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Geachte, 

 
Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met 
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de IND en de DT&V 
bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot 
de algemene situatie in Nigeria. De informatiebehoefte ten aanzien van een land 
van herkomst van een asielzoeker is als volgt: 

 
Deel 1 Politieke en veiligheidssituatie biedt informatie om een beoordeling op 
basis van artikel 15C van de Kwalificatierichtlijn mogelijk te maken. Het is daarbij 
van belang dat vooral duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor de 
veiligheidssituatie/mensenrechten. Deel 2 Identiteit, documenten en nationaliteit 
is bedoeld om het vaststellen van de identiteit en nationaliteit te 
vergemakkelijken, mede ook met het oog op eventuele terugkeer en om te 
kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een 
buitenschuldvergunning. Deel 3 Mensenrechten gaat om onderwerpen die van 
belang zijn voor een toetsing of iemand als vluchteling wordt aangemerkt of dat er 
sprake is van een reëel risico op schending van artikel 3 EVRM. Deel 4 
Vluchtelingen en ontheemden is vooral van belang voor de beoordeling of er 
sprake is van een verblijfs- of vestigingsalternatief. Deel 5 Terugkeer ziet op 
daaraan gerelateerde onderwerpen. Deel 6 Mensenhandel is vooral gericht op de 
toetsing aan het bepaalde in deel B8 van de Vreemdelingencirculaire. 

 
Het huidige beleid inzake Nigeria is neergelegd in C7/20 van de 
Vreemdelingencirculaire. Het beleid omvat, samengevat, het volgende. De IND 
merkt uitsluitend LHBT’s aan als risicogroep. Daarnaast neemt de IND voor LHBT’s 
en vreemdelingen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij te maken hebben met 
(eventueel) op de persoon gericht geweld door militante groeperingen, aan dat 
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bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van 
paragraaf C2/3.4 Vc niet mogelijk is. 

 
Verder wordt aangenomen dat er in Nigeria in beginsel, met uitzondering van 
LHBT’s, een vlucht- en vestigingsalternatief aanwezig is. Voor vrouwen of meisjes 
die aannemelijk hebben gemaakt dat zij hebben te vrezen voor genitale 
verminking gelden bijzondere voorwaarden. 

 
Tot slot geldt voor minderjarigen in Nigeria dat algemene opvangvoorzieningen 
niet beschikbaar en/of toereikend zijn en de autoriteiten geen zorgdragen voor de 
opvang. 

 
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht 
expliciet melding te maken van relevante, reeds door u geschreven openbaar 
gemaakte (deel)ambtsberichten over Nigeria. 

 
Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de 
totstandkoming van deze brief. 

 
1. Politieke en veiligheidssituatie 
1.1. Politieke ontwikkelingen 

1.1.1. Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste politieke 
ontwikkelingen in Nigeria sinds het vorige algemeen ambtsbericht en de 
informatie uit het ambtsbericht actualiseren? 

1.1.2. Kunt u daarbij specifiek extra aandacht besteden aan Boko Haram en 
afscheidingsbewegingen daarvan? Kunt u evenzo aandacht besteden 
aan IPOB en MASSOB? 

 
1.2. Veiligheidssituatie 

1.2.1. Ik verzoek u een beschrijving te geven van de veiligheidssituatie in 
Nigeria en daarbij zoveel mogelijk per geopolitieke zone aan te geven 
hoe zich dit in de verslagperiode heeft ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor 
de belangrijkste steden van Nigeria. Indien u spreekt over een wijziging 
van de situatie per geopolitieke zone, kunt u dan toelichten waaruit deze 
wijziging feitelijk bestond? Kunt u hierbij specifiek aandacht besteden 
aan Boko Haram, de situatie in de Niger Delta en de problematiek in de 
Middle Belt (veehouders/landbouwers)? Kunt u daarbij tevens aangeven 
welke gebieden momenteel onder controle staan van Boko Haram? 

1.2.1.1. Ik verzoek u hierbij te volstaan met een beschrijving van de 
feitelijke situatie (waar vinden gevechten en andere soorten van 
geweld zoals bijv. banditisme e.d. plaats)? 

