
Rechtsmiddelen 8711 1.3 

1 1  Rechtsmiddelen 

Voor wat betreft het aanwenden van rechtsmiddelen in het algemeen, zie A8. 
Hieronder volgen de aspecten die specifiek zijn voor asielzaken. 

11.1 Wanneer is bezwaar mogelijk? 

Bezwaar is niet mogelijk op een beschikking die een niet-inwilliging inhoudt vanwege 
de niet-ontvankelijkheid of de kennelijke ongegrondheid van de aanvraag, terwijl 
ingevolge cle Vw is overgegaan tot een vrijheidsbeperkende of vrijheidsontnemende 
maatregel ten laste van de asielzoeker. 

e Wel is in deze gevallen beroep mogelijk bij de rechtbank te Den Haag. 

In de overige gevallen kan een asielzoeker bezwaar indienen tegen de niet-inwilligen- 
de beschikking op zijn asielaanvraag. 

11.2 Het achterwege blijven van uitzetting 

Indien de vreemdeling bezwaar heeft ingediend tegen de niet-inwilligende beschik- 
king op zijn asielaanvraag blijft uitzetting achterwege, tenzij er in redelijkheid geen 
twijfel over kan bestaan dat geen gevaar bestaat voor vervolging in de zin van art. 15 
vw. 
Met deze bepaling is het in de jurisprudentie ontwikkelde 'Mosa-criterium' (Hoge 
Raad NJ 1985, 82) vastgelegd in de wet voor wat betreft de beantwoording van de 
vraag of uitzetting achterwege moet blijven gedurende de beoordeling van het 
bezwaarschrift. Dit criterium is tevens één van de gronden waarop een asielaanvraag 
niet wordt ingewilligd wegens de kennelijke ongegrondheid ervan (zie 8.2). 
Ook blijft uitzetting achterwege indien het bezwaar tegen de niet-inwilliging van de 
aanvraag om een vergunning tot verblijf een redelijke kans van slagen heeft. 

De beslissing om van de bevoegdheid gebruik te maken de uitzetting achterwege te 
laten wordt bekend gemaakt in de brief waarin de ontvangst van het bezwaarschrift 
wordt gemeld. 

11.3 Het horen van de asielzoeker 

Indien uitzetting achterwege wordt gelaten, moet de asielzoeker gehoord worden, 
tenzij (art. 7:3 Awb): 
- het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is in de zin van de Awb; 
- het bezwaarschrift kennelijk ongegrond is in de zin van de Awb; 
- de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht 

te worden gehoord; 
- aan het bezwaar volledig wordt tegemoet gekomen en andere belanghebbenden 

daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad. 

De asielzoeker kan gehoord worden door de ACV of door een ambtelijke hoorcommis- 
sie. 
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B711 1.3.1 Asielzoekers en vluchtelingen 

De beslissing of de asielzoeker gehoord wordt en, zo ja, door welke commissie wordt 
hem medegedeeld in de brief waarin de ontvangst van het bezwaar wordt gemeld. 

11.3.1 Het horen door de ACV 

Indien de asielzoeker tot op zekere hoogte aannemelijk heeft gemaakt dat hij tenge- 
volge van uitzetting gegronde reden heeft te vrezen voor vervolging in de zin van art. 
15 Vw, moet, ingevolge art. 31, tweede lid, onder b, Vw de ACV om advies worden 
gevraagd. 

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken en aan de vertegenwoordiging in Nederland 
van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen dienen 
afschriften gezonden te worden van de aan de ACV toegezonden stukken. Zij worden 
uitgenodigd door de ACVvoor het bijwonen van het horen van de vreemdeling. 

11.3.2 Het horen door de ambtelijke hoorcommissie 

Indien de vreemdeling niet tot op zekere hoogte aannemelijk heeft kunnen maken, 
dat hij tengevolge van uitzetting gegronde reden heeft te vrezen voor vervolging in de 
zin van art. 15 Vw, wordt hij gehoord door de ambtelijke commissie. 
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