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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 Libië. 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 wellicht sprake zou kunnen zijn dat 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 gerelateerde onderwerpen.  

In het huidige beleid zijn de volgende groepen opgenomen als risicogroep zoals 

bedoeld in C2/3.2 Vc:

– (vermeende) opposanten van een feitelijke machthebber, inclusief gewapende

groeperingen en milities;

– mensenrechtenactivisten en mensenrechtenadvocaten;

– leden van het justitieel apparaat;

– vrouwen die maatschappelijk of politiek actief zijn;

– journalisten;
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– werknemers van non-gouvernementele organisaties; 

– LHBT’s;  

– (bekeerde) christenen;  

– (staatloze) Palestijnen; en  

– Gaddafi-loyalisten die voorafgaand aan vertrek uit Libië hun normale woonplaats 

hadden in gebieden waar milities en brigades die behoren tot de voormalige GNA 

de macht hebben. 

 

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 Libië. 

 

Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de 

totstandkoming van deze brief. 

 

 

1. Politieke en veiligheidssituatie 

1.1. Politiek(e)(-bestuurlijke) ontwikkelingen  

1.1.1. Kunt u een beknopte beschrijving geven van de belangrijkste 

politieke ontwikkelingen in Libië sinds het vorige algemeen 

ambtsbericht en de informatie uit het ambtsbericht actualiseren? 

1.1.2. Wat zijn de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende 

actoren en in hoeverre vinden hierin (bestuurlijke) verschuivingen 

plaats? 

1.1.2.1. Wat zijn de huidige verhoudingen tussen de regering-Dbeibah en de 

regering-Bashagha? 

1.1.2.2. Wat zijn de huidige verhoudingen tussen het LNA en de regering-

Dbeibah en tussen het LNA en de regering-Bashagha? 

 

1.2. Veiligheidssituatie 

1.2.1. Kunt u een update geven van de veiligheidssituatie en 

machthebbers in de verschillende gebieden in Libië sinds het vorige 

algemeen ambtsbericht? 

1.2.1.1. Wie beschikt effectief over de macht/ heeft de controle in 

de diverse steden/regio’s/provincies? Hebben hierin (bestuurlijke) 

verschuivingen plaatsgevonden sinds het vorige algemeen 

ambtsbericht? Zo ja, welke? 

1.2.1.1.1. Kunt u aangeven welke milities verbonden zijn aan welke 

van de twee overheden? En klopt het dat deze milities gebruik 

maken van de logo’s van deze overheden? 

1.2.1.1.2. In hoeverre liggen deze gebieden vast, of is er sprake van 

(voortdurende) verschuivingen, onder andere door gevechten? 

1.2.1.2. Is er sprake van willekeurig of systematisch/gericht 

geweld? Indien het om gericht geweld gaat, tegen welke groepen 

is het geweld gericht? Indien het om willekeurig geweld gaat, kunt 

u dan aangeven op welke schaal er gevechten plaatsvinden en 

welke gevolgen dit heeft voor de burgerbevolking? 

1.2.1.3. Met welke vormen van geweld kregen burgers in de 

verschillende regio’s in Libië te maken? In hoeverre konden zij zich 

hieraan onttrekken? 

1.2.1.4. Wat is er bekend over het aantal burgerslachtoffers dat is 

gevallen in de verschillende gebieden in Libië? 
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1.2.1.5. Was er sprake van wijdverbreide incidenten of vonden deze 

in een bepaalde regio/stad geconcentreerd plaats?  

1.2.1.6. Welke groeperingen/ facties/ personen/ commandanten zijn 

daarbij betrokken c.q. verantwoordelijk voor het geweld? 

1.2.1.7. Hoe vindt rekrutering plaats door de verschillende 

gewapende groepen/troepen/milities in Libië? (U kunt zich hier 

beperken tot de belangrijkste milities die gelieerd zijn aan de 

regering Dbeibah (GNA/GNU), de regering-Bashagha, het LNA en 

in algemene zin de lokaal van belang zijnde gewapende 

groepen/milities).  

1.2.1.8. Vindt er gedwongen rekrutering/ronseling plaats door het 

leger en/of de milities? Zo ja, door wie, waar en op welke schaal? 

