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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 Pakistan. 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.  
 
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen betreffende periode 1 
november 2020 tot kort voor het verschijnen van het ambtsbericht en in uw 
ambtsbericht expliciet melding te maken van relevante, reeds door u geschreven 
openbaar gemaakte (deel)ambtsberichten over Pakistan. 

http://www.ind.nl/
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Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de 
totstandkoming van deze brief. 
 
 
1. Politieke en veiligheidssituatie 

 
1.1. Veiligheidssituatie 

1.1.1. Kunt u een overzicht geven van relevante ontwikkelingen die zich 
hebben voorgedaan met betrekking tot de veiligheidssituatie?  

1.1.2. Indien zich gerichte (gewelds)incidenten hebben voorgedaan, kunt u 
dan aangeven tegen wie deze waren gericht en wie de actoren waren?  

1.1.2.1. En kunt u een indicatie geven van het aantal incidenten, waar ze 
plaatsvonden, en om wat voor incidenten het ging?  

1.1.3. Kunt u aangeven of de overheid de afgelopen jaren bescherming heeft 
geboden tegen islamitische groeperingen/religieuze partijen die zich 
tegen personen/groepen richt(t)en? Zo ja, op welke wijze(n)?  

1.1.4. Hebben sektarische partijen/groeperingen sinds het vorige ambtsbericht 
aan invloed/macht gewonnen, verloren of is daarin niets veranderd? 
Indien daarin veranderingen zijn opgetreden, waaruit blijkt dat dan 
feitelijk? Kunt u hierbij ingaan op de belangrijkste sektarische 
partijen/groeperingen? 

 
1.1.5. Zijn mensen die werken bij vaccinatieteams voor een Basic Health Unit 

(BHU), District Headquarter hospital (DHQ), Rural Health Center (RHC) 
en/of een Tehsil Headquarter Hospital (THQ) (een tehsil is een sub-
district) doelwit van de TTP en andere militante 
groeperingen/bewegingen? Is dit met name het geval in de provincie 
Khyber Pakhtunkhwa (het voormalige FATA en Khyberpakhtunkhwa), of 
ook elders in Pakistan? 

1.1.5.1. Kunnen deze mensen bescherming krijgen van de Pakistaanse 
autoriteiten? 
 

1.1.6. Bewegingsvrijheid 
1.1.6.1. Ondervinden familieleden van personen die in het negatieve daglicht 

van de autoriteiten staan problemen bij legale uitreis? Zo ja, welke 
problemen? 

1.1.7. Voor zover er sprake is van een uitreisvisum: Is er een tijdslimiet 
verbonden aan het uitreisvisum en zo ja: zijn er consequenties voor 
personen die na het verlopen van hun uitreisvisum terugkeren? Zo ja, 
wat zijn deze consequenties? 

 
1.2. Politiek(e)(-bestuurlijke) ontwikkelingen  

1.2.1. Kunt u een beknopte beschrijving geven van de belangrijkste politieke 
ontwikkelingen in Pakistan sinds 2020 het vorige (thematische) 
ambtsbericht en de informatie uit het ambtsbericht actualiseren? 

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

2.1.1. Is er een algemene of specifieke identificatieplicht? 
2.1.1.1. Zo ja, vanaf welke leeftijd geldt deze identificatieplicht? 
2.1.1.2. In hoeverre wordt deze identificatieplicht gehandhaafd? 
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2.1.2. Welke documenten kunnen gebruikt worden als identiteits- en 
reisdocument? Wat is de geldigheidsduur? 

2.1.2.1. Dient het aanvragen van identiteits- en reisdocumenten in persoon 
te gebeuren of kunnen derden ook hiervoor worden gemachtigd? 
Wie kan hiervoor worden gemachtigd? 

2.1.2.2. Kan een (verlenging of vervanging) van een NIC of CNIC of SNIC 
online worden aangevraagd? Indien dit vanuit het buitenland 
gebeurt, wordt het dan ook naar het buitenland verstuurd (naar de 
ambassade of de persoon in kwestie)? 

2.1.2.3. Er zijn Pakistaanse paspoorten waar geen handtekening in staat. 
Hoort er altijd een handtekening in het paspoort te staan? Gebeurt 
dit in de praktijk altijd? 

2.1.2.4. Staat in een Pakistaans paspoort en op een Pakistaanse ID-kaart het 
geloof vermeld? Als dit mogelijk is, kan iemand daar dan vrijwillig 
voor kiezen of is het verplicht? Geldt dit ook voor het onderscheid 
soennieten en sjiieten? 

2.1.2.5. Is een National Identity Card for Overseas Pakistanis (NICOP) of 
Pakistan origin card verplicht voor Pakistanen in het buitenland of 
vrijwillig? Hoe kan je deze kaart verkrijgen? 

2.1.3. Welke (andere) documenten zijn in Pakistan wettelijk verplicht en/of 
onmisbaar voor burgers door bestuurlijke vereisten, waar dienen deze 
documenten toe?  

2.1.3.1. Wie kunnen deze documenten aanvragen en verkrijgen, hoe en bij 
welke instantie en op welke wijze/procedure? Kunt u daarbij ook 
aangeven vanaf welke leeftijd documenten verplicht zijn en voor 
zover relevant de geldigheidsduur? 

2.1.3.2. Zijn er ook gezinsdocumenten en zo ja, kunt u de 
aanvraagprocedure en het gebruik ervan beschrijven? 

2.1.3.3. Vanaf welke leeftijd kunnen en/of moeten deze documenten worden 
aangevraagd? 

2.1.4. Heeft elke Pakistaan ook daadwerkelijk de verplichte documenten? 
2.1.5. Geeft NADRA originelen of kopieën van documenten uit? Kunt u in ieder 

geval ingaan op het uittreksel uit het geboorteregister? Varieert dit per 
regio? Moeten documenten in persoon worden aangevraagd bij NADRA? 