1.2.1.1.1. Vindt er ronseling en/of (gedwongen) rekrutering plaats en zo 
ja, waar, door wie en op welke schaal? 

1.2.2. Ik verzoek u bij de beschrijving aan te geven op welke schaal er 
gevechten plaatsvinden en welke gevolgen deze hebben voor de 
burgerbevolking. Kunt u aangeven hoeveel geweldsincidenten er per 
geopolitieke zone hebben plaatsgevonden en hoeveel burgerslachtoffers 
(doden en gewonden) er per geopolitieke zone zijn gevallen in de 
afgelopen periode? 

1.2.2.1. Kunt u hierbij aangeven of het gericht of willekeurig geweld betreft 
en indien het gericht geweld betreft, tegen wie het geweld gericht 
is? 
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1.2.3. Kan een Nigeriaan zich vrijelijk bewegen/vestigen in een ander gebied/ 
regio in Nigeria? Zo nee, wat is de reden daartoe? 

 
2. Identiteit, nationaliteit en documenten 
2.1. Identificatieplicht en identificerende documenten 

2.1.1. Kunt u de informatie hieromtrent updaten ten aanzien van de vorige 
ambtsberichten? Kunt u hier specifiek aandacht besteden aan de 
invoering nieuwe identiteitskaart, de mogelijkheid om in het buitenland 
te registreren, en in hoeverre de identificatieplicht met betrekking tot 
deze nieuwe identiteitskaart wordt gehandhaafd (zie ook pagina 27 van 
het Algemeen ambtsbericht uit oktober 2015)? 

2.1.2. Indien men niet beschikt over een identiteitskaart, welke (andere) 
documenten zijn wettelijk verplicht en/of onmisbaar voor burgers door 
bestuurlijke vereisten, en waar dienen deze documenten toe? Wie 
kunnen deze documenten aanvragen en verkrijgen? 

2.1.3. In hoeverre kunnen documenten (identiteitskaart, huwelijksakten, 
geboorteakten, et cetera) op frauduleuze wijze verkregen worden? 
Indien dit het geval is, kunt u aangeven op welke schaal dit gebeurt? 

 
3. Mensenrechten 
3.1. Positie van specifieke groepen 

3.1.1.1. Wat is de mate van bescherming van burgers in verschillende 
gebieden/provincies door autoriteiten dan wel andere actoren? 

3.1.1.2. Zijn er bepaalde (sociale) groepen die van bescherming uitgesloten 
zijn/aan wie voorwaarden zijn opgelegd om bescherming te 
genieten? 

3.1.1.3. Hoe gaan de autoriteiten om met kritiek op hun functioneren? Zijn 
er gevallen van veroordeling bekend? 

3.1.2. Religieuze groepen 
3.1.2.1. Kunt u aangeven wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien van 

andersdenkenden, zoals sjiieten en atheïsten. Krijgen zij 
bijvoorbeeld te maken met discriminatie en vervolging? 

3.1.2.2. Kunt u aangeven of er sinds de vorige verslagperiode een 
verandering is ten aanzien van welke cults waar in Nigeria actief 
zijn? 

3.1.2.3. Is er sinds de vorige verslagperiode een verandering ten aanzien 
van hoe de autoriteiten optreden tegen cults en in hoeverre de 
autoriteiten bescherming kunnen bieden tegen (op de persoon 
gerichte) problemen met cults? 

3.1.3. Deserteurs 
3.1.3.1. Zo ja, waaruit bestaat de wettelijk bepaalde bestraffing en worden 

deserteurs daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd? 
3.1.3.2. Wat zijn in de praktijk de opgelegde straffen? 
3.1.3.3. Voeren de autoriteiten een actief opsporings- en vervolgingsbeleid 

tegen deserteurs? 
3.1.4. LHBT 

Ik verzoek u zoveel mogelijk onderscheid te maken tussen de 
verschillende subcategorieën en daarbij ook in te gaan op regionale 
verschillen. 