Wie zijn hiervan het slachtoffer (vrouwen, kinderen, bepaalde 

bevolkingsgroepen, et cetera)? Welke gevolgen heeft het weigeren 

voor een betrokkene en eventueel zijn familieleden? 

1.2.2. In hoeverre zijn ISIS en Al Qaida nog actief in Libië en in welke 

gebieden? 
1.2.3. Bewegingsvrijheid 

In hoeverre heeft geweld en/of strijd dat plaatsvindt in de 

verschillende regio’s invloed op de bewegingsvrijheid van burgers? 

Kunt u hierbij ingaan op de mate van bescherming die burgers 

genieten als zij tussen gebieden reizen die niet onder de controle 

staan van de feitelijke bevelhebber in hun regio? 

1.2.3.1. Hoe is de situatie op en rondom (burgerluchtvaart)vliegvelden in 

Libië qua functioneren, veiligheid en controle? Zijn de (internationale) 

vliegvelden open in Libië? Spelen coronamaatregelen hierbij (nog) een rol? 

1.2.3.2. Kunt u aangeven hoe de veiligheidssituatie is in Libië op de 

hoofdwegen? Kan iemand vrijelijk en zonder gevaar voor het leven van de 

ene grote stad naar de andere stad reizen? 

1.2.3.3. Kan er meer inzicht worden gegeven in de situatie bij 

controleposten en wie er bij de controleposten op grond waarvan in de 

problemen kan komen? Voor zover er in het vorige ambtsbericht wordt 

gesproken van personen die door milities worden beschouwd als een 

aanhanger van oppositionele groepen, wat maakt dan dat iemand als 

zodanig wordt beschouwd? Indien dit te maken heeft met de 

stamachtergrond, hoe is deze te bepalen? 

1.2.3.4. In hoeverre bestaan er databases van milities met gezochte 

personen op basis van hun (vermeende) oppositionele activiteiten of 

identiteit? Voor zover deze databases nog steeds bestaan: wat wordt 

verstaan onder vermeende oppositionele activiteiten en hoe wordt dit 

vastgesteld door deze milities? Kunt u hiervan voorbeelden geven? 

1.2.3.5. Wie/welke groep/organisatie bemant grensposten langs de Libische 

grenzen? Hoe is de veiligheidssituatie rondom de grensposten? 

1.2.3.6. Wat kunt u zeggen over in- en uitreisvoorwaarden/-regels in de 

praktijk? 

2. Documenten

2.1. Identificatieplicht en identificerende documenten

2.1.1. Is er nieuwe informatie of zijn er relevante ontwikkelingen op dit 

gebied sinds het uitkomen van het laatste ambtsbericht?  

2.1.2. Zijn er problemen/beperkingen waartegen burgers hierbij in de 

praktijk kunnen aanlopen? 
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2.1.3. Kunt u informatie geven over de praktische mogelijkheden van 

documentfraude? 

2.2. Documenten met betrekking tot familie / huwelijk 

2.2.1. Is er nieuwe informatie of zijn er relevante ontwikkelingen op dit 

gebied sinds het uitkomen van het laatste ambtsbericht?  

2.2.2. Is het Libische familieboekje definitief vervangen door de ‘family 

status certificate’? 

2.3. Nationaliteit 

2.3.1. Is er nieuwe informatie of zijn er relevante ontwikkelingen op dit 

gebied sinds het uitkomen van het laatste ambtsbericht? 

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. Tegen welke groepen personen wordt gericht geweld gepleegd in de 

verschillende regio’s in Libië? Om welke reden wordt gericht geweld 

gepleegd tegen deze groepen en door wie/welke groep/gewapende groep? 

Welke groepen worden structureel gediscrimineerd? Is in dit alles een 

verandering waar te nemen ten opzichte van voorgaande verslagperioden? 

3.1.1.4. Kunnen burgers die afkomstig zijn uit gebieden die worden 

geassocieerd met de oppositie enkel om die reden problemen ondervinden 

van de zijde van de autoriteiten? 

3.1.1.5. Ondervinden familieleden van personen die in de negatieve 

aandacht staan hierdoor zelf problemen? 

3.1.2. Etnische groepen 

3.1.2.1. Kunt u een overzicht geven van de stammen die als pro-Qadhafi 

worden gezien en wat is hun positie in de verschillende gebieden? Wat is de 

positie van (familieleden van) personen die verbonden waren met het 

regime van Qadhafi? 

