiener van het herzieningsverzoek wordt een 
ontvangstbevestiging gezonden. 

Zie voor de wijze waarop aan het hoofd van plaatselij- 
ke politie wordt meegedeeld of aan het herzieningcver- 
zoek schorsende werking is verbonden: A 6, onder 4.3.4. 

Zie voor het stellen van een aantekening omtrent schor- 
sende werking A 6, onder 4.3.5. 

Verzoek om inlichtingen en advies 

Herzieningsverzoeken die daarvoor in aanmerking komen 
worden door de Minister van Justitie op zo kort moge- 
lijke termijn na indiening voor inlichtingen en advies 
voorgelegd aan het hoofd van plaatselijke politie. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaardbrief 
(model C 12.2) . 
De gevraagde inlichtingen moeten zo spoedig mogelijk 
- in geen geval later dan 14 dagen na ontvangst van 
het verzoek - worden verstrekt. 
Het hoofd van plaatselijke politie wordt verzocht, in- 
dien zulks om welke reden dan ook niet mogelijk mocht 
blijken, dit te berichten aan het ministerie van 
Justitie (zie A 2) . 
Een snelle afwikkeling van zaken is voor alle betrok- 
kenen van belang. 
De wet gaat ervan uit dat op het verzoek om herziening 
binnen drie maanden wordt beslist. 
Blijft een beslissing binnen die termijn uit, dan kan 
de vreemdeling beroep instellen bij de Afdeling recht- 
spraak van de Raad van State tegen de zgn. 'fictieve 
weigering' van dit verzoek (art. 34, tweede lid, Vw). 
Deze fictieve weigeringen geven bovendien een extra 
belasting, aangezien, ook al is een negatieve beslis- 
sing tot stand gekomen, het verzoek inhoudelijk nog 



A 8 Rechtsmiddelen 6 

niet of nog niet voldoende is beoordeeld. 

Bij het verstrekken van de gewenste informatie moet 
steeds zo exact mogelijk opgave worden gedaan van fei- 
ten betreffende binnenkomst en aanmelding in Nederland, 
(de geldigheidsduur van) het document van grensover- 
schrijding e.d. 
Voor het overige moeten in elk afzonderlijk geval alle 
feiten, die gezien hetgeen in het herzieningsverzoek 
wordt aangevoerd, relevant zijn, zo volledig mogelijk 
naar voren worden gebracht. 
Dit mede om te voorkomen dat terzake schriftelijk of 
telefonisch opnieuw contact moet worden opgenomen. 

2.6 Nieuwe feiten en omstandigheden 

Het hoofd van plaatselijke politie informeert de Minis- 
ter van Justitie steeds zo veel mogelijk omtrent 
nieuwe feiten en omstandigheden die voor de beslissing 
op het herzieningsverzoek relevant zijn. 
Deze informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt naar 
aanleiding van het verzoek om inlichtingen en advies 
(zie 2.5). 

Aangezien de Minister van Justitie in de beoordeling 
van het herzieningsverzoek steeds alle nieuwe feiten 
en omstandigheden betrekt (zie 2.7) kan indiening van 
een nieuw verzoek (in eerste aanleg) naar aanleiding 
daarvan achterwege blijven. 

2.7 Beslissing door de Minister van Justitie 

De beschikking waarvan herziening wordt gevraagd wordt 
door de Minister van Justitie aan een volledige her- 
overweging onderworpen. 
Nieuwe feiten en omstandigheden worden in de beoorde- 
ling betrokken. 
De beslissing wordt in voorkomende gevallen genomen 
mede aan de hand van een eventueel advies van de Ad- 
viescommissie voor vreemdelingenzaken. 

2.8 Verplicht en onverplicht horen van de Adviescommissie 
VOO; vreemdelingenLaken (ACV) 

In een aantal gevallen moet de Minister van Justitie 
over een herzieningsverzoek waarvan hij afwijzing over- 
weegt de ACV horen. 
In overige gevallen kan hij de ACV horen. 
Een verplichting tot het horen van de ACV bestaat in- 
dien het herzieningsverzoek is gericht tegen de in art. 
31, eerste lid, Vw genoemde beschikkingen en voorts in 
bepaalde zaken waarin het gaat om beschikkingen geno- 
men ten aanzien van: 
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- begunstigde EEG-onderdanen (zie B 4, onder 7); 

- personen die onder het Europees vestigingsverdrag 
vallen (zie B 5); 

- vreemdelingen wier verzoek om asiel is afgewezen 
en ten aanzien van wie schorsende werking is 
verleend voor wat betreft het vertrek uit 
Nederland (zie B 7, onder 3.3); 

- staatlozen (zie B 8). 