3.1.4.1. Wordt in Nigeria daadwerkelijk strafvervolging ingezet tegen 
LHBT’s? Zo ja, hoeveel personen zijn daadwerkelijk vervolgd of 
bestraft op grond van de Same Sex Marriage Prohibition Act sinds 
de inwerkingtreding daarvan in 2014? 
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3.1.4.2. Voeren de autoriteiten een actief vervolgingsbeleid tegen LHBT’s? Zo 
ja, kunt u een indicatie geven van de schaal waarop dit gebeurt? 
Kunt u aangeven waaruit het politieonderzoek en het strafvorderlijk 
onderzoek bestaat en hoe dit verloopt? 

3.1.4.3. Kunt u aangeven welke straffen in de praktijk worden opgelegd? 
3.1.4.4. Kan het bekend zijn van (toegeschreven) LHBT-gedragingen of 

gerichtheid van een persoon in praktijk leiden tot onevenredige of 
discriminatoire bestraffing of tenuitvoerlegging van een straf die 
wordt opgelegd bij (strafrechtelijke) vervolging wegens een 
commuun delict? 

3.1.4.5. Ik verzoek u in te gaan op mogelijke ernstige gevallen van 
discriminatie van LHBT’s door de autoriteiten en/of door 
medeburgers. Indien LHBT’s ernstige problemen van medeburgers 
ondervinden, met de gevolgen zoals hier bedoeld, bieden de 
autoriteiten daadwerkelijk bescherming hiertegen? 

3.1.4.6. Is er qua bejegening van LHBT’s onderscheid tussen de federale 
staten en/of tussen het islamitische noorden en het christelijke 
zuiden? 

3.1.4.7. Kunt u aangeven of er sinds de vorige verslagperiode een 
verandering is ten aanzien van de positie van LHBT’s? Kunt u hierbij 
ingaan op de houding van de autoriteiten jegens hen en de houding 
van de maatschappij jegens hen (en daarbij ingaan op in hoeverre 
de houding al dan niet van negatieve invloed is op de 
bestaansmogelijkheden, bijv. met betrekking tot de toegang tot 
documenten, medische zorg, onderdak, inkomsten, onderwijs, et 
cetera)? 

3.1.4.8. In het algemeen ambtsbericht van oktober 2005 is gesteld dat 
homoseksuelen die besmet zijn met het hiv-virus over het 
algemeen gediscrimineerd worden door de autoriteiten. Kunt u 
aangeven hoe de (maatschappelijke) positie is van personen met 
hiv? Hoe worden personen met hiv in het algemeen door medici en 
in ziekenhuizen bejegend? 

3.1.4.9. Is er nog een onderscheid in de positie van lesbische, 
homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele personen? 

3.1.4.10. Wat is de positie van Nigerianen die een geslachtswijziging willen of 
hebben ondergaan? 

3.1.4.11. Zijn er maatschappelijke organisaties die opkomen voor de rechten 
van LHBT’s en zo ja, welke en waaruit bestaan hun activiteiten? 
Kunt u hierbij tevens aangeven of de in het vorige ambtsbericht 
genoemde organisaties nog alleemaal actief zijn en of er sindsdien 
nog nieuwe organisaties zijn bijgekomen? 

3.1.4.12. Zijn er plaatsen in Nigeria waar LHBT’s hun geaardheid in enige 
mate openlijk uiten? Zo ja, waar en wat zijn de eventuele 
consequenties? 

3.1.5. Vrouwen 
Ik verzoek u een schets te geven van de positie van vrouwen en daarbij in het 
bijzonder aandacht te besteden aan de volgende vragen: 

3.1.5.1. Kunt u aangeven of er sinds de vorige verslagperiode veranderingen 
zijn voor wat betreft de positie van alleenstaande vrouwen? Kunt u 
daarbij aangeven of/welke verschillen er zijn in hun positie in de 
rurale tegenover de urbane gebieden? 
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3.1.5.2. Bestaat voor vrouwen de mogelijkheid om aangifte te doen van en 
bescherming te vinden tegen (seksueel) geweld door derden of door 
overheidsfunctionarissen? 