2.1.5.1. Is het mogelijk voor Pakistanen om zelf documenten uit NADRA via 
een website uit te printen? 

2.1.6. Kan aan een vrouw een zelfstandig identiteitsdocument en een 
zelfstandig reisdocument (paspoort) worden verstrekt?  

2.1.6.1.1. Zo ja, op welke leeftijd?  
2.1.6.1.2.  Kan een vrouw deze documenten zelfstandig aanvragen of is 

instemming en/of begeleiding door een (mannelijk) familielid / 
echtgenoot vereist? 

2.1.7. Worden er biometrische gegevens/vingerafdrukken/pasfoto’s et cetera 
opgeslagen in een centrale database? 

2.1.7.1. Zo ja, van welke personen worden hierin de genoemde gegevens 
geregistreerd? Welke instantie(s) is/zijn hiermee belast? Welke 
instanties hebben toegang tot deze centrale database?  

2.1.8. Kunt u informatie geven over de praktische mogelijkheden van 
documentfraude? 

2.1.8.1. Kunt u eventueel ook informatie geven over de meest voorkomende 
vormen van documentfraude ten behoeve van asielaanvragen in het 
buitenland? 
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2.1.9. Bestaan er in Pakistan afspraken/conventies m.b.t. voor- en 
achternamen? Zo niet, wordt dit dan volledig vrijgelaten en/of kan dit 
verschillen voor verschillende etnische groeperingen of religies? 

2.1.9.1. Kunnen achternamen binnen één familie verschillen? Zijn 
achternamen die een stam of clan aangeven beperkt tot bepaalde 
regio of bevolkingsgroepen in Pakistan of kan dit overal voorkomen? 

2.1.10. Hoe wordt een ahmadi-huwelijk gesloten en geregistreerd? 
2.1.10.1.1. Kan een ahmadi-huwelijk worden ingeschreven in de NADRA? Zo 

ja, is dit een verplichting of mogen ahmadi’s dat zelf beslissen? 
2.1.10.2. Hoort een echtscheiding te worden ingeschreven in de NADRA, ook 

als het om een polygaam huwelijk gaat? Is er een speciaal te volgen 
procedure bij echtscheiding? Zijn er verschillen aan te geven bij de 
voornaamste religies? Hoe horen echtscheidingspapieren, –
certificaten eruit te zien in Pakistan? 

2.1.10.3. Hoe worden christelijke huwelijken gesloten en geregistreerd? 
2.1.10.4. Is registratie van huwelijken in NADRA voor alle personen van alle 

geloven verplicht of vrijwillig? 
2.1.10.5. Kunt u aangeven wat de verschillen zijn van de 

huwelijksaktes/huwelijkscertificaten, certificaten van scheiding, 
ongehuwdverklaringen, affidavits, et cetera, van de verschillende 
geloofsstromingen in Pakistan? Is er enige verificatie mogelijk ten 
aanzien van dit soort documenten bij overheidsinstanties? 

2.1.10.6. Kan een door de Ahmadiyya-gemeenschap afgegeven huwelijksakte 
worden gelegaliseerd door het Pakistaanse Ministry of Foreign 
Affairs? 

2.1.10.7. Kan de term Nikah ceremony ook gebruikt worden voor een 
christelijk huwelijk (of andere huwelijken van niet-moslims)?  

2.1.10.8. Hoe verhoudt de niet-erkenning van het ahmadi-huwelijk(srecht) 
door Pakistan/Pakistaans recht zich tot de familieregistratie door de 
Pakistaanse autoriteiten/de NADRA? Erkennen de Pakistaanse 
overheden indirect of feitelijk wél ahmadi-huwelijken, of moet er 
onderscheid worden gemaakt tussen acceptatie en erkenning?  

2.1.10.9. Hoort er op een huwelijksakte (alle geloven) een datum van het 
huwelijk te worden vermeld?  

2.1.10.10. Kan iedere Pakistaan inloggen in de NADRA-registratie en 
vervolgens documenten, zij persoonlijke of wellicht ook die van 
andere, uitdraaien? 

2.1.10.11. Wat is de procedure in Pakistan om aan een ongehuwdverklaring te 
komen, en hoe wordt een ongehuwdverklaring doorgaans genoemd 
in Pakistan? 

2.1.10.11.1. Klopt het dat een ongehuwdverklaring moet worden 
aangevraagd bij de plaatselijke of regionale Union Council of Union 
Committee (is dit hetzelfde?), waarbij een affidavit van de ouders 
moet worden overgelegd en waarbij minstens twee getuigen 
moeten verklaren dat de aanvrager ongehuwd is?  

2.1.10.11.1.1. Welke documenten moeten daarbij worden 
getoond? Bijvoorbeeld de Computerized National 
Identity Card (CNIC)? 

2.1.10.12. Kunnen namen die door een huwelijk veranderen (vooral ook voor 
niet standaard moslim-huwelijken, zoals ahmadi’s, christenen, etc.) 
zonder problemen ook worden veranderd op officiële documenten en 
in officiële registratiesystemen zoals NADRA (zoals computerised 
national identity cards/CNIC en paspoorten)? 
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2.1.10.13. Zijn er veel zogenaamde cantonment administrations en Union 
Councils die weigeren huwelijken van (religieuze) minderheden te 
registreren? 

 
Family Registration Certificate (FCR) 

2.1.11. Is bekend of er van een family registration certificate print-out/uitdraai 
van een NADRA-registratie in Pakistan een origineel bestaat en zo ja, of 
deze kan worden aangevraagd door een Pakistaanse burger? 

2.1.11.1. Is deze print-out/uitdraai een officieel door de autoriteiten 
afgegeven document?  

 
2.2. Nationaliteit 

2.2.1. Hoe verkrijgt men de nationaliteit van Pakistan van rechtswege? 
2.2.2. Hoe verkrijgt men de nationaliteit van Pakistan via naturalisatie? 
2.2.3. Hoe verliest men de nationaliteit van Pakistan? 
2.2.4. Wat zijn de voorwaarden voor het opnieuw verkrijgen van de 

nationaliteit als men die verloren heeft of er afstand van heeft gedaan? 
 