Procedure voor de Adviescommissie voor 
vreemdelinsenzaken 

Zie voor de regels die deze procedure beheersen: 
art. 31, tweede tot en met zesde lid, Vw en de 
artt. 13-18 Vb. 

2.10 Voornemenprocedure 

In bepaalde gevallen - steeds begunstigde EEG-on- 
derdanen betreffend - mag met voorlegging aan de 
ACV (zie 2.8) niet worden gewacht tot een verzoek 
om herziening tegen een voor de vreemdeling ongun- 
stige beschikking is gericht, maar moet de behande- 
ling voor deze commissie reeds geschieden voordat 
de beschikking in eerste aanleg wordt gegeven (art. 
99, eerste lid, onder a, Vb). 
Deze zgn. 'voornemenprocedure' wordt behandeld in B 
4, onder 7. 
Indien zij moet worden toegepast treedt zij in de 
plaats van de herzieningsprocedure. 

Kennissevin~ van de herzieninqsbeschikkinq 

Aan de verzoeker wordt een gemotiveerde beschikking 
ter kennis gebracht. 
Is de beslissing geheel of ten dele afwijzend, dan 
moet daar uit blijken of zij al dan niet in over- 
eenstemming met het advies van de ACV is genomen 
(art. 33 Vw). 

Gaat het om een voor beroep vatbare herzieningsbe- 
schikking (zie 3.1), dan is daarin omtrent de 
beroepsmogelijkheid een (Nederlandstalige) clausule 
opgenomen, 
In dat geval wordt ter uitreiking aan de vreemde- 
ling een exemplaar van de meertalige folder met 
betrekking tot deze beroepsmogelijkheid (model D 
51) toegezonden aan het hoofd van plaatselijke 
politie. 
De Minister van Justitie geeft van de herzienings- 
beschikking kennis door tussenkomst van het hoofd 
van plaatselijke politie. 
Daartoe worden aan het hoofd van plaatselijke 
politie 
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drie exemplaren van de beschikking toegezonden: 

- het origineel is bestemd voor de vreemdeling en moet 
hem zo mogelijk in persoon worden uitgereikt; is dit 
niet mogelijk dan moet dit exemplaar bij aangeteken- 
de brief aan de vreemdeling worden toegezonden. 
Is uitreiking in persoon noch toezending bij aange- 
tekende brief mogelijk dan moet het origineel worden 
teruggezonden aan de Minister van Justitie (zie A 2); 

- het tweede exemplaar wordt bewaard in de administra- 
tie van het hoofd van plaatselijke politie; 

- het derde exemplaar wordt, nadat daarop is aangete- 
kend op welke wijze en op welke datum de beschikking 
ter kennis van de vreemdeling is gebracht terugge- 
zonden aan de Minister van Justitie (zie A 2). 

Indien het herzieningsverzoek namens de vreemdeling is 
ingediend door een gemachtigde, dan zendt de Minister 
van Justitie deze een afschrift van de beschikking toe. 

2.12 Aanwijzingen naar aanleiding van de herzienings- 
beschikking 

De Minister van Justitie kan bij toezending van de her- 
zieningsbeschikking aan het hoofd van plaatselijke po- 
litie tevens aanwijzingen geven hoe verder ten aanzien 
van de vreemdeling moet worden gehandeld. 
Het kan hierbij met name gaan om: 

- aanwijzingen omtrent de regeling van het verdere 
verblijf van de vreemdeling, indien het herzienings- 
verzoek is ingewilligd; 

- aanwijzingen in verband met het vertrek c.q. de uit- 
zetting van de vreemdeling, indien het herzienings- 
verzoek is afgewezen en aan een eventueel in te stel- 
len beroep geen schorsende werking is verbonden (zie 
A 6, onder 4-4.3). 

Indien het herzieningsverzoek is afgewezen, wordt een 
in het identiteitspapier van de vreemdeling gestelde 
aantekening omtrent indiening van het herzieningsver- 
zoek (art. 45, derde lid, W) doorgehaald. 
Art. 38, derde lid, VV is van toepassing. 