3.1.5.2.1. Zo ja, wordt deze mogelijkheid in het algemeen in de praktijk 
ook geboden? 

3.1.5.2.2. Geldt dit ook als de dader de echtgenoot is? 
3.1.5.2.3. Zo nee, kunnen vrouwen zich normaal gesproken elders in het 

land bij familie vestigen om zich aan het geweld te onttrekken? 
3.1.5.2.4. Wat is in dat geval de positie van de betrokken vrouw? 

3.1.5.3. Is er een andere mogelijkheid om bescherming te krijgen? 
3.1.5.4. Zijn er opvangmogelijkheden (vanwege de overheid of particuliere 

instellingen) voor vrouwen die zich willen onttrekken aan het 
geweld? 

3.1.5.5. Kunt u aangeven hoe het hebben van een buitenechtelijk kind de 
(maatschappelijke) positie van een vrouw beïnvloedt? En zo ja, 
bestaan hier verschillen tussen de urbane en rurale samenleving? 
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3.1.5.6. Door welke bevolkingsgroepen en in welke regio’s wordt FGM in 

Nigeria gepraktiseerd? 
3.1.5.7. Indien bij een bepaalde bevolkingsgroep FGM voorkomt, geldt dit 

dan voor alle meisjes van deze bevolkingsgroep? Zo nee, wat maakt 
het onderscheid? 

3.1.5.8. Om welke type FGM gaat het daarbij volgens de definitie van de 
WHO? 

3.1.5.8.1. Is er een trend waarneembaar in percentage en type? 
3.1.5.8.2. Is hierbij een onderscheid te maken naar de verschillende 

bevolkingsgroepen, religies, regio’s, platteland/ stad en 
opleidingsniveau? 

3.1.5.9. Op welke leeftijd vindt FGM plaats? 
3.1.5.9.1. Is de ingreep verplicht voor elk meisje van deze leeftijd bij de 

betreffende bevolkingsgroep(en)? 
3.1.5.9.2. Is er een leeftijdsgrens waarboven FGM niet meer wordt 

toegepast? Maakt het hierbij uit of de vrouw/meisje op het 
platteland of de stad woont, of wel of niet onderwijs heeft 
genoten? 

3.1.5.10. Is het verplicht voor onbesneden vrouwen die huwen met een man 
uit deze bevolkingsgroepen om alsnog FGM te ondergaan? 

3.1.5.11. Is bekend hoeveel procent van de volwassen vrouwen nog wordt 
onderworpen aan FGM indien zij als minderjarige niet zijn besneden? 
Indien een volwassen vrouw wordt besneden, onder welke 
omstandigheden vindt dit dan plaats? 

3.1.5.12. Wie bepaalt of een meisje besneden wordt? Zijn het alleen de 
ouders, of (indien deze wegvallen of tegen de ingreep zijn) de 
familie of ook de hele gemeenschap/ bevolkingsgroep? 

3.1.5.12.1. Kunnen meisjes zich tegen deze beslissing verzetten, en zich 
eraan onttrekken? 

3.1.5.12.2. Kunt u aangeven welke factoren zouden kunnen maken dat een 
meisje/vrouw niet wordt besneden? In hoeverre kan een vader of 
moeder bepalen/voorkomen dat een dochter aan FGM wordt 
onderworpen? 

3.1.5.13. Hoe kijken de religieuze leiders in Nigeria tegen FGM aan? 
3.1.5.14. Wordt FGM in Nigeria beschouwd als een cultureel of als een 

religieus verschijnsel? 
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3.1.5.15. Door wie wordt FGM uitgevoerd in Nigeria? 
3.1.5.16. Kan een meisje gedwongen worden de persoon die besnijdenissen 

uitvoert, op te volgen en daarvoor zelf besneden te worden? Dient 
er een familieband te bestaan tussen de besnijdster en de beoogd 
opvolgster? Zo ja, welke? 

3.1.5.17. Komt het voor dat vrouwen die reeds besneden zijn (in een lichtere 
vorm) opnieuw besneden worden (in een zwaardere vorm)? 

