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1. Inleiding 

Op 25 november 1999 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een ambtsbe- 
richt uitgebracht over de sihtatie in Sierra Leone. Op 3 januari IY99 heeft de 
StaatssecMaris op basis van dit ambtsbeticht besloten tot een beleidstijziging 
die inhoudt dat het uitstel van vertrek, dat sedert 16 maart 1999 heeft gegolden, 
wordt opgeheven. Op 3 januari 2000 is de Tweede Kamer hierover ge~infonneerd. 

Naar aanleIding biervan heb ik de volgende instructie vastgesteld. 
IND-werkinstnaie nr. 102 komt hiermede te vervallen. 

2. Algemene uitgangspunten 

In deze wer!ùnstructie worden indicaties gegeven voor het verlenen van een A- 
status dan wel een vergunning tot vcrhlijf om kJemmende redenen van huma- 
nitaire aard. Deze indicaties zijn g&n criteria: het enkele behoren tot de desbe- 
treffende categorie impliceen stief dat per detitie statusverlening moet plaars- 
vinden. 

De beoordeltng of betrokkene in aanmerking komt voor een A-status of een 
vergunning tot verblijf vindt plaats n6 vaststelling of de verkbwingen geloofwaar- 
dig zijn. Bij de vasutelling van de geloofwaardigheid van de verkìtigen speelt 
ook het toerekenbaar ontbreken van documenten een rol. TBV 199913 is van 
toepassing op asielaanwa&en met datum F vanaf 1 februari 1999 (op die datum 
trad de Wet Ongedocumentcerdeo in werking). IND-Wetkinstructie nr. 17~ 
(‘Bewijslast (ongedocumenteerde) asielzoeker inzake vaststelling reisroute’) is 
van toepassing op asielaanvragen met datum F u66r 1 februti 1999. 

Vervolgens dient de zwaarwegendheid van de gevreesdeltc wezen gebeunenis- 
sm hij de beoordeling of tot statusverlening wordt overgegaan te worden barok- 
ken. Bij cen beroep op vluchtelingschap geldt in het bijxmder dat degenen YUI 
wie ~erv~lgbtg wordt gevreesd op de hoogte moeten zijn of kunnen geraken vat 
de omitandighedeo waarop de asielzoeker zich beroept. 
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Bij een beroep op vbhtehgschap en toetsing ZUI de VoorWaarden Voor toela- 
hg om l;le-ende redenen van humanitaire aard dient dasmaaC het verb;rnd 
R<SS~~ het tijdstip WI de vlucht en de gebeurtenIssen die aanleiding hebben 
gevormd het land te verlaten aannemelijk te worden gemaakt. 

MC aanvragen dienen te worden bezien op de contra-indicaties genoemd in 
IND-Werkinstxucties JUS. 163 (‘Toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag’) en 164 
(‘rh~tra-indicatiec in asielzaken’l. 

Tenslotte biedt IND-Werkinsrn~tie 01. 148 (‘Mouwen in de asielprocedure’) a*- 
k,,opingqanten voor een genderinclusieve beoordeling “an het relaas. 

3. AanwijzIngen bl] het horen. 

Uit het ambtsbcricht van 2.5 november 1999 blijkt dat in België van het tot& 
aantal in de periode 1 januari . 1 oktober 1999 behandelde asiclaanVragen van 
Sierreleoners. 321. slechts de helft daadwerkeLIjk afkomstig was uit Sicna Leone. 
De andere helft bleek na onderzoek afkomstig uit Guinee en Nigeria. Ook in 
Zwitserland stellen blijkens het ambtsbericht veel Engelstalige Westahikaanse 
asielzoekers ten onrechte de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten. Er zijn aan- 
wijzingen dat zich ook in Nederland asielzoekers melden die ten onrechte steUer1 
dat til van Sierraleoonse aBmmst zijn. Het is daarom van groot heleng dat be- 
trokkene specifieke vragen worden gesteld over Sierra Leone teneinde de juist- 
heid van de gestelde nationaliteit te controleren. 

