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Inleiding

Hieronder treft u aan het hoofdstuk
betreffende de beoordeling van asiel-
aanvragen van personen van
Sierraleoonse nationaliteit. De aanlei-
ding en achtergrond van deze wijzi-
ging zijn in de tekst opgenomen.

Algemene uitgangspunten

Onderstaand hoofdstuk van de
Vreemdelingencirculaire over het
landgebonden asielbeleid vormt een
uitwerking van het algemene asielbe-
leid zoals dat in de Vreemdelingen-
circulaire is geformuleerd en kan der-
halve niet als een uitzondering op het
algemeen beleid worden geïnterpre-
teerd, tenzij zulks expliciet is vermeld.

Voor de beoordeling of een asiel-
zoeker in aanmerking komt voor een
verblijfsvergunning asiel wordt in de
eerste plaats verwezen naar C1/3, van
de Vreemdelingencirculaire. Voorts
wordt met nadruk gewezen op de
contra-indicaties die zijn geformu-
leerd in  C1/5.13 van de Vreemdelin-
gencirculaire.

Wijziging C8

De tekst van C8/Sierra Leone komt
als volgt te luiden:

Beoordeling van asielaanvragen van
personen van Sierraleoonse nationali-
teit

1. Datum

Deze versie van dit hoofdstuk is vast-
gesteld op 12 juli 2001.

2. Geldigheid

Het beleid is geldig vanaf 1 juni 2001.

3. Achtergrond 

Op 3 oktober 2000 heeft de Minister
van Buitenlandse Zaken een ambtsbe-
richt uitge-bracht over de situatie in
Sierra Leone. 

Naar aanleiding hiervan heeft de
Staatssecretaris besloten tot een
beleidswijziging ten aanzien van
Sierraleoners. 
Sierra Leone kent een relatief veilig
gebied, dat zich echter beperkt tot
twee steden. In de rest van het land is
de veiligheidssituatie ronduit slecht te
noemen en de geografische spreiding
van het geweld is groot. De
Staatssecretaris van Justitie heeft in
haar brief van 1 juni 2001 aangegeven
dat het daarom niet verantwoord is
om in deze specifieke onstabiele situ-
atie een dergelijk gebied als verblijf-
salternatief tegen te werpen. 
De beleidswijziging houdt in dat
terugkeer van Sierraloonse asielzoe-
kers naar Sierra Leone in beginsel
van bijzondere hardheid is, op grond
waarvan zij in aanmerking komen
voor categoriale bescherming.

Dit hoofdstuk bevat de uitvoerings-
consequenties van het door de
Staatssecretaris vastgestelde beleid. 

4. Groeperingen die verhoogde aan-
dacht vragen

4.1  Bevolkingsgroepen
Er zijn geen aanwijzingen dat perso-
nen door de Sierraleoonse autoritei-

ten worden vervolgd vanwege hun
etnische afkomst. Het behoren tot een
specifieke bevolkingsgroep vormt der-
halve geen reden betrokkene in het
bezit te stellen van een verblijfsver-
gunning asiel bepaalde tijd.

4.2  Personen die zich geprofileerd
hebben als tegenstander van het bewind
Er zijn geen aanwijzingen dat leden
van politieke partijen vanwege hun
doelstellingen of activiteiten vervolgd
worden door de Sierraleoonse autori-
teiten. 
Dit vormt op zichzelf derhalve geen
grond voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd.

4.3  Leden van milities
In Sierra Leone zijn diverse milities
actief, zowel gericht tegen de autori-
teiten (bijvoorbeeld RUF) alsook
gelieerd aan de autoriteiten (bijvoor-
beeld CDF, van wie de Kamajors de
belangrijkste zijn, en AFRC). De aan
de autoriteiten gelieerde milities tre-
den soms echter ook eigenmachtig
op. Soms ook staan de aan de autori-
teiten gelieerde milities intern tegen-
over elkaar of tegenover het
Sierraleoonse regeringsleger (bijvoor-
beeld de Ochra Hills Boys of West
Side Boys, een afsplitsing van
AFRC).