3. Mensenrechten 
 
3.1. Positie van specifieke groepen 
Kunt u zich ten aanzien van de positie van ahmadi’s en christenen – afgezien van 
de beantwoording van vragen over ahmadi’s en christenen die we in deze Terms 
of Reference hebben gesteld - beperken tot een beschrijving van die aspecten die 
zijn gewijzigd ten opzichte van uw Thematisch Ambtsbericht over de positie van 
ahmadi’s en christenen in Pakistan van december 2020? 

  
3.1.1. Zijn er groeperingen die gericht tegen specifieke personen/groepen 

actief zijn? Kunt u in dit verband in ieder geval ingaan op de IS-K, 
Lashkar-e-Islam, Tehreek-e-Labbaik Pakistan, Tehreek-e-Taliban 
Pakistan (TTP), TTP-Jamaat-ul-Ahrar, Hizbul Ahrar, Jaish-e Mohammad, 
Lashkar-e-Jhangvi, Sipah-e-Sahaba Pakistan (= Ahle Sunnat wal-
Jamaat), Jamaat-e-Islami, Jamaat Ud Dawa en de Tablighi Jamaat. 

3.1.1.1. Wat is de mate van bescherming van burgers in verschillende 
gebieden/provincies door de autoriteiten tegen genoemde 
groeperingen/activiteiten? Welke acties onderneemt de Pakistaanse 
overheid tegen deze groeperingen/activiteiten? 

3.1.2. Is verhuizen naar een ander gebied in Pakistan een reële optie om je te 
onttrekken aan bedreigingen van fanatieke islamitische bewegingen 
en/of de Taliban/TTP? 

3.1.3. Versturen de Taliban en/of bepaalde fanatieke islamitische bewegingen 
dreigbrieven naar personen, waarin gevraagd wordt een boete te 
betalen, en als deze boete niet wordt betaald dat zij dan zullen worden 
gedood?  

3.1.3.1. Legaliseert de politie dreigbrieven van de Taliban? 
3.1.3.2. In hoeverre werkt de politie samen met de Taliban?  

3.1.4. Vindt er gedwongen rekrutering/ronseling plaats door milities en/of de 
Pakistaanse overheid en/of Iran? Zo ja, door wie, waar en op welke 
schaal en met welk doel? Wie zijn hiervan het slachtoffer? 

 
3.1.5. Kunt u de rol van madrassa’s beschrijven bij het ronselen voor 

jihadistische groeperingen? Zijn er nog specifieke madrassa’s te noemen 
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in dit verband? Kunt u de reactie van de overheid op die madrassa’s 
beschrijven? 

3.1.6. In hoeverre is het verplicht om bij het inschrijven voor hoger onderwijs 
de religie te vermelden? Zo ja, ondervinden personen problemen 
vanwege hun religie? 

 
3.1.7. Balochistan 

3.1.7.1. Wat is thans de positie van leden van Baloch National Movement 
(BNM) en gelieerde organisaties en de Baloch Student Organization 
Azad (BSO-Azad)? Welke acties ondernemen zij? 

3.1.7.2. Is de Baloch Student Organization Azad (BSO-Azad) nog actief en zo 
ja, wat voor soort acties onderneemt de organisatie? 

3.1.7.3. Hoe staan de autoriteiten tegenover de Baloch National Movement, 
BSO-Azad, Baloch Liberation Army, Baloch Liberation Front, Baloch 
Republican Army en Lashkar-e-Balochistan (en eventueel andere 
gelieerde of soortgelijke organisaties in Balochistan) en nemen de 
autoriteiten actie tegen (leden van) dergelijke organisaties en zo ja, 
waaruit bestaan deze? 

3.1.7.4. Wat is de positie van de zikri’s in Pakistan (voornamelijk 
Balochistan)? Kunt u beschrijven welke acties er tegen hen gericht 
zijn en door wie deze worden ondernomen? 
 

3.1.8. Rohingya’s 
In Pakistan bestaat een aanzienlijke Rohingya-gemeenschap 
(voornamelijk in Karachi). 

3.1.8.1. Kunnen Rohingya’s aan verblijfsdocumenten komen? Kunnen zij 
worden genaturaliseerd tot Pakistaan? Als de status illegaal is van 
deze Rohingya’s, worden zij dan gedoogd en hebben zij wel recht op 
basisvoorzieningen als educatie en gezondheidszorg? Welke ID-
documenten horen Rohingya’s te bezitten? 

3.1.8.2. Als iemand de Pakistaanse nationaliteit heeft en met een Rohingya’s 
is getrouwd in het buitenland, kan het gezin dan terugkeren naar 
Pakistan en daar legaal te verblijven? 
 

3.1.9. Sjiieten 
3.1.9.1. Hoe is de situatie van sjiieten in Pakistan? Kunt u daarbij ingaan op 

regionale/plaatselijke verschillen? Zijn zij doelwit van soennitische 
groeperingen? Kunnen sjiieten die bedreigd worden de bescherming 
inroepen van de Pakistaanse autoriteiten? 

 
3.1.9.2. Hoe is met name de situatie van Pakistaanse Hazara’s? Zijn zij 

doelwit van soennitische groeperingen? Kunnen zij bescherming 
krijgen van de autoriteiten? 
 

3.1.10. Pashtuns 
3.1.10.1. Zijn er gebieden/provincies waar Pashtuns in Pakistan worden 

gediscrimineerd en/of bedreigd door niet-pashtuns? 
3.1.10.2. Zo ja, in hoeverre is het mogelijk voor Pashtuns om zich hieraan te 

onttrekken of bescherming te zoeken?   
 