3.1.2.2. Kunt u een update geven over de positie van staatloze Palestijnen 

in Libië? In hoeverre zijn zij in staat/worden zij in staat gesteld/worden zij 

belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijke en sociale leven? 

3.1.2.2.1. 

Kunnen kinderen voorkomend uit een gemend huwelijk tussen een 

Palestijnse vader en een Libische moeder zonder meer de Libische 

nationaliteit via hun Libische moeder verkrijgen? Zo ja, hoe gaat dit 

precies in zijn werk? 

3.1.2.2.2. 

Kunt u informatie geven omtrent de verblijfsmogelijkheden van staatloze 

Palestijnen in Libië? Indien zij illegaal in Libië verblijven, hoe 

verkrijgen zij legaal verblijf? 

3.1.2.2.3. 

Kan men zich met een verblijfsvergunning bewegen en vestigen in heel 

Libië? 
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3.1.2.2.4. 

Wat zijn de mogelijkheden voor staatloze Palestijnen met een Libisch 

reisdocument/ vluchtelingenpaspoort, die terug willen keren naar 

Libië?  

3.1.2.3. Kunt u een update geven over de positie van Syriërs in Libië? In 

hoeverre zijn zij in staat/worden zij in staat gesteld/worden zij belemmerd 

om deel te nemen aan het maatschappelijke en sociale leven? 

3.1.2.4. Kunt u een update geven over de positie van Tawergha’s? 

3.1.2.5. Kunt u een update geven van de positie van staatloze Libiërs? 

3.1.3. Mensenrechtenactivisten 

3.1.3.1. Hoe wordt in Libië omgegaan met personen die rapporteren over 

mensenrechtenschendingen in hun regio? 

3.1.3.2. Kan worden aangegeven hoe de positie van Libische personen die 

werken voor een NGO is? Ondervinden zij problemen, zo ja welke en van 

welke zijde, en waar zijn die problemen evt. van afhankelijk (bijv. 

afhankelijk van de aard van de NGO?  

3.1.4. Wat is de positie van leden van het justitieel apparaat en hoe 

heeft hun situatie zich ontwikkeld?  

3.1.5. Wat is de positie van (mensenrechten)advocaten en hoe heeft 

hun situatie zich ontwikkeld sinds het laatste ambtsbericht?  

3.1.6. Wat is de huidige positie van stamleden van stammen die 

Qadhafi hebben gesteund tijdens de revolutie van 2011? Staan zij in de 

negatieve aandacht van autoriteiten of specifieke groeperingen? 

3.1.7. Wat is de positie van voormalige functionarissen en 

(onder)officieren van het regime van Qadhafi en hun familieleden? 

Staan zij in de negatieve aandacht van autoriteiten of specifieke 

groeperingen? 

3.1.8. Wat is de positie van personen die oppositioneel zijn/waren 

(bijvoorbeeld demonstranten) tegen één van de dominante regeringen 

en gewapende groepen/milities? Staan zij in de negatieve aandacht van 

autoriteiten of specifieke groeperingen? 

3.1.9. Wat is de positie van leden of aanhangers van de twee 

dominante regeringen en milities? Staan zij in de negatieve aandacht 

van autoriteiten of specifieke groeperingen? 

3.1.10. LHBTI’ers  

Ik verzoek u zoveel mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende 

subcategorieën en daarbij ook in te gaan op regionale verschillen.  

3.1.10.1. Kunt u de situatie m.b.t. LHBTI’ers updaten? Is hun positie sinds 

het laatste ambtsbericht verbeterd? 

3.1.10.2. Is mannelijke en vrouwelijke homoseksuele gerichtheid op zichzelf 

wettelijk strafbaar en/of is het verrichten van homoseksuele handelingen 

formeel en wettelijk strafbaar? Zo ja, waaruit bestaat de wettelijk bepaalde 

strafmaat? 

3.1.10.3. Wordt in Libië daadwerkelijk strafvervolging ingezet tegen 

homoseksuelen?  

3.1.10.4. Voeren de autoriteiten een actief vervolgingsbeleid tegen 

LHBTI’ers? Zo ja, kunt u een indicatie geven van de schaal waarop dit 
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gebeurt? Kunt u aangeven waaruit het politieonderzoek en het 

strafvorderlijk onderzoek bestaat en hoe dit verloopt? 