4. Indicaties voor statusverlenlng 

4.a Indicaties A-status 
Er zijn geen specifieke groepen die in aanmerking komen voor een A-status. Ook 
(voormalig) aanhangers van het RUF enlof de AFRC lopen buiten het door de 
rebellen gecontroleerde gebied geen bijzondere risico’s. Zij hebben derhalve een 
binnenlands vluchtalternatief. Zie voor wat betreft personen die zich hebben 
schuldig gemaakt aan het schenden van mensenrechten in hun land van her- 
komst verder onder 4.d. 

Het bovenstaande laat onverlet dat in individuele gevallen atbankelijk YIUL het 
asielrelaas bezien tegen het licht van de omstandigheden u1 Sierra Leone een 
a-status geïndiceerd kan zijn. 

4.b Indicaties vtu-humanitair 
Besnijdenis bij meisjes In Sierra Leone is normaal (naar schatting 80 a 90% van 
de kouwelijke bevoIkir@. Besnijdenis vindt plaats in de vorm van excisie (clito- 
tidectomie): het verwijderen van de clitoris en leen deel van) de schaamlippen. 
Indien een vrouw nog niet is besneden en dit in haar land van herkomst niet 
kan ontlopen. kan spreke zijn van een reëeI risico voor een schending van artikel 
3 WJtM. h die situatie kan een vtv-humanitair worden verleend indien wordt 
voldaan aan de volgende cumwlatieve voorwaarden: 
- er dient aannemelijk te worden gemaakt dat bezwaren bestaan tegen VTOUW~~I 

bwijdenis en dat de behokkene deze traditie in het geheel niet wil voort. 
zetten; 
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. de bedreiging van de dorps- of rumte getneeoschap als gevolg da~~on 
aannemelijk is gemaakt; 

- er geen ve&&gsaltematief in een groteW stad voorhanden is 
11et beu& hier zowel de ouders die zich verzetten tegen de besnijdenis van hun 
&,&ter, almede de dochters zelf. Zie in dit verband ook IND-werkinstructie 148 
(‘vrouwen in de asielprocedure’ onder punt 51. 

IND-W&~IS~~~C~IC nr. 31 [‘traumata-beleid’) is van toepassing. 

NB: indien WI beroep wordt gedaan op artikel 3 EVRM ligt de bewijsIast inzake 
het beweerde reële risico op schending hiervan hij de desbetreffende asielzoeker. 

4.c Tijdsverloop 
Voor wat betreft het drtejarenbeleid dienen de volgende periodes te worden I 
meegerekend als reIwant tijdsverloop Wxvzoucr betrokkene In die periodes 
uirstei van senrek /schorsende umking genoot en nog geen verblijfititel fincl oumj 
had): 

de periode april 1995 tot tl januari 1996 maar uitsluitend voor Sienaleoonse 
asielzoekers die niet afkomstig zijn tit Freetown en omgeving. In deze periode 
is voor deze categorie oen uw-beleid gevoerd; 
de periode van 2 juni 1997 tot 14 september 1998 waarin een uw-heleid heeft 
gegolden voor alle asielzoekers uit Sierra Lnone; 

. de periode ian 16 maart 1999 tot 3 januari ZO90 waarin een uw-beleid heeft 
gegolden voor alle asielzoekers uit Siena Leone. 

4.d Bijzondere aandachtspunten bl) de beoordeling A-status en 
v?v-humanitair 

De volgende specilìeke omstandigheden vormen een aanwijzing dat de betrok. 
kene niet in aanmeddng komt voor verlening van cen A-status of een vtv-hu- 
manitair. 