3.1.11. Christenen 
3.1.11.1. Kunt u de positie van christenen die vanaf geboorte christen zijn 

beschrijven? Kunt u daarbij ook ingaan op de positie van christenen 
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die functies vervullen binnen de kerk? Kunt u daarbij ook betrekken 
in hoeverre het onderscheid tussen de christelijke stromingen  
relevant is? 

3.1.11.2. Hoe is de situatie voor christenen die prediken/evangeliseren in 
Pakistan? Is het toegestaan voor christelijke predikers in het 
openbaar bijeenkomsten te houden en worden daar bijvoorbeeld 
vergunningen voor afgegeven of bepaalde plekken voor 
aangewezen? 

3.1.11.3. Is het toegestaan vanuit een kraampje (buiten) bijbels te verkopen 
in Pakistan? Zo nee, kan het dan zijn dat er bepaalde plekken zijn 
waar dat wel mag (in een christelijke wijk of bij een kerk 
bijvoorbeeld)? 

3.1.11.4. Bezit elke christen (inclusief bekeerlingen) een doopcertificaat? 
3.1.11.5. Wat is de positie van de Christian Democratic Party (CDP)? Staat 

deze onder leiding van ene Ben Hur Yousaf? 
3.1.11.6. Zijn de activiteiten/acties van de Dawat-e Islami en de Tehreek-e-

Labbaik gericht tegen christenen en waaruit bestaan deze?  
3.1.11.7. Zijn er aanwijzingen dat de onder punt 3.1.11.6 genoemde 

organisaties christenen met de dood bedreigen als zij zich niet 
bekeren tot de islam en zo ja, op welke schaal gebeurt dit? 

3.1.11.8. Kan een christen zich elders in Pakistan vestigen en een bestaan 
opbouwen in een plaats waar hij nog nooit is geweest en waar hij 
(nog) geen sociaal netwerk heeft? Zijn er steden/wijken in Pakistan 
waar een meerderheid christenen wonen (bijv. Lahore?)? In 
hoeverre kan een christelijke wijk fungeren als een sociaal netwerk 
voor een nieuwkomer? 
 

3.1.11.9. Ahmadi’s 
3.1.11.10. Kunt u de positie van ahmadi’s zijn beschrijven? Kunt u daarbij ook 

ingaan op de positie van ahmadi’s die functies vervullen binnen hun 
gemeenschap? 

3.1.11.11. Kan een ahmadi zich elders in Pakistan vestigen en/of een bestaan 
opbouwen in een plaats waar hij nog nooit is geweest en waar hij 
(nog) geen sociaal netwerk heeft?  

3.1.11.12. Is er sprake van discriminatie op het gebied van educatie en het 
vinden van een baan onder ahmadi's. 

3.1.11.13. Als gevolg van een grondwetswijziging in 1974 waarbij ‘Ahmadi’s’ 
tot niet-moslim werden verklaard kunnen zij niet huwen op grond 
van de ‘Muslim Family Laws Ordinance’.  Klopt het dat zij evenmin 
zouden kunnen huwen op grond van de Special Marriage Act 1872? 
En zo ja, wordt er door ahmadi’s ook (veel) gebruik van gemaakt?  
Om bovengenoemde reden hebben de ‘Ahmadi’s’ hun eigen 
regelgeving uitgevaardigd ten aanzien van het huwelijk die wordt 
aangeduid als de ‘Fiqah Ahmadiyya’. Deze is echter nooit officieel 
erkend in het Pakistaanse recht (wellicht slechts geaccepteerd als 
huwelijk maar niet als moslimhuwelijk). Huwelijken van ahmadi’s 
lijken dus niet erkend te worden in Pakistan. Is dan geen 
rechtsgeldig huwelijk?. Is er een toetsing van deze ahmadi-
huwelijken mogelijk? 

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

3.1.12.1. 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? 

3.1.12.2. Wordt in Pakistan daadwerkelijk strafvervolging ingezet tegen 
homoseksuelen?  

3.1.12.3. Voeren de autoriteiten een actief strafrechtelijk vervolgingsbeleid 
tegen LHBT’ers? 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? 

3.1.12.4. Kunt u aangeven welke straffen in de praktijk worden opgelegd? 
3.1.12.5. Kan het bekend zijn van (toegeschreven) LHBT’ers 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? 

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

3.1.12.7. Zijn er maatschappelijke organisaties die opkomen voor de rechten 
van LHBT’ers en zo ja, welke en waaruit bestaan hun activiteiten? 

3.1.12.8. Wat zijn in de praktijk de gevolgen geweest van de Transgender 
Persons Protection of Rights Act uit 2018? 

 
3.1.13. Vrouwen  

Ik verzoek u een schets te geven van de positie van vrouwen en daarbij 
onderscheid te maken naar etnische en religieuze groepering en regio en daarbij 
in het bijzonder aandacht te besteden aan de volgende vragen:  

3.1.13.1. In welke mate zijn vrouwen vertegenwoordigd in (hogere) posities in 
het maatschappelijk leven? 

3.1.13.2. Is de positie van vrouwen in de periode na de verslaglegging van 
het laatste thematische ambtsbericht verbeterd of verslechterd? 

3.1.13.3. In welke mate nemen vrouwen aan politieke activiteiten deel en wat 
is hun rol daarin? 

3.1.13.4. In hoeverre gelden voor vrouwen bijzondere gedrags- en 
kledingcodes die niet voor mannen gelden? 

3.1.13.5. Hebben vrouwen uitreistoestemming nodig? 
3.1.13.6. Zijn vrouwen handelingsbekwaam?  

3.1.13.6.1. Is dit anders als zij gehuwd of juist niet gehuwd (bijvoorbeeld 
weduwe) zijn? 

3.1.13.6.2. Hoe wordt hiermee in de praktijk omgegaan, bijvoorbeeld met 
huwelijkscontracten? 

3.1.13.7. Kunnen vrouwen dienst nemen als beroepsmilitair?  
3.1.13.8. Bestaat voor vrouwen de mogelijkheid om aangifte te doen van en 

bescherming te vinden tegen (seksueel) geweld door derden of door 
overheidsfunctionarissen?  