Personen, die behoren tot een aan
de autoriteiten gelieerde militie
komen in beginsel niet aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet, juist omdat zij tot
de autoriteiten gerekend kunnen wor-
den. 
Blijkens het ambtsbericht is het echter
mogelijk, dat leden van aan de auto-
riteiten gelieerde milities in een
bepaalde situatie tegenover de (cen-
trale) autoriteiten komen te staan.
Uit het ambtsbericht komt verder
naar voren dat militieleden, die de
wapens neerleggen  in beginsel niet
door de Sierraleoonse autoriteiten
worden vervolgd. Vorenstaande geldt
voor zowel politieke sympathisanten
als de ‘lagere’ strijders (onder wie ook
personen kunnen worden geschaard
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die functies hebben bekleed als drager
of kok). 
Wel vindt soms mishandeling plaats
van personen, die de wapens neerleg-
gen, door met name leden van de aan
de autoriteiten gelieerde Civil Defence
Forces (CDF) of Kamajors.

Om voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van arti-
kel 29, eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet in aanmerking te
komen, dient de betrokkene aanne-
melijk te maken dat de problemen,
die hij van de zijde van de
Sierraleoonse autoriteiten heeft
ondervonden vanwege zijn activiteiten
voor een militie, te herleiden zijn tot
daden van vervolging zoals bedoeld
in het Vluchtelingenverdrag.

Rebellenleiders en personen die
persoonlijk wandaden hebben begaan
kunnen wel door de Sierraleoonse
autoriteiten worden vervolgd. Hierbij
dient acht geslagen te worden op de
mogelijkheid dat zij zich schuldig
hebben gemaakt aan grove schendin-
gen van de mensenrechten.
Indien er aanwijzingen zijn dat artikel
1F van het Vluchtelingenverdrag van
toepassing is, dient conform C3/10.14
contact te worden opgenomen met de
unit 1F van de Regionale Directie
Zuid-West (zie paragraaf 4.7).

Nader gehoor 
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– wat is de organisatiestructuur, wie
zijn de leiders, tot welk onderdeel van
de militie behoorde de betrokkene;
– welke activiteiten heeft de betrokke-
ne voor deze militie verricht;
– hoe zijn de autoriteiten van de acti-
viteiten van de betrokkene op de
hoogte geraakt (dan wel de verwach-
ting dat de autoriteiten hiervan op de
hoogte zullen geraken);
– is sprake geweest van een (eenmali-
ge) willekeurige dan wel een (terugke-
rende) op de persoon van de betrok-
kene gerichte actie van de zijde van
de autoriteiten;
– gelet op eventuele uitsluiting op
grond van artikel 1F aandacht voor:
de functie, de werkzaamheden en
gedragingen van de betrokken asiel-
zoeker, en de vraag of de betrokkene
zelf mensen heeft gemarteld/gedood,
bij het martelen/doden van mensen
door anderen aanwezig is geweest,
dan wel daar (indirect) verantwoorde-
lijk voor was.

4.4  Journalisten
In de grondwet wordt vrijheid van
meningsuiting gegarandeerd. In het
gehele land wordt persvrijheid min of
meer gerespecteerd. In de praktijk
houden de autoriteiten zich daar niet
altijd aan. Er zijn enkele gevallen
bekend van journalisten die voor
korte tijd zijn gearresteerd.
Om voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet in aanmerking te
komen, dient de betrokkene aanne-
melijk te maken dat de problemen,
die hij van de zijde van de
Sierraleoonse autoriteiten heeft
ondervonden vanwege zijn werkzaam-
heden als journalist, te herleiden zijn
tot daden van vervolging zoals
bedoeld in het Vluchtelingenverdrag. 

Nader gehoor
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– wat was de functie van de betrok-
kene;
– wat voor soort artikelen schreef de
betrokkene;
– wie zijn de bazen (directeur, hoofd-
en eindredacteur) van de betrokkene
bij het medium;
– kan de betrokkene aangeven hoe
het technische produktieproces bij het
medium in elkaar zit.

4.5  Vrouwen
Voor de beoordeling van een asielver-
zoek ingediend door een vrouw wordt
verwezen naar C1/3.3.2 en C1/4.2.11.

4.6  Dienstplichtigen en deserteurs
Het normale beleid, zoals weergege-
ven in C1/4.2.12 is van toepassing. 

Sierra Leone kent geen dienstplicht,
maar heeft een leger bestaand uit vrij-
willig toegetreden beroepssoldaten.

Ten aanzien van Sierra Leone heeft
zich niet de situatie voorgedaan dat
militaire acties in totaliteit door de
internationale gemeenschap zijn ver-
oordeeld als strijdig met de grondbe-
ginselen voor humaan gedrag of met
de fundamentele normen die gelden
tijdens een gewapend conflict.