3.1.5.17.1. Zo ja, kunt u aangeven in welke situaties dit gebeurt 
(bijvoorbeeld bij een bepaalde bevolkingsgroep, leeftijdscategorie, 
huwelijken, e.d.)? 

3.1.5.18. Is het mogelijk zich aan vrouwenbesnijdenis te onttrekken door zich 
aan de invloedssfeer van de familie te onttrekken? 

3.1.5.19. Zijn er in Nigeria plaatsen aan te wijzen waar meisjes en vrouwen 
kunnen verblijven, zonder dat zij een reëel risico lopen om FGM te 
moeten ondergaan? 

3.1.5.20. In hoeverre kunnen meisjes en vrouwen in Nigeria zich zelfstandig 
ergens in het land vestigen en kunnen zij zich daarbij zonder de 
steun van de familie staande houden? En is er meer bekend over 
hoe de (maatschappelijke) positie van een onbesneden vrouw is en 
welke problemen zij al dan niet kan ondervinden indien bekend zou 
worden dat zij niet is besneden? 

3.1.5.21. In 2015 is de Violence against persons (prohibition) Act van kracht 
geworden waarin ook genitale verminking strafbaar is gesteld. 
Omdat het een federale wet betreft moeten de 36 (deel)staten 
echter afzonderlijke wetgeving invoeren als dat al niet was gebeurd. 
Kunt u een update geven welke (deel)staten inmiddels een 
wetgeving hebben die genitale verminking strafbaar stelt? Zijn er 
verder nog andere acties vanuit de overheid ondernomen om FGM te 
bestrijden en hoe effectief zijn die acties in de praktijk? 

3.1.5.21.1. Wordt bovenstaande wetgeving ook actief gehandhaafd? 
3.1.5.21.2. Is het mogelijk om aangifte te doen tegen FGM? 
3.1.5.21.3. Worden overtreders vervolgd? Zo ja, zijn er al overtreders 

veroordeeld? Zo ja, wat waren de straffen / waaruit bestaat de 
veroordeling? 

3.1.5.22. Kunnen meisjes/ vrouwen bij de overheid aankloppen voor 
bescherming? Is dit wel eens voorgekomen? Indien de autoriteiten 
bescherming kunnen bieden, waaruit bestaat deze bescherming? 

3.1.5.23. Zijn er organisaties (ngo's) waar meisjes kunnen aankloppen voor 
bescherming? 

3.1.5.24. Op pagina 49 van het Algemeen ambtsbericht Nigeria 2018 staat het 
volgende: 
Bronnen melden dat in gevallen van weigering om deel te nemen 
aan rituele praktijken, het mogelijk is om je voor bescherming zowel 
te wenden tot overheidsactoren als tot maatschappelijke 
organisaties almede tot religieuze instellingen. Vrouwen die 
bescherming zoeken tegen genitale verminking, kunnen hulp zoeken 
bij de politie, het ministerie van Sociale Zaken in Lagos, rechtshulp, 
tal van ngo's, kerken/moskeeën en gemeenschapsleiders. Ook is het 
mogelijk om begeleiding te zoeken bij traditionele heersers, 
priesters en predikanten, zo blijkt uit een rapport van de 
Immigration and Refugee Board of Canada (IRBC). Overigens richt 
dit onderzoek zich vooral op de staat Lagos. 
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Kan worden geconcretiseerd welk soort hulp/bescherming 
bovengenoemde groepen kunnen verlenen? 

3.1.5.25. Is bekend wat er gebeurt als een onbesneden meisje of vrouw na 
afwijzing van de asielaanvraag terugkeert naar Nigeria? Komt het 
voor dat zo’n vrouw alsnog besneden wordt ook al heeft zij de 
gangbare leeftijd waarop besneden wordt ondertussen gepasseerd 
en heeft zij de volwassen leeftijd bereikt? 