3.1.13.8.1. Zo ja, wordt deze mogelijkheid in het algemeen in de praktijk 
ook geboden?  
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3.1.13.8.2. Geldt dit ook als de dader de echtgenoot of een familielid is?  
3.1.13.8.3. Zo nee, kunnen vrouwen zich normaal gesproken elders in het 

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

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

instellingen) voor vrouwen die zich willen onttrekken aan het 
geweld? Zijn er aanwijzingen dat er capaciteitsproblemen zijn? 

3.1.13.11. Is het gebruikelijk (of komt het geregeld voor) dat mannen 
meerdere malen scheiden van hun vrouw(en) in Pakistan? Als een 
man zich laat scheiden van zijn vrouw(en), kan hij dan in de 
problemen komen met de familie van de vrouw? Wat is de positie 
van een gescheiden vrouw? 

 
3.1.14. Bloed- en erekwesties 

3.1.14.1. Kunt u aangeven in hoeverre bloed- en eerwraak in Pakistan 
voorkomt? 

3.1.14.2. Is het mogelijk om je te onttrekken aan een door de familie 
gearrangeerd huwelijk? 

3.1.14.3. Kunt u bij de beantwoording van de vragen aangeven of er 
eventueel verschillen zijn tussen verschillende etnische groepen? 

3.1.14.4. Kunnen Pakistaanse mannen (ook ahmadi’s of christenen?) te 
maken krijgen met eerwraak als zij zich aan een gearrangeerd 
huwelijk onttrekken? Zo ja, kunt u dan ingaan op de schaal hiervan. 

3.1.14.4.1. Zo ja, is bloed- en/of eerwraak strafbaar onder het geldende 
strafrecht in Pakistan? Zo ja, welke bestraffing staat daarop en 
vinden er daadwerkelijk veroordelingen plaats? 

3.1.14.4.2. Kan er in geval van eerwraak alleen aangifte worden gedaan bij 
de politie in je woonplaats? Of kan dit ook bij de politie in een 
andere plaats/regio? 

3.1.14.5. Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met bloed- en eerwraak? 
3.1.14.5.1. Bestaan er alternatieve oplossingen voor bloed- en erekwesties?  
3.1.14.5.2. Zo ja, welke en worden deze ook in de praktijk toegepast? 

Worden de autoriteiten hierbij betrokken (of Jirga’s)? Zo nee, 
wordt een eventuele oplossing door de autoriteiten geaccepteerd? 

3.1.14.6. Kunt u aangeven wat de reactie van de autoriteiten is indien om 
bescherming tegen bloedwraak of eerwraak wordt verzocht?  

3.1.14.7. Kunt u aangeven welke maatregelen de autoriteiten nemen indien 
iemand om bescherming tegen bloedwraak of eerwraak verzoekt? 

 
3.1.15. (Alleenstaande) minderjarigen 

3.1.15.1. Vanaf welke leeftijd is men wettelijk meerderjarig?  
3.1.15.2. Vanaf welke leeftijd is men handelingsbekwaam?  
3.1.15.3. Tot welke leeftijd geldt de leerplicht?  
3.1.15.4. Bestaan er (overigens) specifieke bepalingen ten aanzien van 

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

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

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

3.1.15.6. Hebben minderjarigen toestemming nodig om uit te reizen? 
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3.1.15.7. Door wie en waar worden minderjarigen die niet langer opvang 
hebben bij de ouders (bijvoorbeeld omdat deze zijn overleden) 
normaal gesproken opgevangen? 

3.1.15.7.1. Is het wettelijk geregeld wie de opvang dient te verzorgen of 
wie de voogdij verkrijgt van kinderen die niet langer opvang 
hebben bij hun ouders? Zo ja, wie beslist hierover? Kunt u de 
begrippen guardianship en custody in dit verband uitleggen? 

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

3.1.15.7.3. Zijn opvangtehuizen gescheiden voor jongens en meisjes? 
3.1.15.7.4. Tot welke leeftijd kunnen kinderen in een opvangtehuis blijven? 

Is dit voor jongens en meisjes gelijk? 
3.1.15.7.5. Voor welke minderjarigen zijn deze opvangtehuizen bestemd? 
3.1.15.7.6. Zijn er in het algemeen voldoende plaatsen beschikbaar? 
3.1.15.7.7. 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. 

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

3.1.15.7.9. Hoe is het (wettelijke) toezicht op opvanghuizen geregeld? 
3.1.15.7.10. Zijn er overheidsinstellingen belast met de opvang van 

alleenstaande minderjarigen in het algemeen en opvang van 
repatrianten in het bijzonder? 

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

3.1.15.7.12. Kan men op een legale manier adopteren of pleegkinderen 
nemen? Welke documenten zijn er nodig om legale adoptie of een 
legaal pleegkind te kunnen bewijzen? 

3.1.15.7.13.  Indien de leeftijd waarop iemand niet meer als minderjarig 
wordt gezien, lager ligt dan in Nederland, verzoek ik u voor wat 
betreft de groep personen die als meerderjarig in Pakistan worden 
gezien, maar in Nederland nog als minderjarig worden gezien, aan 
te geven of er voor hen nog speciale voorzieningen mogelijk zijn 
op het gebied 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. 
 