De bij het contlict in Sierra Leone betrokken parttjen hebben zich op grote 
schaal schuldig gemaakt aan het schenden van de menseme&en in onder mej 
de vorm van moord verkrachting, maneling en verminking. Hoewel er in het op 
7 juli 1999 gesloten vredesakkoord van Lom& een algehele amnestie is overeon- 
gekomen voor alle bij het conflict bctrokkon puttijen met betrekking tot tijdens 
de burgemorlog gepleegde misdaden, laat dit onverlet dat deze misdaden op 
grond van attikel 1 F Vluchtelingenverdrag kunnen worden tegengeworpen. Dit 
artike1 onthoudt de bescherming YUI het Verdrag aan personen die zich schuldig 
hebben gemaakt in de daati omschreven feiten. Het feit dat er een amnestie- 
regeling is die de betrokkene in zijn land van herkomst vrijwaart van stmfvervol- 
ging, betekent niet dat artikel 1F Uuchteliigcnverdxag daarmee buiten toepas- 
sing zou behoren te blijven. 
De Verenigde. Naties, medeondertekenaar van het vredesakkoord, hebben in het 
akkoord OvetQe~U een Veddarin~ laten opnemen waarin wordt gesteld dat de 
alf!&?k t~~U~stie niet van toepassing ZOU tnogen zijn op volkerenmoord, mis- 
daden tegen de menselijkheid, oologsmisdaden en andere ernstige schendingen 
van de mensetuechten. Eventuele vervalsing zou blijkens het arnbtsberihr van 
25 november 1999 wel buiten Sierra Leone kunnen plaatsvinden. 
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Zaken als bierboven bedoeld djenen op grond van werkinst~ctì~ 163 altijd aan 
de Regionaic Directie Zuid-West te worden voorgelegd Ook indien het zaken 
betreft van zogenaamde ‘kindsoldaten’ dient altijd contact te worden op@=n- 
men met deze Regionale Diiectie. 

4.e alleenstaande mtndwiarlge asielzoekers 
Het gewone beleid is van toepassing. 

4s VVtV 
Voor Sierra Leone geldt geen vvtv-beleid. 

4.g Uitstel van vertrek 
Aan asielzoekers uit Sierra Leone wordt met ingang van 3 januari 2000 geen 
uitstd van vemek meer verleend Een insrmctie over het opheffen van het 
eerder verleende uitstel van veltrek is als bijlage 1 bij de werkinstructie gevoegd. 

5. Aanmeidcen<rum-prr>cedure 
In beginsel kunnen zich daartoe leocnde Sierraleoonse zaken in het AC worden 
afgedaan. 

6. Verwl)deringen 
Naar Sierra Leone wordt vawtjderd. Blijkens het ambtsbericht van de Minister 
van Btitelandsc Zaken dd. 25 november 1999 is iedere Sierraleoner gerechtigd 
temg te keren naar zijn land. Terugkerende asielzoekers mits voorzien van een 
reisdocument - zuUen bij biienkomst niet anders dan andere Sierraleonars 
worden behandeld. 

7. Infonnatievragen 
Voor het stellen van informatievragen is IND-Werkinstructie nr. 177 (‘Wagen 
stellen aan de Afdeling Uitvoeringsbeleid en de Documentaire Informatie Service 
van de Directie Beleid’) van toepassing. 
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Bijlage 1 bij IND-werkinstructie nr. 216 

Instructie opheffen uitstel van verWek Simaleoners 

1. Inleiding 

van 16 maar< 19% tot 3 januari ZOW gold voor Sierraleoonse asielzoekers een 
uitstel van vertrsk beleid in verband met de onduidelijkheid oVer de sihWie in 
Sierra Ieo”e. Dit beleidsmatige uitsiel VZUI vertrek telt mee als relevant tijdsVer- 
Loop in de zin vilo. het driejarenbeleid De opbouw van relevant tijdsverloop in 
de zin van het driejarenbeleid is derhalve geswit op 3 januti 2OG9. 

De Tweede Kamer heeft zich over deze beleidwijziging nog niet uitgesproken. 
Zodra dit wel is gebeurd zal dit via de Leidraad Moeilijke Landen bekend WDI- 
den gemaakt. Eerst dan dient te worden begonnen met het mede dele” yan het 
opheffe” van het uitwal van vertrek aan de individuele vreemdeling. 

Blijkens afspraken gemaakt i” het Meem&Lioge”beraad die”1 voor een proCes- 
sueel effect de beslissing tot verlening en opheffing van uitsrel van vemek iedere 
betrokken vreemdeling individocd IC wordc” mccgedccld onder opgaaf von 
reden. 