3.1.10.5. Kunt u aangeven welke straffen in de praktijk worden opgelegd? 

3.1.10.6. Kan het bekend zijn van (toegeschreven) LHBTI-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? 

3.1.10.7. Zijn gevallen bekend van eerwraak in verband met seksuele 

oriëntatie of genderidentiteit en kan hiertegen effectieve bescherming van 

de overheid worden ingeroepen? 

3.1.10.8. Ik verzoek u in te gaan op mogelijke ernstige gevallen van 

discriminatie van LHBTI’ers door de autoriteiten en/of door medeburgers. 

Indien LHBTI’ers ernstige problemen van medeburgers ondervinden, met de 

gevolgen zoals hier bedoeld, bieden de autoriteiten daadwerkelijk 

bescherming hiertegen? 

3.1.10.9. Zijn er ontmoetingsplaatsen voor LHBTI’ers in Libië? 

3.1.10.10. Zijn er maatschappelijke organisaties die opkomen voor de 

rechten van LHBTI’ers? 

3.1.11. Vrouwen 

Ik verzoek u een update te geven van de positie van vrouwen (zowel juridisch als 

in de dagelijkse praktijk) en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de 

volgende vragen:  

3.1.11.1. In welke mate zijn vrouwen vertegenwoordigd in (hogere) posities 

in het maatschappelijk leven? 

3.1.11.2. In welke mate nemen zij aan politieke activiteiten deel en wat is 

hun rol daarin? 

3.1.11.3. In hoeverre gelden voor vrouwen bijzondere gedrags- en 

kledingcodes die niet voor mannen gelden? 

3.1.11.4. Hebben vrouwen uitreistoestemming nodig? 

3.1.11.5. Kunt u ingaan op de positie van de verwesterde Libische 

vrouw?1 

3.1.11.6. Kunt u aangeven hoe de (maatschappelijke) positie is van 

alleenstaande en gescheiden vrouwen in Libië? Is deze verbeterd ten 

opzichte van het vorige ambtsbericht? Kunnen zij als alleenstaande vrouw 

wonen en werken? 

3.1.11.7. Zijn vrouwen juridisch gezien handelingsbekwaam? Kunnen 

vrouwen wettelijk gezien zelfstandig een woonruimte huren of kopen en 

zich registreren op een woonadres? Kunnen vrouwen zelfstandig een 

huwelijkscontract tekenen? 

3.1.11.7.1. Is dit anders als zij gehuwd of juist niet 

gehuwd (bijvoorbeeld weduwe) zijn?  

3.1.11.7.2. Hoe wordt hiermee in de praktijk omgegaan? 

Hebben zij een huwelijkscontract nodig om deze handelingen te 

verrichten? 

1 Zie voor de definitie de uitspraak van de ABRS van 21 november 2018, 

https://www.raadvanstate.nl/@111690/201701423-1-v2/.  
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3.1.11.8. Bestaat voor vrouwen de mogelijkheid om aangifte te doen van 

en bescherming te vinden tegen (seksueel) geweld door derden of door 

overheidsfunctionarissen?  

3.1.11.8.1. Zo ja, wordt deze mogelijkheid in het 

algemeen in de praktijk ook geboden?  

3.1.11.8.2. Is huiselijk geweld strafbaar? 

3.1.11.8.3. Vind er daadwerkelijk strafvervolging plaats 

van diegenen die zich schuldig maken aan huiselijk geweld? 

3.1.11.8.4. Geldt dit ook als de dader de echtgenoot is?  

3.1.11.8.5. Zo nee, kunnen vrouwen zich normaal 

gesproken elders in het land bij familie vestigen om zich aan het 

geweld te onttrekken?  

3.1.11.8.6. Wat is in dat geval de positie van de betrokken 

vrouw?  

3.1.11.9. Is er een andere mogelijkheid om bescherming te krijgen?  

3.1.11.10. Zijn er opvangmogelijkheden (vanwege de overheid of 

particuliere instellingen) voor vrouwen die zich willen onttrekken aan het 

geweld? Zo ja, hoe functioneren die beschermingsmogelijkheden? Hoe zijn 

de omstandigheden in opvangtehuizen? Hoe effectief en toegankelijk is de 

juridische hulpverlening? 