3.1.5.26. Verder staat in het vorige ambtsbericht het volgende (p. 48): Zoals 
hierboven al aangegeven komt het ook voor dat de genitale 
verminking wordt toegepast nadat een vrouw haar eerste kind heeft 
gebaard. 
Kunt u nader duiden of dit bijvoorbeeld enkel bij bepaalde etnische 
groepen voorkomt of is dit een meer algemene praktijk? En wordt 
hier gedoeld op een eerste besnijdenis (als in: vóór de bevalling was 
de vrouw niet besneden) of wordt een vrouw in bovenbedoeld geval 
wederom besneden? Vindt deze praktijk ook plaats bij de geboorte 
van een tweede, derde, et cetera kind? 

3.1.6. Bloed- en erekwesties 
3.1.6.1. In het laatste ambtsbericht is gesteld dat er geen aanwijzingen 

gevonden zijn dat bloed- en eerwraak in Nigeria voorkomt. Kunt u 
aangeven of dit nog steeds zo is? Kunt u aangeven in hoeverre 
bloed- en eerwraak in Nigeria voorkomt? 

3.1.7. (Alleenstaande) minderjarigen 
3.1.7.1. Vanaf welke leeftijd is men wettelijk meerderjarig? 
3.1.7.2. Vanaf welke leeftijd is men handelingsbekwaam? 
3.1.7.3. Tot welke leeftijd geldt de leerplicht? 
3.1.7.4. Bestaan er (overigens) specifieke bepalingen ten aanzien van 

minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereiken? 
3.1.7.5. Kan aan een minderjarige een zelfstandig reis- en/of 

identiteitsdocument worden verstrekt? Zo ja, vanaf welke leeftijd? 
3.1.7.5.1. Kan een minderjarige deze documenten zelfstandig aanvragen 

of is instemming en/of begeleiding door een meerderjarige 
vereist? 

3.1.7.6. Hebben minderjarigen toestemming nodig om uit te reizen? 
3.1.7.7. Door wie en waar worden minderjarigen die niet langer opvang 

hebben bij de ouders (bijv. omdat deze zijn overleden) normaal 
gesproken opgevangen? 

3.1.7.7.1. Zijn opvangtehuizen voor minderjarigen aanwezig? Zo ja, 
welke? 

3.1.7.7.2. Voor welke minderjarigen zijn deze opvangtehuizen bestemd? 
3.1.7.7.3. Zijn er in het algemeen voldoende plaatsen beschikbaar? 
3.1.7.7.4. Indien er opvangtehuizen zijn, kunt u dan informatie geven over 

voorzieningen als het kunnen volgen van onderwijs, de kwaliteit 
van de medische zorg, de kwaliteit van het eten, de 
beschikbaarheid van nachtopvang, de kleding en de 
beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen; dit alles naar lokale 
maatstaven. 

3.1.7.7.5. Hoe aannemelijk is het – gegeven de sociale structuur van de 
samenleving – dat een minderjarige geen opvang bij één van deze 
personen en/of instellingen heeft? 

3.1.7.7.6. Hoe is het toezicht op opvanghuizen geregeld? 
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3.1.7.7.7. Zijn er overheidsinstellingen belast met de opvang van 
alleenstaande minderjarigen in het algemeen en opvang van 
repatrianten in het bijzonder? 

3.1.7.7.8. Welke ngo’s zijn actief in de opvang van alleenstaande 
minderjarigen en waaruit bestaan hun activiteiten? 

 
3.2. Toezicht en rechtsbescherming 

3.2.1. Welke mogelijkheden bestaan er om aangifte bij de politie te doen van 
een misdrijf? 

3.2.1.1. Vindt de aangifte mondeling en/of schriftelijk plaats? 
3.2.1.2. Worden aangiftes in behandeling genomen? 

3.2.1.2.1. Van welke factoren hangt dit af? 
3.2.1.3. Worden aangiften doorgaans voldoende voortvarend behandeld? 

3.2.1.3.1. Van welke factoren hangt dit af? 
3.2.1.4. Krijgt men doorgaans een schriftelijke bevestiging van de aangifte? 
3.2.1.5. Welke mogelijkheden bestaan er om bescherming te zoeken bij 

andere (hogere) autoriteiten indien de politie in gebreke blijft? 
3.2.1.6. Heeft het in de praktijk zin bescherming te zoeken bij deze 

instanties? 
3.2.1.6.1. Van welke factoren hangt dit af? 

