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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 

In augustus 2022 is een nieuw ambtsbericht voor Sudan gepubliceerd. Op basis 

hiervan: 

 
 blijft het huidige beleid gehandhaafd;  
 is de categorie risicogroep uitgebreid met: 

o politiek opposanten, mensenrechtenactivisten en personen in de 

journalistiek die significante kritiek op de overheid uiten; en 
o LHBTI 

 en wordt nergens in Sudan 15c aangenomen, ook niet in Darfur en de Twee 
Gebieden. 

 

Zie hiervoor ook de Kamerbrief en de beslisnota. Verwijs naar deze stukken en 

betrek deze stukken in je motivering. 

 

In dit IB staan handvatten voor de toepassing van het huidige landenbeleid voor 

Sudan. Daarbij is de structuur van de Vc aangehouden. 

 

2. Verwachting 

Het beleid wordt op korte termijn in de Vc opgenomen. 

 

3. Inhoud/Toelichting 

 

 Besluit- en vertrekmoratorium (BVM) 

Het besluit- en vertrekmoratorium is per 24 februari 2023 afgelopen. Je kunt vanaf 

die datum dus weer beslissen op asielaanvragen van Sudanese vreemdelingen die 

(in Nederland) politieke activiteiten hebben verricht tegen de Sudanese autoriteiten. 

 
 Risicogroepen 

Bij risicogroepen kan de vreemdeling zijn vrees voor vervolging met geringe 

indicaties aannemelijk maken. Zie hiervoor ook IB 2020/62.1 Als geringe indicaties 

                                                
1 Pagina 2-3.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2022/08/31/algemeen-ambtsbericht-sudan-van-augustus-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/22/tk-landenbeleid-sudan
https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1256306_1/1/
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ontbreken wijs je in beginsel af, tenzij er andere redenen zijn op basis waarvan je 

kunt inwilligen. Hieronder worden de drie risicogroepen besproken. 

 

Vreemdelingen die behoren tot een niet-Arabische bevolkingsgroep 

afkomstig uit Darfur of Zuid-Kordofan en die hier voorafgaande aan het 

vertrek uit Sudan hun normale woon- of verblijfplaats hadden. 

 

Bij “normale woon- of verblijfplaats”2 betrek je onder andere: 

 
 hoe lang iemand daar heeft verbleven; en 
 onder welke omstandigheden. 

 

Uit jurisprudentie volgt geen minimumverblijfsduur.  

 

[Interne notitie] 

 

Politiek opposanten, mensenrechtenactivisten en personen die actief zijn in 

de journalistiek en die daarbij significante kritiek leveren op de 

autoriteiten. 

 

Je neemt niet aan dat iedere persoon die zich eens negatief uitlaat over de 

Sudanese autoriteiten daarom een verhoogd risico op vervolging loopt. Sinds de 

noodverordening van 24 december 2021 richten de autoriteiten hun vizier namelijk 

met name op specifieke tegenstanders van het militaire bewind. En op personen die 

over “gevoelige thema’s” publiceerden.3 Verder blijkt uit het ambtsbericht niet dat 

elke journalist, mensenrechtenactivist en politiek opposant, ongeacht zijn of haar 

activiteiten, te maken kan krijgen met vervolging.  

 

Bij deze risicogroep kun je daarom bijvoorbeeld denken aan: 

 
 leiders of organisatoren van demonstraties; 

o voor de doorsnee demonstrant geldt dus in beginsel het algemene 

toetsingskader 
 actieve leden van verzetscomités;  
 high-profile activisten die zich kritisch uitten over de overgangsregering en 

veiligheidsdiensten; 
 journalisten die verslag hebben gelegd van demonstraties tegen de militaire 

machtsovername; of 
 journalisten die items hebben gepubliceerd over corruptie en misstanden 

door veiligheidstroepen. 

 

Denk aan personen die in staat zijn kritische standpunten te ventileren en mensen 

te mobiliseren. Deze kritische standpunten moeten direct gericht zijn op (het 

handelen) van de autoriteiten. Je neemt hierbij ook het bereik van de persoon mee. 

Dus de omvang van zijn/haar publiek.  

 
Deelname demonstraties in Nederland 
Voor deze groep demonstranten ligt de lat hoger om aannemelijk te maken dat zij 
bij terugkeer in de negatieve aandacht van de autoriteiten zullen staan. Want het 

                                                
2 AbRS 18 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:357 (2 jaar verblijf in plaats X voorafgaande 
aan vertrek, verblijf in een huis van een kennis, geen gegronde reden om onder te duiken dus 
probleemloos verblijf); AbRS 21 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9272 (13 maanden verblijf, 
geen blijk dat betrokkene ondergedoken heeft gezeten, dus probleemloos verblijf). 
3 Zie p. 81 AAB augustus 2022. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@86830/201100976-1-v2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@71104/200908643-1-v2
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ambtsbericht stelt dat er geen gevallen bekend zijn waarin de Sudanese autoriteiten 
actie ondernamen tegen personen die zich kritisch uitlieten over de regering in het 

buitenland. Ook hebben de Sudanese autoriteiten waarschijnlijk niet de middelen 

om de gehele diaspora te monitoren. Hierdoor letten de autoriteiten vooral op 

bekende activisten.4 

 

LHBTI 

De positie van de LHBTI-gemeenschap is verslechterd in Sudan, met name in de 

nasleep van de militaire machtsovername. Daarom is deze groep nu ook 

aangewezen als risicogroep. De vreemdeling kan dus met geringe indicaties 

zijn/haar vrees voor vervolging aannemelijk maken. 

 
 Uitzonderlijke situatie (15-situatie) 

Voor (delen van) Darfur en de Twee Gebieden (Zuid-Kordofan en Blue Nile) wordt 

geen 15c aangenomen. Ook in de overige delen van Sudan is geen sprake van een 

15c-situatie. In de beslisnota en brief aan de Tweede Kamer vind je de motivering 

voor dit standpunt. 

 

Als een vreemdeling stukken inbrengt om zijn standpunt te onderbouwen dat er wel 

sprake is van een 15c-situatie, dan moet je gemotiveerd ingaan op deze stukken. Je 

kunt dus niet volstaan met dat er geen 15c-situatie is aangenomen. 
 

 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties 

In de Vc is een aantal groepen geformuleerd waarvoor de IND in ieder geval 

aanneemt dat het niet mogelijk is de bescherming van de autoriteiten en/of 

internationale organisaties te verkrijgen. Eén van deze groepen zijn vrouwen die 

aannemelijk hebben gemaakt dat zij hebben te vrezen voor geweldpleging. Hier valt 

seksuele geweldpleging ook onder. 
 

4. Afstemming 

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

                                                
4 AAB augustus 2022 p. 61 en p. 100. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/22/tk-landenbeleid-sudan

