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Disclaimer  

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 

informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 

medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 

bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 
belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 

worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 

of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 

individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 
Dit Informatiebericht gaat over de beoordeling van Sierra Leone als veilig derde 
land. 

 
Zie voor algemene informatie aangaande de toepassing van ‘Veilig derde 

land’    Informatiebericht nummer 2021/8. 

 

 

2. Inhoud/Toelichting 
Voor elk land dat als veilig derde land wordt aangemerkt, zal in ieder geval een 

algemene beoordeling moeten worden gegeven waar het gaat om de mogelijkheid 

om asiel aan te vragen, de vraag of er gedwongen terugkeer naar het land van 

herkomst van asielzoekers en erkende vluchtelingen plaatsvindt en de behandeling             

van asielzoekers en erkende vluchtelingen in het betreffende derde land. Hiervoor 

is  goede landeninformatie nodig. Om die reden is TOELT gevraagd om algemene 

informatie aan te leveren aangaande dit onderwerp. Deze informatie treft u in de 

link hieronder aan. 

Sierra Leone: Informatie ter beoordeling van 'veilig derde land' - Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (pucoverheid.nl) 

  

https://ind.pucoverheid.nl/doc/PUC_1292354_1/1/
https://ind.pucoverheid.nl/doc/PUC_1292354_1/1/
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Op basis hiervan heeft een beoordeling plaatsgevonden van de vraag of Sierra 

Leone in het algemeen als veilig derde land kan worden aangemerkt voor 

asielzoekers en vluchtelingen afkomstig uit andere landen. 

 

Deze beoordeling treft u hieronder aan.  

 

Beoordeling van Sierra Leone als veilig derde land 
 
Non-refoulement 
Sierra Leone is partij bij het VN Vluchtelingenverdrag en andere relevante 

mensenrechtenverdragen. Het verbod op refoulement is tevens opgenomen in 

artikel 16 van de Vluchtelingenwet 2007 THE REFUGEES PROTECTION ACT 2007. 

 

Er is geen informatie gevonden dat Sierra Leone het non-refoulementbeginsel 

systematisch zou schenden of recentelijk geschonden heeft. De regering 

respecteert het non-refoulementbeginsel uit de wet ook in de praktijk. 

 

Wetgeving en asielprocedure 

Sierra Leone heeft in 2007 de Refugees Protection Act ingevoerd. De National 

Commission for Social Action (NaCSA) voert deze wet uit en is verantwoordelijk 

voor alle operationale aspecten met betrekking tot vluchtelingen, asielzoekers en 

staatlozen.   

 

Toegang tot voorzieningen 

Sierra Leone is lid van ECOWAS (Economic Community of West African States). 

Onderzoek van UNHCR en het Rode Kruis naar 10 van de lidstaten van ECOWAS 

(waaronder Sierra Leone) heeft het recht of gebrek op toegang tot voorzieningen 

waaronder huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, werk en rechtsbijstand in 

kaart gebracht; echter slechts in algemene beschrijvingen en niet specifiek op 

Sierra Leone gericht (zie UNHCR-IFRC report v2.0 - final web.pdf (ifrcgo.org)). 

Hiermee is onvoldoende te bepalen wat in welke mate op (de praktijksituatie) van 

Sierra Leone van toepassing is. Voort wordt het asielsysteem in Sierra Leone in 

het US DoS rapport 2021 nauwelijks beschreven; er is uiterst minimale informatie 

over de asielpraktijk beschikbaar. In het algemeen stelt het onderzoek van 

UNHCR en het Rode Kruis: 

 

Huisvesting 

Betreffende huisvesting zijn er weinig wettelijke en beleidsmatige instrumenten. 

Er bestaat geen ‘recht’ op huisvesting, echter is er ook geen wetgeving die het 

recht op huisvesting verbiedt.  

 

Gezondheidszorg 

Er is geen informatie gevonden dat er wettelijke beperkingen zijn met betrekking 

tot de toegang tot gezondheidszorg. Om toegang tot zorg te ontvangen is er geen 

identificatieverplichting. Of er in de praktijk beperkingen zijn op het gebied van 

toegang tot gezondheidszorg in Sierra Leone is niet bekend. 

 

Onderwijs 

Er is recht op onderwijs, evenals gratis primair onderwijs. Ook is er toegang tot 

hoger onderwijs en studiebeurzen.  

 

Werk 

Betreffende de toegang werk zijn er juridische uitdagingen. Zo kan er een 

werkvisumverplichting gelden. Daarnaast is het mogelijk dat er discriminatoire 

arbeidswetgeving bestaat, bedoeld om de binnenlandse arbeidsmarkt te 

beschermen.  

 

Rechtsbijstand 

http://www.sierra-leone.org/Laws/2007-6p.pdf
https://ifrcgo.org/africa/img/Sahel/UNHCR-IFRC%20report%20v2.0%20-%20final%20web.pdf
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De Legal Aid Act van 2012 waarborgt de toegang tot rechtsbijstand in zowel het 

civiele als het strafrechtelijke domein. Procesvertegenwoordiging maakt hier deel 

van uit. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van financiele 

draagkracht of nationaliteit.  

 

3. Hoe te handelen / conclusie 

Sierra Leone kent een werkend nationaal asielsysteem. Voorts is Sierra Leone partij 

bij het Vluchtelingenverdrag en andere relevante mensenrechtenverdragen. Het 

verbod op refoulement is wettelijk vastgelegd en er zijn de afgelopen jaren geen 

gevallen van refoulement gerapporteerd. Daarnaast werkt de Sierra Leoonse 

regering samen met UNHCR voor wat betreft de bescherming en de positie van 

asielzoekers en vluchtelingen. Algemeen beschikbare informatie wijst uit dat 

asielzoekers en vluchtelingen recht op werk en in het algemeen recht op sociale 

voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs en rechtsbijstand hebben. Wel dient de 

kanttekening te worden geplaatst dat de informatie uiterst minimaal en onvoldoende 

specifiek is. Daarnaast ontbreekt informatie op de uitwerking van de wetgeving op 

de genoemde terreinen in de praktijk. Omdat de beschikbare informatie over Sierra 

Leone te summier is, is het niet mogelijk om tot een afgewogen beoordeling te 

komen.  

 

Sierra Leone kan in het algemeen dan ook als niet als Veilig derde land in 

de zin van artikel 30a Vreemdelingenwet en 38 van de Procedurerichtlijn 

worden aangemerkt.  

 

4. Afstemming 

Dit bericht is afgestemd met DMB, JZ, A&B en TOELT. 

 

 

 