3.2.1.7. In hoeverre kunnen ngo’s of internationale organisaties bij het 
verkrijgen van bescherming behulpzaam zijn? 

3.2.1.8. Kunt u aangeven of er sinds de vorige verslagperiode een 
verandering is ten aanzien van de (rechts-) 
beschermingsmogelijkheden voor minder- en meerderjarige 
personen indien zij te maken hebben met huiselijk geweld? Denk 
aan: mogelijkheden aangifte te doen, juridische hulp, opvanghuizen 
et cetera. 

3.2.2. Rechtsgang 
3.2.2.1. Heeft een verdachte toegang tot een advocaat? Zo ja, 
3.2.2.2. Hoe is dit vormgegeven? 
3.2.2.3. Arrestaties, bewaring en detenties 
3.2.2.4. Doodstraf 

3.2.2.4.1. Hoe vaak en voor welke delicten wordt de doodstraf opgelegd? 
3.2.2.4.2. Worden er ook executies uitgevoerd? 
3.2.2.4.3. Is er een mogelijkheid van gratie? Zo ja, wordt gratie verleend? 

3.2.3. Mishandeling en foltering 
3.2.4. Worden er daders/verdachten in het algemeen vervolgd en bestraft voor 

handelingen als marteling, ernstige mishandeling en verkrachting? Zo 
niet, wat is de reden voor het feit dat de overheid hen voor deze feiten 
niet vervolgt en/of bestraft? Bij daders/verdachten gaat het om 
overheidsfunctionarissen of om personen die behoren tot een groepering 
die de facto de overheid vormt in een bepaald gebied; dus niet om 
private personen 

3.2.5. Verdwijningen en ontvoeringen 
3.2.6. Buitengerechtelijke executies en moorden 

 
4. Vluchtelingen en ontheemden 

Ik verzoek u ten aanzien van het gebruik van de term vluchteling rekening te 
houden met het onderscheid in het dagelijks taalgebruik en het juridische 
begrip vluchteling. 
4.1.1. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden- en/of 

vluchtelingenstroom in en uit Nigeria? Kunt u daarbij aangeven wat 
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bekend is over de aantallen? Is daarbij dan ook bekend hoe de 
leefomstandigheden voor hen zijn bij terugkeer (zoals de toegang tot 
basisvoorzieningen)? 

4.1.2. Wat is de bewegingsvrijheid van (erkende) vluchtelingen en 
ontheemden? Kunnen zij zich bijvoorbeeld vestigen in een andere stad? 
Is er in deze nog een verschil tussen mannen, vrouwen en kinderen? 

4.1.3. Kunt u verder een overzicht geven in welke regio’s de vluchtelingen en 
ontheemden verblijven en indien mogelijk daarbij ook de aantallen 
vermelden? 

4.1.4. In hoeverre bieden de autoriteiten hulp aan ontheemden? Zijn er 
gebieden in Nigeria waar binnenlandse ontheemden worden 
opgevangen? 

4.1.5. Worden er ook buitenlandse ontheemden opgevangen? 
4.1.6. Kunnen buitenlandse ontheemden zonder Nigeriaanse 

identiteitsdocumenten aanspraak maken op medische behandeling, 
onderwijs e.d.? 

 
5. Terugkeer 

5.1.1. Zijn er gevallen bekend waarin migranten die (gedwongen) terugkeren 
bij aankomst problemen krijgen met de autoriteiten? Zo ja, wat was hun 
behandeling? Kunt u beschrijven wat de feitelijke problemen zijn? Maakt 
het hierbij uit welk soort document iemand bij zich heeft bij terugkeer? 

5.1.2. Kunt u aangeven welke hulp-/opvangmogelijkheden er zijn voor 
(vermeende) slachtoffers van mensenhandel die terugkeren naar 
Nigeria? 

5.1.3. Kan een terugkeerder zich vestigen in een door hem/ haar gekozen 
stad/ dorp of is een sociale netwerk een vereiste? 