3.1.11.11. Zijn er opvangmogelijkheden voor gescheiden vrouwen en 

alleenstaande vrouwen met buitenechtelijke kinderen? 

 

3.1.12. (Alleenstaande) minderjarigen 

3.1.12.1. Vanaf welke leeftijd is men wettelijk meerderjarig?  

3.1.12.2. Vanaf welke leeftijd is men handelingsbekwaam?  

3.1.12.3. Tot welke leeftijd geldt de leerplicht?  

3.1.12.4. Bestaan er (overigens) specifieke bepalingen ten aanzien van 

minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereiken? 

3.1.12.5. Kan aan een minderjarige een zelfstandig reis- en/of 

identiteitsdocument worden verstrekt? Zo ja, vanaf welke leeftijd? 

3.1.12.5.1. Kan een minderjarige deze documenten 

zelfstandig aanvragen of is instemming en/of begeleiding 

door een meerderjarige vereist? 

3.1.12.6. Hebben minderjarigen toestemming nodig om uit te reizen? 

3.1.12.7. Door wie en waar worden minderjarigen die niet langer opvang 

hebben bij de ouders (bijvoorbeeld omdat deze zijn overleden) normaal 

gesproken opgevangen? 

3.1.12.7.1. Is het wettelijk geregeld wie de opvang dient 

te verzorgen of wie de voogdij verkrijgt in het geval dat de 

ouders niet langer meer in beeld zijn? 

3.1.12.7.2. Zijn opvangtehuizen voor minderjarigen 

aanwezig? Zo ja, welke? 

3.1.12.7.3. Voor welke minderjarigen zijn deze 

opvangtehuizen bestemd? 

3.1.12.7.4. Zijn er in het algemeen voldoende plaatsen 

beschikbaar? 

3.1.12.7.5. Indien er opvangtehuizen zijn, kunt u dan 

informatie geven over voorzieningen als het kunnen volgen van 

onderwijs, de kwaliteit en aanwezigheid 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. 
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3.1.12.7.6. 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? 

3.1.12.7.7. Hoe is het toezicht op opvanghuizen geregeld? 

3.1.12.7.8. Zijn er overheidsinstellingen belast met de 

opvang van alleenstaande minderjarigen in het algemeen en 

opvang van repatrianten in het bijzonder? 

3.1.12.7.9. Welke ngo’s zijn actief in de opvang van 

alleenstaande minderjarigen en waaruit bestaan hun activiteiten? 

3.1.12.7.10. Is er een stelsel van pleegzorg beschikbaar? Zo 

ja, hoe is het toezicht geregeld? 

3.2. Naleving en schendingen 

3.2.1. Vrijheid van meningsuiting 

3.2.1.1. Mensenrechtenactivisten: Hoe wordt omgegaan met personen die 

rapporteren over mensenrechtenschendingen in hun regio? 

3.2.1.2. Demonstraties: Kunnen personen die in het verleden een enkele 

keer hebben deelgenomen aan een demonstratie hierdoor nog steeds 

problemen ondervinden? 

3.2.1.3. Journalistiek/persvrijheid: Hoe wordt omgegaan met journalisten 

die kritisch rapporteren over de situatie en/of de autoriteiten in hun regio? 

3.2.1.4. Proberen de autoriteiten de inhoud van Facebook-, en 

Twitterpagina's en internetdiscussiegroepen in de gaten te houden en zo ja, 

op welke wijze? 

3.2.1.5. Zijn er gevallen bekend van personen die zijn veroordeeld op basis 

van de inhoud van hun weblog, facebook- of twitterpagina? Zo ja, op basis 

van welk(e) artikel(en) van welke wet(ten)? 

3.2.1.6. Zijn alle internetproviders in overheidshanden of zijn er ook private 

providers? Indien er private providers zijn, staan deze (inhoudelijk) onder 

controle van de overheid? Zo ja, onder controle van welke 

overheidsdienst(en)? 

3.2.1.7. Moeten de private providers door de overheid gevraagde gegevens 

over hun klanten verplicht leveren? 

3.2.1.8. Worden sociale media gemonitord door één van de regeringen of 

gewapende groepen in Libië? 

