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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 Mauritanië 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.  

 
Op basis hiervan heeft een nieuwe beoordeling plaatsgevonden van de vraag of 

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

asielzoekers en vluchtelingen afkomstig uit andere landen. 

Deze beoordeling treft u hieronder aan.  
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Beoordeling van Mauritanië als veilig derde land: 

 
Non-refoulement 
Mauritanië is partij bij het VN Vluchtelingenverdrag en andere relevante 

Mensenrechtenverdragen, zoals, het Antifolterverdrag en het Internationaal 

verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

Het verbod op refoulement bestaat in theorie wel, echter wordt het niet expliciet 

genoemd in de nationale wet. Het zogenoemde decreet 2015-22 (van kracht sinds 

2015; geamendeerd sinds 2022 en thans bekend als decreet 2022-63) regelt de 

toepassing van het Vluchtelingenverdrag. Enkel wanneer een vluchteling een 

gevaar vormt voor nationale veiligheid en/of veroordeeld is voor een delict waar 

gevangenisstraf op staat, mag deze worden uitgezet. Uitzetting is pas toegestaan 

nadat de vluchteling de kans heeft gekregen zich te verdedigen voor de nationale 

vluchtelingencommissie. Daarnaast wordt de vluchteling, bij een daadwerkelijk 

besluit tot uitzetting, een redelijke termijn gegeven om zich te kunnen vestigen in 

een ander land dan waar de vluchteling uit gevlucht is.  

 

Er zijn geen aanwijzingen dat het verbod op refoulement voor erkende 

vluchtelingen wordt geschonden, zo blijkt uit de summiere informatie uit de 

praktijk die voor handen is. 

 

Het US DoS country report over 2021 rapporteert dat migranten die illegaal willen 

uitreizen naar de nabijgelegen Canarische Eilanden, vaak direct worden 

gedeporteerd. Daarnaast wordt gerapporteerd door een andere bron dat 

migranten (onder wie Malinezen) door Frontex vanaf de Canarische Eilanden 

worden uitgezet naar Mauritanië. Na een korte detentie aldaar worden ze 

vervolgens uitgezet naar het land van herkomst, Mali. Er zijn berichten dat deze 

migranten niet op de hoogte waren gebracht van de mogelijkheid om in Spanje 

danwel Mauritanië asiel aan te vragen.  

 

De gerapporteerde deportaties door de Mauritaanse autoriteiten betreffen 

(illegale) migranten en geen erkende vluchtelingen. Volgens UNHCR zijn er meer 

dan 100.000 vluchtelingen geregistreerd in Mauritanië, waarvan het merendeel 

Malinezen betreft. Daarnaast staan er meer dan 5000 vluchtelingen geregistreerd. 

Hieruit blijkt niet dat Malinezen geen mogelijkheid hebben om asiel aan te vragen 

en bescherming te krijgen in Mauritanië.  

 

Onbekend is of Gülenisten, waarvan de scholen zijn overgenomen door een door 

de Turkse overheid gecontroleerde stichting, actief zijn uitgezet door de 

Mauritaanse autoriteiten.  

 

Wetgeving en asielprocedure 

Decreet 2022-63, dat de toepassing van het Vluchtelingenverdrag regelt, voorziet 

in een procedure om asiel aan te vragen. Migranten kunnen zelf asiel aanvragen, 

of migranten kunnen worden voorgedragen door UNHCR of door Mauritanië 

erkende organisaties voor een asielprocedure. De Commission Nationale 

Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger (CNCRPP) is formeel 

aangewezen om op de asielstatus te beslissen; in de praktijk (en in februari 2022 

geformaliseerd) neemt UNHCR die rol op zich en presenteert dit vervolgens aan 

de commissie. Verder is de UNHCR betrokken bij de ontwikkeling van een 

nationale vreemdelingenwet.   
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Asielzoekers worden geregistreerd en erkende vluchtelingen hebben recht op een 

vluchtelingenstatus. Ook hebben beide recht op bewijs van die registratie en 

status. Ook hier heeft UNHCR een rol door samen te werken met de Mauritaanse 

autoriteiten om een Nationaal Identiteitsnummer (NNI) en vluchtelingenkaart te 

regelen.  

 

Behandeling asielzoekers en erkende vluchtelingen 

Artikel 15 van decreet 2022-063 bepaalt dat erkende vluchtelingen dezelfde rechten 
hebben als Mauritaanse burgers op het gebied van werk, gezondheidszorg, sociale 
zekerheid en onderwijs. In de praktijk blijkt de Mauritaanse regering onvoldoende 
middelen te hebben om in alle behoeftes te kunnen voorzien, aldus het US DoS 
report 2021. De Mauritaanse overheid werkt samen met UNHCR en andere 
organisaties om de situatie voor vluchtelingen verder te verbeteren. Mede ook met 

het oog op de slechte situatie in Mali en het langdurig verblijf van Malinese 
vluchtelingen in Mauritanië. 

 

3. Hoe te handelen / conclusie 

 

Hoewel Mauritanië geen formele vluchtelingenwet kent, is de regelgeving omtrent 

het nationale vluchtelingenbeleid gecodificeerd in decreet 2022/63. Door deze 

vastgelegde procedure kent Mauritanië dan ook een werkend nationaal 

asielsysteem. Voorts is Mauritanië partij bij het Vluchtelingenverdrag en andere 

relevante mensenrechtenverdragen.  

 

Het verbod op refoulement is niet letterlijk wettelijk vastgelegd, maar vloeit 

eveneens voort uit het decreet. De afgelopen jaren zijn er geen gevallen van 

refoulement gerapporteerd. Asielzoekers en vluchtelingen hebben recht op werk en 

hebben dezelfde rechten op het gebied van sociale voorzieningen, onderwijs en 

gezondheidszorg als Mauritaanse burgers. 

 

Mauritanië kan in het algemeen dan ook 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. 

 

 

 

 