5.1.4. In hoeverre kan een terugkeerder zich zelfstandig staande houden (dus 
zonder sociaal/ familiaal netwerk)? 

5.1.5. Kunt u een update geven met betrekking tot de opvangmogelijkheden 
voor alleenstaande minderjarigen (door de overheid of internationale 
organisaties)? In hoeverre zijn er opvanghuizen bekend waar onderwijs, 
medische zorg, voedsel, kleding en voorzieningen ten behoeve van de 
hygiëne aanwezig zijn? 

 
6. Mensenhandel 
6.1. Risico van represailles 

6.1.1. Wat is het risico van represailles jegens het (minderjarige) slachtoffer 
van mensenhandel (waaronder ook mannen en jongens) en haar/zijn 
familieleden? 

6.1.2. Zijn er gevallen bekend waarin er represailles hebben plaatsgevonden? 
6.1.3. Zijn de autoriteiten bereid en in staat daar bescherming tegen te 

bieden? 
6.1.4. Bestaat de mogelijkheid om aangifte te doen van en bescherming te 

vinden tegen (seksueel) geweld door derden of door 
overheidsfunctionarissen? Zo ja, wordt deze mogelijkheid ook in de 
praktijk geboden? Geldt dit ook als de dader de echtgenoot is van een 
slachtoffer? 

6.1.4.1. Zo nee, kan men zich normaal gesproken elders in het land bij 
familie vestigen om zich aan het geweld te onttrekken? Wat is in dat 
geval de positie van de betrokken persoon? Is er een andere 
mogelijkheid om bescherming te krijgen? Zijn er 
opvangmogelijkheden (vanwege de overheid of particuliere 
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instellingen) voor degenen die zich willen onttrekken aan het 
geweld? Is er voor slachtoffers van mensenhandel opvang buiten 
familieverband mogelijk? 

 
6.2. Risico van strafrechtelijke vervolging 

6.2.1. Is prostitutie strafbaar gesteld? Kunt u hierbij tevens aangeven wie 
strafbaar is (prostituee en/of klant en/of personen die anderen 
aanzetten tot prostitutie)? Indien prostitutie strafbaar is, kunt u dan 
aangeven op grond van welke wet? Onder welke omstandigheden wordt 
er overgegaan tot vervolging? Kunt u de strafmaat aangeven indien 
iemand veroordeeld wordt wegens prostitutie? 

6.2.2. Is een persoon die buiten het betreffende land van herkomst in de 
prostitutie heeft gewerkt, hiervoor strafbaar? Indien dit strafbaar is, 
kunt u dan aangeven op grond van welke wet? Onder welke 
omstandigheden wordt er overgegaan tot vervolging? Kunt u de 
strafmaat aangeven indien iemand veroordeeld wordt wegens 
prostitutie? 

6.2.3. Is prostitutie als gevolg van mensenhandel strafbaar? Zo ja, wordt er in 
de praktijk overgegaan tot vervolging indien betrokkene het slachtoffer 
is van mensenhandel? 

 
6.3. Sociale en maatschappelijke herintegratie 

6.3.1. Is de overheid zich bewust van het probleem van 
mensensmokkel/handel ten behoeve van zowel uitbuiting in de 
prostitutie als daarbuiten? 

6.3.2. Wat zijn de maatschappelijke opvattingen inzake (ex) prostitué(e)s 
en/of slachtoffers van overige vormen van uitbuiting (waaronder ook 
mannen en jongens) in het betreffende land? 

6.3.3. Wat is de positie van (alleenstaande) vrouwen bij duurzame 
ontwrichting van de familierelaties? 

 
6.4. Opvangmogelijkheden 

6.4.1. Hoe is de opvang geregeld van (ex) prostitué(e)s en slachtoffers 
mensenhandel? Zijn er (non)gouvernementele organisaties actief en 
welke rol kunnen die spelen? 

6.4.2. Is er een functionerend getuigenbeschermingsprogramma waarop 
iemand, waaronder de situatie dat iemand als getuige in het buitenland 
heeft opgetreden in een proces inzake mensenhandel, een beroep kan 
doen? 

 
 

Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact 
opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal. 

 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
Namens deze, 
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