3.2.1.9. Zijn privé-gebruikers verplicht tot het plaatsen van een internetfilter 

en zo ja, wie controleert dat? 

3.2.1.10. Worden bij ondervragingen mensen gevraagd hun wachtwoorden 

te geven van hun facebook- of twitterpagina? 

3.2.1.11. Wordt bij legaal vertrek uit Libië uitreizenden gevraagd naar hun 

wachtwoorden van hun facebook- of twitterpagina? 

3.2.1.12. Wordt bij legale binnenkomst in Libië reizigers gevraagd naar 

wachtwoorden van hun facebook- of twitterpagina? 

3.2.1.13. Is het op een website/weblog buiten Libië plaatsen van informatie 

op dezelfde wijze strafbaar als het in Libië plaatsen van informatie op een 

website/weblog? Zo ja, op basis van welk(e) artikel(en) van welke 

wet(ten)? 

3.2.1.14. In hoeverre worden de (politieke/religieuze) activiteiten van Libiërs 

in het buitenland, en eventueel ook specifiek in Nederland, door 

verschillende actoren gevolgd? Welke gevolgen kan dit hebben voor de 

betrokkene bij terugkeer?  

3.2.1.15. Is het verplicht om alle mobiele telefoons op naam te registreren? 
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3.2.1.16. Wordt de inhoud van het mobiele telefoonverkeer (inclusief sms-

berichten) gemonitord? 

3.2.2. Vrijheid van vereniging en vergadering  

3.2.2.1. Kunt u een update geven van de vrijheid van vereniging en 

vergadering in Libië?  

3.2.3. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 

Welke problemen komen Libiërs in de praktijk en in het dagelijks 

leven tegen en hebben deze problemen specifiek te maken met het 

feit dat zij tot deze groep behoren: 

3.2.3.1. Ibadi’s: Kunt u aangeven hoe de positie is van Ibadi’s en hoe deze 

zich heeft ontwikkeld sinds het vorige ambtsbericht? Hebben er incidenten 

plaatsgevonden met betrekking tot geweld tegen Ibadi’s? Vind er gericht 

geweld plaats tegen personen die Ibadi zijn? 

3.2.3.2. Soefi’s: Kunt u aangeven hoe de positie is van Soefi’s en hoe deze 

zich heeft ontwikkeld sinds het vorige ambtsbericht? Hebben er incidenten 

plaatsgevonden met betrekking tot geweld tegen Soefi’s? Vind er gericht 

geweld plaats tegen personen die Soefi zijn? 

3.2.3.3. Niet-fundamentalistische moslims/personen die zich niet aan 

gedragsnormen van bepaalde (islamitische) groepen houden: Kunt u 

aangeven hoe de positie is van deze groep en hoe deze zich heeft 

ontwikkeld sinds het vorige ambtsbericht? 

3.2.3.4. Christenen: Kunt u aangeven hoe de positie is van 

(bekeerde)christenen en hoe deze zich heeft ontwikkeld sinds het vorige 

ambtsbericht? Hebben er incidenten plaatsgevonden met betrekking tot 

geweld tegen christenen? Vind er gericht geweld plaats tegen personen die 

christen zijn? 

3.2.3.5. Kunt u aangeven hoe de positie is van afvalligen en hoe deze zich 

heeft ontwikkeld sinds het vorige ambtsbericht?  

3.2.3.5.1. Kunt u met betrekking tot afvalligen apart 

beschrijven hoe de afvalligheid hun positie beïnvloedt? Daarbij 

verzoek ik u aandacht te besteden aan de vraag wat onder 

afvalligheid wordt verstaan? 

3.2.3.5.2. Kunnen afvalligen van de islam bescherming 

van de autoriteiten inroepen? 

3.2.3.5.3. Is hierbij nog verschil in de behandeling van 

een afvallige in de stedelijke vs. de rurale gebieden? 

3.2.3.5.4. Hanteren milities daarbij nog een ander 

uitgangspunt ten opzichte van hoe de Libische maatschappij een 

afvallige definieert? 