Dit betekent dat voor zover hei uitstel vao vernek “iet individueel is meogc- 
dcold do opheffing van het uitstel van vertrek beleid ook niet individueel hoeft 
te worden meegedeeld. Immer?., de algemene bekendmaking van het uitstel van 
vertrek beleid heet? voor deze personen geen processueel effect @bacI. Door dc 
wijze van bekendmaking van de beleidswijziging (opheffing uitstel van vemek 
beleid). wordt deze als algemeen bekend verondersteld. 

Voor zover uitstel vao vertrek ~61 b~ditidueel bekend is gemaakt, dient dit ook 
weer individueel te worden ingetrokken. teneinde een processueel efiect te 
realiseren. Deze mededeling over het opheffen van eerder verleend uitstel van 
vertrek is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. 

In deze inspectie WO& uiteengezet hoe, afhtielijk van de stand van de pro- 
cedure, in dergelijke gevallen gehandeld dient te worde”. De voorbeeldbrieven 
voor betr&ke”elgemachtigde. de korpschef en de rechtbank, waar in deze 
instructie naar wordt vennreze,X zullen via de BMO’s worden verspreid zodra de 
‘Weede Kamer zich heeft uitgesproken over de beleidwijziging. 

Uitgangspunten: 
1. dee” VOOI zover aa~ beuokkene persoonlijk is medegedeeld dat uitstel 

van vertrek is verleend, dient het verleende uitstel van vcmek te worden 
ingetrokken. Tot het moment vao intrekking is er sprake van relevant 
tijdsverloop: 

2. de opbouw van relevant tijdsverloop in de zin van het driejarenbeleid is 
VDm de OveKige Sierraleoners gestuit op 3 januari 2000; het is immers 
categoriaal verleend en opgeheven. 

N.B.: het uitstel van vmtrek geldt aUeen in die gevallen waai” er nog geen 
uitspraak in de bodemprocedure is gedaan door de rechter. 

11. Handelwijze 

1. Eerste aanleg 

In het algemeen zal in eerw aanleg geen sprake zijn van (individueel) verleend 
uitstel van vertrek. daar de beslissing op een aanvtaag on, toelating als vluchte- 
ling in beginsel iu Nederland afgewacht mag worden. 

Mocht om wat voor reden dan ook toch individueel uitstel van vertrek zijn 
verleend. dan dient dii te worde” ingetrokken. conform het gestelde onder 
? l. L 1 .,.m.d ,i. h..aaAn di..,.- 



2. Bezwaar 

2.a Bezwaarschrift mocht niet in Nederland worden afeewacht 
meen indien bij de besctikkjng in eerste aanleg is bepaald dat G%I bezwaar- 
schrift &t in Nederland mag worden afgewacht, kan in de bezwaarfase uitstel 
- yenrel< zijn vedeend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een herhaalde 
aanvraag. voor zover daarbij aan betrokkene is meegedeeld dat hem uit& dan 
ve& is verleend, dient het uitstel YCSII vertrek te worden ingetmkken. 
U dient hiertoe voorbeeldbrieven 1A cn 2A uit te laten gaan. 

2.b. Eerst aan de hand van de inhoud van het bezwaar beslissen of dit mag 

Omdat in de regel eerst aan de hand van de tioud het bezwaarschrift wordt 
bepaald of de beslissing daarop in Nederland mag worden afgewacht, is er geen 
sprake (geweest) van een uitstel van vertrek situatie ?Dlang nog geen bezwaar- 
schrift is ingediend of nog geen schorsing is bepaald. In deze gevallen is dan aak 
geen sprake van opheffen van uitstel van vertrek. omdat “au uitstel van vertrek 
ook nimmer sprake is gewast. 
Afhankeli~I van de vraag hoe lang geleden het bezwaarschrift is ingediend en of 
al dan niet schorsing is bepaald bestaan de volgende mogelijkheden: 