Bij gedwongen inlijving in het rege-
ringsleger is veelal sprake van een
daad van willekeur, waarbij de aan-
dacht van de autoriteiten niet speci-
fiek op de persoon van de betrokkene
gericht is geweest. Tevens zijn er geen
aanwijzingen dat het verlaten van het

leger na gedwongen inlijving door de
Sierraleoonse autoriteiten als een
politieke daad wordt gezien.
Bovendien zijn de Sierraleoonse auto-
riteiten veelal niet bij machte om
stappen te ondernemen tegen de
betrokkene na desertie.
Gelet op vorenstaande komen asiel-
zoekers, die zich erop beroepen op
desertie of het regeringsleger te heb-
ben verlaten na een gedwongen inlij-
ving, in beginsel niet in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet.

Uit het ambtsbericht komt naar
voren dat militieleden zich nog immer
tot de Sierraleoonse autoriteiten kun-
nen wenden om de wapens neer te
leggen. Gedwongen inlijving door
RUF of andere milities leidt daarom
in beginsel niet tot verlening van een
verblijfsvergunning asiel bepaalde
tijd.
Overigens blijkt uit het ambtsbericht
ook, dat leden van diverse partijen
doorgaans zonder problemen overlo-
pen van de ene partij naar de andere
(zie bijvoorbeeld pagina 28 van het
ambtsbericht met betrekking tot over-
lopen van RUF-leden naar AFRC).

4.7  Schenders van mensenrechten
Zowel leden van het leger, de politie
en de veiligheidsdienst als leden van
rebellenmilities of aan de autoriteiten
gelieerde milities hebben zich in
Sierra Leone op grote schaal schuldig
gemaakt aan het schenden van de
mensenrechten. Om die reden dient
men er in het bijzonder op bedacht te
zijn of de betrokkene zich mogelijk
schuldig heeft gemaakt aan gedragin-
gen als omschreven in artikel 1F van
het Vluchtelingenverdrag.
Vorenstaande kan ook van belang
zijn bij minderjarigen, aangezien met
name RUF veelvuldig gebruik heeft
gemaakt van kindsodaten. 

Indien de activiteiten van de
betrokkene aanleiding geven tot het
tegenwerpen van artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag, dan komt de
betrokkene evenmin in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet.

Indien er aanwijzingen zijn dat arti-
kel 1F van het Vluchtelingenverdrag
van toepassing is, dient conform
C3/10.14 contact te worden opgeno-
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men met de unit 1F van de Regionale
Directie Zuid-West.

Nader gehoor
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– welke functie had de betrokkene bij
de autoriteiten/militie;
– welke werkzaamheden heeft hij ver-
richt;
– heeft de betrokkene zelf mensen
gedood;
– is de betrokkene bij het doden van
mensen door anderen aanwezig
geweest;
– was de betrokkene (indirect) verant-
woordelijk voor het doden van men-
sen door anderen;
– voor minderjarigen: hoe lang zijn
zij bij de militie geweest, waren zij
gedwongen toegetreden.

5. Bijzondere aandachtspunten

In deze paragraaf wordt ingegaan op
meer algemene omstandigheden die
van belang (kunnen) zijn bij de
beoordeling of de asielzoeker in aan-
merking komt voor een verblijfsver-
gunning asiel. 

5.1  Vlucht- en/of vestigingsalternatief
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C1/3.3.3 is van toepassing.

Gelet op de specifieke en instabiele
situatie in Sierra Leone, bestaat er
voor personen, van wie geconcludeerd
wordt dat zij in Sierra Leone te vre-
zen hebben voor vervolging van de
zijde van de Sierraleoonse autoriteiten
geen vluchtalternatief elders in het
land. Evenmin bestaat er een vesti-
gingsalternatief.

5.2  Traumatabeleid
Bij personen uit Sierra Leone dient
rekening gehouden te worden met de
mogelijkheid dat zij traumatische
ervaringen hebben ondervonden, met
name indien zij voor hun vertrek naar
Nederland rechtstreeks afkomstig
waren uit gebieden waar RUF de
controle heeft of uit gebieden waar
onlangs strijd is geleverd tussen het
regeringsleger en RUF. Hetzelfde kan
ook opgaan voor personen afkomstig
uit gebieden onder controle van het
CDF.
Indien de betrokkene het bestaan van
traumatische ervaringen aannemelijk
heeft gemaakt, en in redelijkheid van
de betrokkene niet verlangd kan wor-

den dat hij terugkeert naar Sierra
Leone, kan hij in aanmerking komen
voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd, op grond van artikel
29, eerste lid, aanhef en onder c,
Vreemdelingenwet.
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C1/4.4 is hierbij van toepas-
sing. 