3.2.3.5.5. In het ambtsbericht van 2021 wordt gesproken 

van sociale uitsluiting ten gevolge van afvalligheid. Wat betekent 

dit in de praktijk? In hoeverre maakt afvalligheid dat iemand niet 

meer op maatschappelijk en sociaal vlak zou kunnen 

functioneren? Is bijv. bekend of afvalligen problemen 

ondervinden met het verkrijgen van werk, huisvesting, medische 

zorg, identiteitsdocumenten? 

3.2.3.5.6. Uit het ambtsbericht van 2021 blijkt dat het 

Libische strafrecht de mogelijkheid biedt tot het opleggen van 

een gevangenisstraf voor belediging van het opperwezen, de 

islam of de profeet. Kunt u aangeven of er strafvervolging is 

ingezet wegens godslastering en/ of blasfemie sinds het laatste 

ambtsbericht?  
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3.2.3.5.7. Wordt de religie van een persoon door de 

Libische overheid geregistreerd? Onder welke godsdienst kan of 

moet men (wettelijk) geregistreerd worden? Kan de registratie 

worden gewijzigd? 

3.3. Toezicht en rechtsbescherming 

3.3.1. Aangifte doen 

3.3.1.1. Welke mogelijkheden bestaan er om aangifte bij de politie te doen 

van een misdrijf? 

3.3.1.2. Vindt de aangifte mondeling en/of schriftelijk plaats? 

3.3.1.3. Worden aangiftes in behandeling genomen? 

3.3.1.3.1. Van welke factoren hangt dit af? 

3.3.1.4. Worden aangiften doorgaans voldoende voortvarend behandeld? 

3.3.1.4.1. Van welke factoren hangt dit af? 

3.3.1.5. Krijgt men doorgaans een schriftelijke bevestiging van de aangifte? 

3.3.1.6. Welke mogelijkheden bestaan er om bescherming te zoeken bij 

andere (hogere) autoriteiten indien de politie in gebreke blijft? 

3.3.1.7. Heeft het in de praktijk zin bescherming te zoeken bij deze 

instanties? Van welke factoren hangt dit af? 

3.3.1.8. In hoeverre konden burgers bescherming verkrijgen in verschillende 

gebieden/provincies van Libië? Waar bestond bescherming uit en door 

wie/wat werd deze verleend? Hoe was dit indien een burgerslachtoffer 

dreigde te worden/was van gericht geweld? Wanneer kon in geval hiervan 

niet en wanneer wel de bescherming verkregen worden van een potentiële 

beschermingsverlener?  

3.3.1.9. Welke mogelijkheden bestaan er om effectief bescherming te 

zoeken bij andere actoren zoals stammen en lokale autoriteiten of bij 

hogere autoriteiten indien de politie in gebreke blijft? Van welke factoren 

hangt dit eventueel af? 

3.3.1.10. In hoeverre kunnen ngo’s of internationale organisaties bij het 

verkrijgen van bescherming behulpzaam zijn? 

3.3.2. Wetgeving 

3.3.2.1. Kunt u een update geven van de geldende wetgeving in Libië 

waaronder het geldende familie- en strafrecht en in hoeverre deze in de 

praktijk wordt toegepast?  

3.3.3. Rechtsgang 

3.3.3.1. Kunt u een update geven van het verloop van de rechtsgang in Libië 

op dit moment? In hoeverre worden plegers van misdrijven en 

mensenrechtenschendingen vervolgd en krijgen zij een eerlijk proces en 

een juridisch te verwachten straf opgelegd? In hoeverre wordt de straf 

daadwerkelijk ten uitvoer gebracht? Van welke factoren hangt dit af? 

3.3.3.2. Arrestaties, bewaring en detenties 

3.3.3.2.1. Hoe is de situatie van arrestanten wat betreft 

behandeling tijdens arrestatie, verhoor en detentie? Van welke 

factoren hangt dit eventueel af? 

3.3.3.2.2. Hoe wordt omgegaan met gevangenen? Is 

hierbij een verschil aan te geven tussen gevangenissen? 

3.3.3.2.3. Wat kunt u zeggen over willekeurige 

aanhoudingen, buitengerechtelijke detenties, verdwijningen, 

ontvoeringen, martelingen, moorden, uitbuiting en eventuele 

huisuitzettingen en gewapende overvallen/beroving door gewapende 
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groepen die al dan niet gelieerd zijn aan het LNA of de twee 

regeringen en personen/groepen waartegen dit zich richt? Is hierin 

een ontwikkeling waar te nemen sinds het vorige algemeen 

ambtsbericht? 