3.1.16. Kastensysteem 
3.1.16.1. Bestaat er een soort kastensysteem in Pakistan, waarbij lagere 

kasten een soort slavenarbeid verrichten (in een soort 
lijfeigenschap) voor grootgrondeigenaren? Zo ja: 

3.1.16.1.1. Kunt u iets zeggen over de behandeling van deze mensen door 
de grootgrondbezitters?  

3.1.16.1.2. Kunnen deze mensen zich onttrekken aan dit soort slavernij of is 
dit uitermate moeilijk?  

3.1.16.1.3. Zijn er specifieke regio’s te noemen waar dit voornamelijk 
speelt?  
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3.1.16.1.4. Is het mogelijk de hulp en bescherming in te roepen van de 
Pakistaanse autoriteiten? 

 
3.2. Naleving en schendingen 

3.2.1. Vrijheid van meningsuiting 
3.2.1.1. Wat is de positie van journalisten? 
3.2.1.2. Proberen de autoriteiten de inhoud van facebook-, twitterpagina's, 

bloggers en internetdiscussiegroepen in de gaten te houden en zo 
ja, op welke wijze?  

3.2.1.3. Zijn er gevallen bekend van personen die zijn veroordeeld op basis 
van de inhoud van hun weblog, facebook- of twitterpagina? Geldt 
dat ook voor familieleden van dergelijke personen? Zo ja, op basis 
van welk(e) artikel(en) van welke wet(ten)? 

3.2.1.3.1. Worden familieleden van dergelijke personen lastiggevallen door 
de autoriteiten?  

3.2.2. Wat is er bekend over de Anjuman-e-Hussania foundation en de 
Allahmar Student foundation? (in Kyber Pakhtunkhwa, Palachinar?) Kunt 
u aangeven waar deze foundations voor staan? Zijn leden van deze 
foundations doelwit van bepaalde groeperingen, waaronder de Taliban? 

 
3.2.3. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 

3.2.3.1. Kunt u met betrekking tot afvalligen apart beschrijven hoe  
afvalligheid hun positie beïnvloedt? Daarbij verzoek ik u aandacht te 
besteden aan de vraag wat onder afvalligheid wordt verstaan. 

 
3.3. Toezicht en rechtsbescherming 

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

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

3.3.2.1.1. Van welke factoren hangt dit af? 
3.3.2.2. Worden aangiften doorgaans voldoende voortvarend behandeld? 

3.3.2.2.1. Van welke factoren hangt dit af? 
3.3.2.3. Krijgt men doorgaans een schriftelijke bevestiging van de aangifte? 

Zijn aangiftes bij de politie via corruptie makkelijk te verkrijgen? 
3.3.2.4. Bevat deze aangifte/politierapport (FIR) een bepaald nummer? Is 

het mogelijk met dit nummer online de aangifte te vinden en te 
kunnen bekijken? 

3.3.3. Wordt men doorgaans ook op de hoogte gehouden van het verloop van 
het onderzoek en uit komst ervan? 

3.3.4. Hoe lang worden aangiftes (FIR’s) bewaard in Pakistan? 
3.3.5. Welke mogelijkheden bestaan er om bescherming te zoeken bij andere 

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

3.3.6.1. Van welke factoren hangt dit af? 
3.3.7. In hoeverre kunnen ngo’s of internationale organisaties bij het 

verkrijgen van bescherming behulpzaam zijn? 
 

3.3.8. Wetgeving 
3.3.8.1. Zijn er sinds het vorige (thematisch) ambtsbericht wijzigingen 

aangebracht in de blasfemiewetgeving? Zo ja, welke, wanneer zijn 
deze wijzigingen ingegaan en wat betekenen deze wijzigingen (in de 
praktijk) voor de positie van de verschillende religieuze groepen? 
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3.3.8.2. Zijn er sinds het vorige (thematisch) ambtsbericht wijzigingen in 
andere bestaande wetgeving dan de blasfemiewetgeving 
aangebracht of is nieuwe wetgeving aangenomen die van belang 
kunnen zijn voor de positie van de verschillende religieuze groepen? 
Zo ja, welke, wanneer zijn deze wijzigingen ingegaan en wat 
betekenen deze wijzigingen (in de praktijk) voor de positie van de 
verschillende religieuze groepen? 

 
3.3.9. Rechtsgang 

3.3.9.1. Heeft een verdachte toegang tot een advocaat? Zo ja, 
3.3.9.2. Hoe is dit vormgegeven? 
3.3.9.3. Kan je slechts als advocaat werken in Pakistan als je geregistreerd 

staat in de bar council? Is de bar council één groot register of 
allemaal kleinere? Als een advocaat bij de bar council geregistreerd 
staat, mag hij/zij dan werken in alle branches, van lage tot hogere 
rechtbanken? En mag dat dan alleen als hij/zij geregistreerd staat 
bij de bar council? Is het mogelijk het register van de bar council 
online te raadplegen? 
 

3.3.9.4. Wanneer is een echtscheiding rechtsgeldig in Pakistan? 
3.3.9.5. Hoe is de wetgeving voor huwelijken met een buitenlandse partner? 

(bijvoorbeeld met een Afghaanse vluchteling/vluchtelinge) 
3.3.9.6. Kunt u specifiek onderscheid maken tussen een vrouw als 

buitenlandse partner en een man als buitenlandse partner?  
3.3.9.7. Hebben deze buitenlandse echtgenoten verblijfsrecht in Pakistan, 

en/of kunnen zij zich laten naturaliseren tot Pakistaan? Zo ja, is het 
dan noodzakelijk je eigen nationaliteit op te geven of kan je ook je 
eigen nationaliteit bewaren zonder je te laten naturaliseren? 

3.3.9.8. Hoe wordt er in Pakistan over het algemeen aangekeken tegen 
gemengde huwelijken tussen soennieten en sjiieten? Is dit nog sterk 
regio-bepaald? Indien de beide families van de huwelijkspartners 
niet met een huwelijk instemmen, hoe reageert de familie hierop 
richting de huwelijkspartners? Wat zijn mogelijke acties? Kan met –
indien nodig steun en/of bescherming van de autoriteiten verkrijgen 
in de praktijk? 