2.h.a Er is nna m?en rchorsine b~uaal<f 

1. Bezwaarschrifl is minder dan 6 maanden geleden ingediend 
U dient schorsing te bepalen op de gebruikelijke wijze alvorens op het 
bezwaarschrift te beslissen (zie werkinstructie 119). Ten aanzien van het 
uitstel van vertrek hoeft u geen actie te ondernemen, omdat geen spra- 
ke is geweest van cen uitstel van vertrek situatie. 
Atltankeiijk yan de vraag of u niet of wel schorsende werking verleent, 
stuit de ophouw van het relevante tijdsverloop itt de zin van het drieja- 
renbeleid bij de ‘;chorsingsbeslissing,ittg, dan wel bii de beslissing op het 
bmwaarschrift. 

2. Bezwaanchrif ir langer dm 6 maanden @zien ingediend 
In deze gevallen is het niet nodig alsnog schorsing te bepalen. omdat 
deze geacht moet worden te zijn verleend. In deze gevallen geldt de 
hoorplichr yan artikel 7:2 Awb tenzij het bezwaar kettneljjk ongegrond 
is of &I van de andere gronden yan artikel 7:3 Awb zich voordoet (zle 
hiclirre We~stictie 119). 

2.b.h Er is re& schorsins beLu& 

2. Er is schoning verleend 
Ten aanzien dan het uitstel van vemek hoeft u geen actie te ondemc- 
mCtt. 0111dat gen SpP& is g~W%3t Vdtl een uitstel van vertrek situatie. 
De 0pb0uw van het r&vantc tijdsverloop in de zin van het dnejaren- 
beleid loopt door tot op de beslissing ti bezwaar. 

2. Er ti g&n schorsing uerkend 
ht deze sih.Mie kan &UI hetmkkene uitstel vzut vertrek zijn verleend. 
hdh dat het geval is, dient het uitstel yan vertrek zo snel mogelijk te 
worden ingetrokken. onder gehndk making van voorhee~~,rieven 1~ e,, 
ZA. 
Het wrdimt aanbeveling het bezwaarschrift gericht tege,, het opheffe,, 
van uitstel van vertrek tegelijk af te doen (in eén b~chikki@ met het 
bezwaarschrift gericht tegen de Net-inwilliging van de aanvraag om 
tOdaöng. De ber~epqxcmdmes lopen dan verder gelijk. 
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voor  Z W ~ T  het  hd i t id~ee l  ve r l eende  uitstel van  wtrek n o g  Net  is inge-  
u & k e n  als u  o p  het  bezwaarschr i f t  wilt besl issen.  d ient  u  het  titst~ l  V a n  
vettrek bi j  d e  besch ikk ing in  bezwaa r  in  te t rekken. 
b a  &  besch ikk ing gebru ik t  u  daar toe  d e  vo lgende  bouwsteen :  

“O p  3  januar i  Z tHXl  heef t  d e  S taatssecretar is vzan  Justit ie 
a a n  d e  V o o n ,itter van  d e  T w e e d e  K a m e r  m e d e g e d e e l d  
dat  d e  g e d w o n g e n  te rugkeer  van  t i tgeprocedeerde  
as ie lzoekers  &xnr t ig  uit S i e n a  L e o n e  in  pr inc ipe  kan  
w o r d e n  hervat .  Het  uitstel vr in vertrek a a n  a fgewezen  
e n  u i tgeprocedesrde  as ie lzoekers  atkokomst ig  uit S ie r ra  
L e o n e  is m e t i n p a n g  van  d ie  da tum beë ind igd .  D e  
T w e e d e  K a m e r  heef t  o p  * b ie tmee  ingestemd.  Dit be te-  
kent  dat  ook  het  a a n  betmlr l tene ve r leende  uitstel van  
vertrek m e t i n g a n g  v a n  3  j anuar i  Z O W  is opgeheven .” 

In het  d ic tum d ien t  u  o p  te n e m e n :  
“‘7.. Het  a a n  be t rokkene  ve r leende  uitstel van  venrek  is m e t 

i n g a n g  van  3  jamtad  2 0 0 0  opgeheven .” 
Als  voorb lad  d ient  u  gebru ik  te m a k e n  van  voo rbee ld  4  Ivoorblad) .  