5.3  Opvangmogelijkheden minderjari-
gen en bijzonderheden met betrekking
tot het beleid inzake alleenstaande
minderjarige vreemdelingen
Zie C2/7 en C5/24. Het normale
beleid is van toepassing.

De Minister van Buitenlandse
Zaken heeft te kennen gegeven dat op
dit moment in Sierra Leone geen ade-
quate opvang van minderjarigen van
overheidswege of in weeshuizen kan
plaatsvinden. Voorts kan door
Buitenlandse Zaken alleen onderzoek
worden verricht naar opvang in
Freetown.

5.4  Driejarenbeleid
Per brief van 14 juni 2000 heeft de
Staatssecretaris van Justitie meege-
deeld aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer, dat gelet op de onze-
kere situatie in Sierra Leone, afgewe-
zen asielzoekers om beleidsmatige
redenen in aanmerking komen voor
uitstel van vertrek.
Per brief van 1 juni 2001 heeft de
Staatssecretaris van Justitie meege-
deeld aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer, dat afgewezen
Sierraleoons asielzoekers – behoudens
contra-indicaties – in aanmerking
komen voor categoriale bescherming.

De periode van14 juni 2000 tot 1
juni 2001 dient in voorkomende
gevallen te worden meegerekend als
relevant tijdsverloop. Het algemene
beleid, zoals weergegeven in C2/9 is
verder van toepassing.

Van 1 december 1997 tot 3 januari
2000 kregen asielzoekers uit Sierra
Leone categoriale bescherming. Deze
periode telt echter niet mee voor de
vaststelling van relevant tijdsverloop.

5.5  Legale uitreis
In beginsel kunnen personen uit
Sierra Leone vrij het land in en uit
reizen. 

6. Procedurele aspecten

6.1  Gehoor
Gelet op de mogelijkheid dat niet uit

Sierra Leone afkomstige personen
zich voordoen als Sierraleoonse asiel-
zoeker dienen ter verificatie in het
gehoor algemene vragen gesteld te
worden over Sierra Leone.

6.2  Taalanalyse
In zaken van asielzoekers uit Sierra
Leone is het mogelijk om een taal-
analyse aan te vragen ter vaststelling
van de identiteit of herkomst van een
asielzoeker. Taalanalyse kan op dit
moment worden uitgevoerd voor het
Engels en het Krio (de officiële voert-
aal in Sierra Leone) en het Peul.
Voor andere talen kan contact wor-
den opgenomen met bureau
Taalanalyse. 

Met het oog op het uitvoeren van
taalanalyses dient in het eerste gehoor
en eventueel nader gehoor gevraagd
te worden welke talen de betrokkene
allemaal spreekt. Het gaat hier zowel
om de taal, die de betrokkene dage-
lijks in en om het huis gebruikt, als
ook om andere talen die hij meer of
minder machtig is.

7. Terugkeer en uitzetting 

7.1  Uitzettingsbeleid 
Naar Sierra Leone wordt niet verwij-
derd.

7.2  Categoriale bescherming
Asielzoekers uit Sierra Leone komen
vanaf 1 juni 2001 in aanmerking voor
categoriale bescherming. Zij komen
derhalve – behoudens contra-indica-
ties – in aanmerking voor een ver-
blijfsvergunning asiel op grond van
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder
d, Vreemdelingenwet (zie  C1/4.5).
Overigens wordt er volledigheidshalve
op gewezen, dat indien een
Sierraleoonse asielzoeker in het bezit
is gesteld van een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd, op grond van arti-
kel 29, eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet, er rechtens geen
belang meer bestaat om door te pro-
cederen.

7.3  Besluit- en vertrekmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit
Sierra Leone is geen besluit genomen
in de zin van artikel 43  en/of  artikel
45, vierde lid, Vreemdelingenwet

Tot slot

Bovenstaande hoofdstuk zal zo spoe-
dig mogelijk in een aanvulling op de
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Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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