 
3.3.9.9. Fatwa’s  

3.3.9.9.1. Door welke groepen/stromingen worden fatwa’s uitgesproken 
(met name wegens blasfemie en fatwa’s met een doodvonnis)? 

3.3.9.9.2. Zijn er nog eisen aan de gronden voor een dergelijke fatwa? Kan 
er op grond van een verklaring/beschuldiging van één persoon een 
fatwa worden uitgesproken, en kan één islamitisch geestelijke een 
dergelijke fatwa (met doodvonnis) uitspreken, of zijn daar meer 
geestelijken voor nodig?  

3.3.9.9.3. Worden deze fatwa’s ook in reguliere/plaatselijke/landelijke 
media gepubliceerd? 

3.3.9.9.4. Wat is de reactie van de overheid; kunnen de autoriteiten 
bescherming bieden aan individuen waartegen een fatwa is 
uitgesproken? 

3.3.9.9.5. Wordt een fatwa door de politie en in de rechtsspraak gebruikt 
als bewijs? 

3.3.9.9.6. Hoe wordt er kenbaar gemaakt aan een persoon dat er een 
fatwa tegen hem/haar is uitgesproken? Gebeurt dit op een officieel 



 
 

 
 
 Pagina 13 van 16 
 

Directie Dienstverlenen 
Afdeling Expertise  

Team Onderzoek en Expertise 
Land en Taal 

 
Datum 
5 november 2021 
 
Ons kenmerk 
3629709 
 

 

document? (van een religieuze landelijke instantie, of plaatselijk, 
of alleen van een bepaalde moskee, via een bezorgde brief, of 
slechts een geschreven of getypt A4’tje, of mondeling, in de 
brievenbus of aan de deur geprikt/geplakt). 

3.3.9.9.7. Bestaat er een officieel of gebruikelijk document waarop een 
fatwa wordt kenbaar gemaakt en wordt hier in de praktijk dan 
altijd gebruik van gemaakt, of zou hier altijd gebruik van moeten 
worden gemaakt? (met een eenduidige opmaak, stijl, lay-out,  
gebruikelijke stempels, een handtekening, etc.) 

3.3.9.9.8. Wat kan men het beste doen, of wat zijn de mogelijkheden, als 
men van blasfemie wordt beschuldigd, terecht of onterecht?  

3.3.9.9.9. Kan worden ingegaan op hoe de autoriteiten omgaan met een 
beschuldiging van blasfemie? Wat wordt als blasfemie beschouwd? 
Is bekend of een beschuldiging van blasfemie wordt ingezet bij 
een persoonlijk conflict en is dit een algemeen/veel voorkomend 
probleem of niet (m.a.w.: een valse beschuldiging van blasfemie 
wordt niet onderkend in het strafproces waardoor een onschuldig 
persoon kan worden veroordeeld)? Welke straf wordt er veelal 
opgelegd indien iemand voor blasfemie wordt veroordeeld? 

3.3.9.9.10. Kan elke Mawlana, Molvi, mullah, imam, van een kleine, grotere 
of grote moskee een fatwa over iemand uitspreken/uitvaardigen, 
ondanks het feit dat dat officieel alleen door een mufti schijnt te 
kunnen? 

3.3.9.9.11. Zijn uitgevaardigde fatwa’s op te vragen bij de betreffende 
moskee of anderszins, bijvoorbeeld door toedoen van een 
advocaat? 

3.3.9.9.12. Kan een beschuldigde, voordat er een fatwa wordt 
uitgevaardigd, eerst nog worden gehoord door een soort raad van 
geestelijken, of eventueel de Pakistaanse autoriteiten? 

3.3.9.9.13. Kan de familie van iemand waarover een fatwa is uitgesproken 
dit nog aanvechten? En zo ja, hoe dan? 

3.3.9.9.14. Kunt u informatie geven over de Rehmania organisatie, waar 
veel moskeeën toe behoren zoals bijvoorbeeld de Jame Masjid 
Rehmaniya? Vaardigen zij fatwa’s uit tegen personen die van 
blasfemie worden beschuldigd? 
 

3.3.9.10.  Doodstraf 
3.3.9.10.1. Hoe vaak en voor welke delicten wordt de doodstraf opgelegd? 
3.3.9.10.2. Worden er ook opgelegde doodstraffen uitgevoerd? 
3.3.9.10.3. Is er een mogelijkheid van gratie? Zo ja, wordt gratie verleend? 

3.3.10. Mishandeling en foltering  
3.3.10.1. 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. 

 
3.3.11. Onrechtmatig toe-eigenen van land (land grabbing) 

3.3.11.1. Kan er in conflicten over landbezit en het onrechtmatig toe-eigenen 
van land beroep worden gedaan op een overheidsinstantie die hier 
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een bindende uitspraak over doet? Zo ja, werkt dit dan ook in de 
praktijk?  

3.3.11.2. Moeten er documenten worden overgelegd inzake landbezit of 
bezitten veel personen deze documenten niet? Is er ergens 
geregistreerd van wie land is?  

3.3.11.3. Is het mogelijk bescherming te krijgen van de autoriteiten tegen 
personen/groepen die onrechtmatig land toe-eigenen? 
Is het zo dat dit lastig is omdat de Pakistaanse autoriteiten zich ook 
schuldig zouden maken aan land-grabbing? 

 
3.3.12. Verdwijningen en ontvoeringen 

Kunt u aangeven op welke schaal in Pakistan met name in Balochistan 
ontvoeringen en verdwijningen plaatsvinden en wat hiervan de reden is? 

 
3.3.13. Hoe verhouden Jirga-uitspraken zich tot rechterlijke uitspraken van het 

Supreme Court, High court, of courts exercising civil and criminal 
jurisdiction? Worden Jirga-uitspaken als wettig beschouwd? 