3. B e r o e p  

3 .a  E r  is Zwo lse  m e tbo~  toeeeyst  
V o o r  zover  d e  ‘g e w o n e ’ Zwo lse  m e tbode  is toegepas t  Ce r  is o p  het  voorb lad  niets 
ve rme id  over  be le idsmat ig  uitstel van  verttek) hoef t  u  g e e n  act ie te o n d e r n e m e n .  

Het  re levante  t i jdsver loop in  d e  z in van  het  d r ie ja renbe le id  is in  d e z e  zaken  
d o o r g e l o p e n  tot 3  jantwi  2 0 0 0  (voor  z rwer  d e  besl isst ig o p  bezwaa r  voord ien  is 
g e n o m e n ) .  
V o o r  zover  d e  Zwo lse  m e thode  is toegepast ,  m a a r  o p  het  voorb lad  is 1 .~61  a a n g e -  
g e v e n  dat  e r  sp rake  is van  re levant  t i jdsver loop u 1  v e r b a n d  m e t het  uitstel van  
venrek-be le id .  d ient  ” te h a n d e l e n  cnn fo rm het  ges te lde  o n d e r  3.b.b. 

& & & & m  Zwolse  m e thode  t u e e e n a  

3.b.a E r  is n e w ~  u.&stcl van  uwtrek yer i twad 
O m d a t niet  a a n  be t rokkene  is m e d e g e d e e l d  dat  ten aanz ien  van  h e m  uitstel v a ~ 1  
vertrek is ver leend.  hoef t  ook  d e  ophef f ing  van  het  uitstel van  ver t rek-bele id  niet  
a a n  be t rokkene  persoonl i jk  te w o r d e n  m e d e g e d e e l d .  U  hoef t  in  d e z e  geva l len  
d a n  ook  g e e n  act ie te o n d e r n e m e n .  

Het  re levante  t i jdsver loop in  d e  z in van  het  d r ie ja renbe le id  is d o o r g e l o p e n  tot 3  
januar i  2 w O . 

3.b.b.  A a n  b e t r o E & n e  U  u tw.d  v u n  uwt rek  w r l an< l  
He t  ve r leende  W S tel van  vertrek d ient  te w o r d e n  inget rokken,  o n d e r  gehmik  
makb tg  van  voorbee ldb r ieven  IC, 2 A  e n  3. 

Het  re levante  t i jdsver loap in  d e  z in van  het  d r ie ja renbe le id  is d o o r g e l o p e u  tot 
3  j anumi  Z O O O . 
V o o r  zovet  d a a r d o o r  sprake  is van  dr ie  jaar  re levant  t i jdsver loop e n  g e e n  ctmti- 
indicat iesin d e  z in y m  A 4 4 /6.17 Vc.  komt  b e u o k k e n e  in  a a n m e r k b q  voor  eet,  
v iwt i jdsver loop. 
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4. Uitgepnxedeerden 

Eerst moet bekeken worden of nog procedures open staan @ijvoorbeeld: sxn 
herhaalde aammag is nog in behandeling). Is dat het geval, zie dan onder 11 1, 2 
of 3 van deze insbuctie, afhankelijk van de stand van de procedure. Is dat ni,~ 
het geval, zie dan onder 4.a en 4.b. 

4.a Aan betrokkene is eeen uitstel van venmk yak.,& 
Voor zover aan betrokkene Net individueel is medegedeeld dat hem/haar uitstel 
van vertrek is verleend volstaat het in een brief aan de korpschef van de woon- 
plaats van betrokkene te betichten dat betrokkene verwijderbaar is. Hiertoe 
dient u voorbeeldbrief 28 uit te laten gaan. 

4.6 Aan beuokkcne is uitstel van vertrek verld 
Voor zover aan betiokkene individueel is is medegedeeld dat hemIhaar in het 
kader van het uitstel van vemek beleid uItstel van vertrek is verleend. dient dit 
te worden ingetrokken. Hiertoe dienen voorbeeldbricven 111 en ZC uit te gaan. 