3.3.3.3. Doodstraf 

3.3.3.3.1. Hoe vaak en voor welke delicten wordt de 

doodstraf opgelegd? 

3.3.3.3.2. Worden er ook executies uitgevoerd? 

3.3.3.3.3. Is er een mogelijkheid van gratie? Zo ja, wordt 

gratie verleend? 

3.3.4. Mishandeling en foltering 

3.3.4.1. 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. 

3.3.5. Verdwijningen en ontvoeringen 

3.3.5.1. Op welke schaal komen verdwijningen voor? 

3.3.5.2. Welke groeperingen maken zich schuldig aan verdwijningen en 

ontvoeringen? 

3.3.5.3. Kan tegen de dreiging hiervan bescherming worden gezocht? 

3.3.5.4. Worden daders gestraft en zo ja, door wie? 

3.3.6. Buitengerechtelijke executies en moorden 

3.3.6.1. Op welke schaal komen buitengerechtelijke executies en moorden 

voor? 

3.3.6.2. Welke groeperingen maken zich schuldig aan buitengerechtelijke 

executies en moorden? 

3.3.6.3. Kan tegen de dreiging hiervan bescherming worden gezocht? 

3.3.6.4. Worden daders gestraft en zo ja, door wie? 

3.3.7. Bloed- en erekwesties  

3.3.7.1. Kunt u een update geven van bloed- en eerwraak in Libië? 

3.3.7.2. Kunt u bij de beantwoording van de vragen aangeven of er 

eventueel verschillen zijn tussen verschillende etnische groepen? Komt er 

eerwraak voor tegen mannen? 

3.3.7.3. Welke beschermingsmogelijkheden bestaan er in Libië in het geval 

iemand zou vrezen voor eer- of bloedwraak? 

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. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden-, migranten- 

en/of vluchtelingenstroom binnen Libië en de omstandigheden waarin deze 

plaatsvindt, en daarbij onderscheid maken tussen binnenlandse Libische 
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ontheemden, buitenlandse arbeidsmigranten en buitenlandse vluchtelingen in 

Libië? 

4.2. Kunt u aangegeven of het coronavirus (nog steeds) gebruikt wordt als 

reden voor het invoeren van hardere maatregelen tegen migranten en 

vluchtelingen? 

4.3. Zijn er gebieden in Libië waar binnenlandse ontheemden worden 

opgevangen? Zo ja, 

4.3.1.  Wat is de feitelijke situatie in deze gebieden? Wat kunt u zeggen 

over de opvang van binnenlandse ontheemden in Libië (qua onderdak 

en voorziening in eerste levensbehoeften)? 

4.3.2. Wat kunt u zeggen over (de veiligheid bij) terugkeer van 

binnenlandse ontheemden naar hun gebieden van herkomst? 

4.4. Kunt u aangeven welke kampen/faciliteiten er voor buitenlandse 

vluchtelingen en migranten uit derde landen in Libië zijn op dit moment? 

4.4.1. Kunt u aangeven of UNHCR, IOM en eventuele andere 

(internationale) organisaties assistentie en/of toezicht verlenen/houden 

op deze kampen? Welke aantallen vluchtelingen en migranten uit derde 

landen verblijven momenteel in Libië?  

4.4.2. In hoeverre kan de overheid en ngo’s-bescherming bieden aan 

migranten en vluchtelingen wanneer zij te maken hebben met geweld 

en discriminatie door milities? 

5. Terugkeer

5.1. Zijn er gevallen bekend waarin Libiërs die (gedwongen) terugkeren bij

aankomst door de autoriteiten problemen krijgen? Zo ja, wat was hun 

behandeling en ging het (vooral) om leden van specifieke groepen en zo ja, 

welke? Kunt u beschrijven wat de feitelijke problemen zijn? Kunt u ook ingaan 

op eventuele factoren die aanleiding voor mishandeling vormden? Maakt het 

hierbij uit welk soort document iemand bij zich heeft bij terugkeer? 

5.2. Wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen personen die het land op een 

irreguliere en reguliere wijze hebben verlaten? 

5.3. Zijn er risico’s voor personen die na het verlopen van hun uitreisvisum 

terugkeren? 

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, 