3.3.14. Komt het vaker voor in Pakistan dat iemand zich tot een Jirga wendt, 
indien jonge (getrouwde) vrouwen er blijk van geven dat hun ambities 
verder reiken dan huishouden/zorg voor kinderen? 

3.3.15. Welke eisen stelt een Jirga aan de bewijslast? Hoe wordt door een Jirga 
omgegaan met (onterechte) beschuldigingen?  

3.3.16. Is het mogelijk, wanneer je een doodvonnis hebt gekregen van een 
Jirga, je nog ergens anders te vestigen binnen Pakistan, waar je buiten 
het gebied van het vonnis zou vallen? Zo ja, waarom en hoe? Zo nee, 
waarom niet? En, in het verlengde daarvan, speelt het nog mee dat de 
Jirga bestaat uit mannen uit één dorp/plattelandsgemeenschap/clan? 
Komt het ook voor dat er vrouwen deel uitmaken van een Jirga? 

 
4. Vluchtelingen   

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. Wat zijn de wettelijke bepalingen in Pakistan met betrekking tot 
vreemdelingen in Pakistan (Afghanen, Rohingya’s)?  
4.1.1. Hoe verkrijgen zij legaal verblijf?  
4.1.2. Is het hen toegestaan te werken?  
4.1.3. Hoe werken de wetsbepalingen uit in de praktijk? 
4.1.4. Kan men zich met een verblijfsvergunning bewegen en vestigen in heel 

Pakistan? 
4.1.5. Wordt in wetgeving en/of praktijk onderscheid gemaakt naar 

nationaliteit van de vreemdeling/? 
4.2. Terugkeer, inreis, vluchtelingen 

4.2.1. Kunnen gevluchte ahmadi’s zonder problemen Pakistan weer in komen 
met een geldig paspoort? 

4.2.2. Is het juist dat sinds 2017-2018 de namen van politieke opposanten op 
een lijst staan in het systeem van de vliegvelden in Pakistan? 

4.2.3. Kent Pakistan een verbod op refoulement? 
4.2.4. Is er in zijn algemeenheid informatie over gedwongen terugsturen door 

de autoriteiten van Pakistan van vreemdelingen direct aan de grens dan 
wel over gedwongen uitzettingen door de autoriteiten van Pakistan van 
vreemdelingen die al langer in Pakistan verblijven waarbij mogelijk 
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sprake kan zijn van refoulement? Zo ja, hoe is daarop gereageerd door 
UNHCR en/of mensenrechtenorganisaties? 

4.2.5. Kent Pakistan een nationale procedure die voorziet in de mogelijkheid 
om asiel aan te vragen bij de autoriteiten van Pakistan? Zo ja, is er een 
nationale instantie verantwoordelijk voor de statusdeterminatie? 

4.2.6. Indien de asielbeoordeling niet door de autoriteiten van Pakistan wordt 
verricht: is de UNHCR actief in Pakistan en beoordeelt de UNHCR 
asielaanvragen? Werkt de UNHCR daarbij samen met de autoriteiten van 
Pakistanen zo ja, hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit? 

4.2.7. Wat is de verblijfsstatus van asielzoekers en erkende vluchtelingen? Of 
worden zij gedoogd en, zo ja, worden zij dan geregistreerd? Krijgen zij 
een bewijs van registratie? 

4.2.8. Welke rechten heeft een vreemdeling die asiel heeft aangevraagd of die 
de status van vluchteling heeft, verleend door een nationale instantie 
van Pakistan dan wel door de UNHCR, met name op het gebied van 
huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg? Mag hij (betaalde) 
werkzaamheden verrichten? 

4.2.9. Kan in het kort worden omschreven onder welke levensomstandigheden 
asielzoekers en vluchtelingen in de praktijk in het algemeen in Pakistan 
verblijven? 

4.2.10. Hebben vluchtelingen (Afghanen en Rohingya bijvoorbeeld) in Pakistan 
enig recht op gezondheidszorg en onderwijs? Welke documenten zouden 
zij moeten bezitten voor een legaal verblijf in Pakistan? Welke rechten 
kunnen zij dan ontlenen aan die desbetreffende documenten?  

4.2.11. Welke rol speelt de UNHCR hierin? Vluchtelingen die de desbetreffende 
documenten niet bezitten, kunnen die zich wenden tot een bepaalde 
instantie? Hebben ongedocumenteerde vluchtelingen enig recht in 
Pakistan?  

4.2.12. Kunt u ingaan op eventuele nieuwe ontwikkelingen/regels t.a.v. 
vluchtelingen in Pakistan sinds de machtsovername van de Taliban in 
Afghanistan? 

4.2.13. Kunt u aangeven welke grensovergangen er tussen Afghanistan en 
Pakistan open, deels open of gesloten zijn (zoals bijv. Chaman en 
Torkham)? 

4.2.14. Wat is de situatie t.a.v. Afghaanse vluchtelingen, worden zij toegelaten 
tot Pakistan? Zijn er aanwijzingen dat Pakistan het verbod op 
refoulement niet eerbiedigt? Zo ja, kunt u dit beschrijven? 

4.2.15. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het registreren van 
Afghaanse vluchtelingen in Pakistan (DRIVE)? 

4.2.16. Welke rechten kan men ontlenen aan een Proof of Registration (PoR) 
kaart? 

4.2.17. Is er een verschil in de behandeling van Afghaanse vluchtelingen en 
(herkenbaar) Afghaanse Hazara-vluchtelingen? 

 
5. Terugkeer 

5.1.1. Zijn er gevallen bekend waarin migranten die (gedwongen) terugkeren 
bij aankomst door de autoriteiten problemen krijgen? 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. Waarom wel of niet? 
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5.1.3. Hoe is de situatie voor terugkerende afgewezen asielzoekers? Zijn er 
personen met een bepaald profiel (bijv. religie, etniciteit) die de speciale 
negatieve aandacht krijgen bij terugkeer? 

  
 

 




