
Pagina 1 van 2  

 

Informatiebericht SUA 
 

Van 
Auteur(s) 

IND / SUA 
[naam] 

Telefoonnummer(s) [telefoonnummer] 

Nummer & Titel IB 2023/3 Beoordeling veilig derde land - Colombia 

Kenmerk (digijust) 
Hoofdtaak Asiel 
InformIND Thema Vw 30a. Niet ontvankelijk / Vw 30a.1c Veilig Derde land / Vw 

30a.1c Informatie voor uitvoering 
Relatie met IB 2021/8 Beoordeling veilige derde landen in de asielprocedure 
– bewijslast en landeninformatie 
Geldig vanaf 13-01-2023 
Geldig tot en met    13-07-2023  

 
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. 

 
 

1. Aanleiding 
Dit Informatiebericht gaat over de beoordeling van Colombia als veilig derde land en is 
een update van het verlopen IB 2020/26 dat, met dit nieuwe bericht, komt te 
vervallen. 

 
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 plaats vindt en de behandeling 
van asielzoekers en erkende vluchtelingen in het betreffende derde land. Hiervoor is 
goede landeninformatie nodig. Voor Colombia heeft TOELT op 8 augustus 2022 een 
factsheet gepubliceerd die de basis vormt voor de onderstaande beoordeling. 

 
Op basis hiervan heeft een beoordeling plaats gevonden van de vraag of Colombia in 
het algemeen als veilig derde land kan worden aangemerkt voor asielzoekers en 
vluchtelingen afkomstig uit andere landen. 

 
Beoordeling van Colombia als veilig derde land: 
Colombia is partij bij de relevante internationale verdragen en heeft het verbod van 
refoulement opgenomen in artikel 35 van de Grondwet. Er zijn geen bronnen 
gevonden waaruit blijkt dat Colombia een beleid voert van het onder dwang 
terugsturen van vreemdelingen aan de grens en/of een beleid voert van gedwongen 
uitzettingen van vreemdelingen die al langer in Colombia verblijven.  
 
Colombia kent een nationale procedure die voorziet in de mogelijkheid om asiel aan 
te vragen, het recht op asiel is opgenomen in artikel 36 van de Grondwet. De  
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UNHCR bestempelde in 2018 de Colombiaanse asielprocedure als zwak en meldde 
een aantal specifieke problemen zoals het verbod op het indienen van een  
asielaanvraag in de transitzones, gebrek aan effectieve toegang tot het  
asielsysteem, mogelijk partijdige beoordeling, het gebrek aan een wettelijke 
beslistermijn op aanvragen en het verbod om te werken gedurende de 
asielprocedure. Niet is gebleken van verbeteringen in het Colombiaanse 
asielsysteem. 
 
Gedurende de asielprocedure krijgen vluchtelingen/asielzoekers een ‘safe passage’, 
waarmee ze kunnen aantonen dat ze in de asielprocedure zijn opgenomen. Zowel 
tijdens de asielprocedure als na afgifte van de asielvergunning krijgen mensen 
toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Alleen na afgifte van de asielvergunning 
mogen mensen ook legaal werken. Daarnaast krijgt de erkende asielzoeker een 
reisdocument en een identiteitskaart (bij overleggen van een origineel paspoort). 
Daarnaast is de UNHCR actief in Colombia waar zij asielzoekers/vluchtelingen 
assisteert bij het indienen van een aanvraag of verkrijgen van toegang tot 
basisvoorzieningen. 
 
Door de UNHCR en HRW zijn er in 2018 enkele incidenten met betrekking tot 
refoulement gemeld. Hoewel er in het meest recente factsheet geen incidenten 
gemeld worden, blijft er sprake van een gebrek aan effectieve toegang tot het 
asielsysteem. Het Colombiaanse asielsysteem moet dus onverminderd als zwak 
beschouwd worden en het inwilligingspercentage is met 2,92% in 2020 bijzonder 
laag.1  
 
Wel is er sprake van een nieuwe verblijfsstatus voor Venezolanen: zij krijgen tien 
jaar de tijd om regulier verblijf te realiseren. Het is hen in deze tijd toegestaan om 
te werken, zij genieten toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, pensioen en het 
bankensysteem. 
  
Volgens het Algemeen Ambtsbericht over Colombia waren er begin 2022 nog veel 
Venezolanen die ondanks de speciale verblijfsmaatregelen voor Venezolanen hun 
verblijf nog niet hadden gelegaliseerd. Hierdoor waren deze Venezolanen nog steeds 
veroordeeld tot het werken in de informele sector. Verder schrijft het Algemeen 
Ambtsbericht dat tijdens de pandemie de toegang tot basisvoorzieningen als 
onderwijs en gezondheidszorg voor Venezolanen sterk verslechterde. 
 
Het blijft verder de vraag of vreemdelingen in de praktijk daadwerkelijk toegang 
hebben tot het Colombiaanse asielsysteem. Rechten van asielzoekers en 
vluchtelingen kunnen daarom lang niet altijd gegarandeerd worden.  
 
Er zijn geen bronnen gevonden waaruit blijkt dat asielzoekers of erkende 
vluchtelingen recht hebben op (betaalde/gesubsidieerde) huisvesting. 
 
Colombia en Turkije onderhouden diplomatieke en economische banden; er zijn 
echter geen bronnen gevonden waaruit blijkt dat de Colombiaanse autoriteiten 
Turkse Gülenisten hebben uitgezet naar Turkije. 
 
Conclusie: 
De combinatie van een zwak asielsysteem en het feit dat de rechten van 
asielzoekers en erkende vluchtelingen in de praktijk onvoldoende gewaarborgd 
kunnen worden, leidt ertoe dat Colombia in zijn algemeenheid niet aangemerkt 
kan  worden als veilig derde land. 

 
3. Afstemming 
Dit bericht is afgestemd met JZ en DMB. 

                                       
1 Country Profiles Colombia, Migrants and Refugees, https://migrants-refugees.va/country-
profile/colomb. 
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