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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 Iran. 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 buiten schuld vergunning. 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 is opgenomen dat christenen die actief zijn voor ‘nieuwe 
kerken’ of evangeliseren, en leden van huiskerken die bijeenkomsten bijwonen als 
groepen die systematisch worden blootgesteld aan vervolging worden beschouwd. 
 
Als risicogroep worden beschouwd bahai’s, Gonabadi soefi’s, personen die actief 
zijn in de politiek, journalistiek of op het gebied van de mensenrechten en daarbij 
significant kritiek uiten op de autoriteiten, afvalligen van het islamitisch geloof die 
hun afvalligheid actief uitdragen, en lhb’s (lesbiennes, homoseksuelen en 
biseksuelen). 
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Ten aanzien van de adequate opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen wordt aan de hand van paragraaf B8/6 Vc beoordeeld of adequate 
opvang voor amv’s aanwezig is. Voor Iran geldt in ieder geval dat de algemene 
opvangvoorzieningen niet beschikbaar en/of toereikend zijn en dat de autoriteiten 
geen zorg dragen 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 Iran. 
 
Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de 
totstandkoming van deze brief. 
 
1. Politieke en veiligheidssituatie 
1.1. Veiligheidssituatie 

1.1.1. 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 plaats vinden en welke gevolgen dit heeft voor de 
burgerbevolking. Kunt u hierbij aandacht geven aan de protesten die 
medio november 2019 begonnen naar aanleiding van het verhogen van 
de benzineprijzen? 

1.1.2. Was er sprake van wijdverbreide incidenten of vonden deze in een 
bepaalde regio/stad geconcentreerd plaats?  

1.1.3. Welke groeperingen/ facties/ personen/ commandanten zijn daarbij 
betrokken c.q. verantwoordelijk voor het geweld?  

1.1.4. Wie beschikt effectief over de macht/ heeft de controle in de diverse 
steden/regio’s/provincies? 

1.1.5. Bewegingsvrijheid  
1.1.5.1. Kan een persoon tegen wie een dagvaarding of arrestatiebevel is 

uitgevaardigd legaal het land verlaten? 
1.1.5.2. Is het langer wegblijven uit Iran dan een visum van een derde land 

toestaat strafbaar in Iran en zo ja, op grond van welk(e) artikel(en) 
van welke wet(ten) en met welke straf? 

1.1.5.3. Is illegale uitreis strafbaar en zo ja, op grond van welk(e) artikel(en) 
van welke wet(ten) en met welke straf? 

1.1.5.4. Is er een aparte uitreisvergunning nodig om het land te mogen 
verlaten en zo ja, voor welke groepen geldt dit? 

1.1.5.5. Krijgt iemand bij legale uitreis bij elke grensovergang hiervan altijd 
een stempel in het paspoort? En bij legale inreis? 
 

1.2. Politiek(e)(-bestuurlijke) ontwikkelingen  
1.2.1. Kunt u een beknopte beschrijving geven van de belangrijkste politieke 

ontwikkelingen in Iran sinds in maart 2019 het vorige algemeen 
ambtsbericht verscheen en de informatie uit het ambtsbericht 
actualiseren? 

1.2.2. Kunt u aangeven welke (vrijheidsbeperkende) maatregelen de 
autoriteiten hebben doorgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis? 
Worden bijvoorbeeld reisbewegingen gemonitord en zijn medische of 
andere gevoelige persoonsgegevens op grote schaal beschikbaar 
geworden voor de autoriteiten? Wordt er door de autoriteiten ook voor 
andere doeleinden gebruik gemaakt van de informatie dan om corona te 
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bestrijden, bijvoorbeeld om personen met een bepaald profiel extra te 
monitoren? 

1.2.3. Op pagina 15 van het ambtsbericht maart 2019 wordt gesteld dat de 
Iraanse autoriteiten in het buitenland gebruik zouden maken van 
informanten. Is er meer bekend over informanten in Nederland? Is 
verder bekend op basis van welke profielen/omstandigheden 
informanten personen in het buitenland in de gaten houden? Is bekend 
op welke wijze deze informanten in het buitenland zouden opereren en 
op welke schaal? 

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

2.1.1. Kunt u een up-date geven van de informatie over documenten uit het 
ambtsbericht Iran van maart 2019? 

2.1.2. Moet het oude reis- of identiteitsdocument worden ingeleverd bij het 
verkrijgen van een nieuw document? Zo niet, wordt het document 
ongeldig gemaakt en zo ja, hoe? 

2.1.3. Kunnen verlopen identiteitsdocumenten in de praktijk nog wel worden 
gebruikt? 

2.1.4. Kunt u informatie geven over de praktische mogelijkheden van 
documentfraude? Kunt u eventueel ook informatie geven over de meest 
voorkomende vormen van documentfraude ten behoeve van 
asielaanvragen in het buitenland? 

2.1.5. Is het in Iran gebruikelijk dat er bij de aanvraag voor een identiteits-
kaart twee originele kaarten worden gemaakt waarvan er een wordt 
afgegeven aan de aanvrager en er een achterblijft bij de autoriteiten? 

2.1.6. Is het gebruikelijk dat een Iraans paspoort niet is ondertekend? Wat kan 
worden geconcludeerd uit het niet ondertekend zijn van een paspoort, is 
het paspoort dan bijvoorbeeld per definitie frauduleus verkregen? Geldt 
dit ook voor niet ondertekende paspoorten van minderjarigen? 

2.1.7. Kan een man die zijn dienstplicht nog niet heeft vervuld een paspoort 
krijgen? Zo ja, zijn hier extra voorwaarden aan verbonden en wijkt het 
paspoort bijvoorbeeld af in geldigheidsduur? 

 
2.2. Nationaliteit 

2.2.1. Hoe verkrijgt men de nationaliteit van Iran van rechtswege? 
2.2.1.1. Wat zijn op dit punt in praktijk de mogelijkheden als de ouders van 

een kind niet met elkaar zijn getrouwd maar wel duidelijk is dat de 
vader de Iraanse nationaliteit bezit? 

2.2.2. Hoe verkrijgt men de nationaliteit via naturalisatie? 
2.2.3. Hoe verliest men de nationaliteit van Iran? 

2.2.3.1. Als zelf afstand doen volgens de wet mogelijk is, slagen mensen er 
in de praktijk dan in daadwerkelijk afstand te doen? Zo nee, waarom 
niet? Of zijn er alleen specifieke groepen die hier niet in slagen? 

2.2.4. Mag een Iraniër op grond van Iraanse wetgeving naast de Iraanse 
nationaliteit een tweede nationaliteit bezitten? 

2.2.5. Hoe is in de praktijk de uitwerking geregeld van de wet die begin 
oktober 2019 is aangenomen en op grond waarvan kinderen met een 
Iraanse moeder en een niet-Iraanse vader de Iraanse nationaliteit 
kunnen verkrijgen? 
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3. Mensenrechten 
3.1. Positie van specifieke groepen 

3.1.1. Wat is de mate van bescherming van burgers in verschillende 
gebieden/provincies door autoriteiten dan wel andere actoren? Ligt dit 
bijvoorbeeld voor inwoners van de provincie Khuzestan anders dan voor 
inwoners van de provincie Fars? 

3.1.1.1. Zijn er bepaalde (sociale) groepen die van bescherming uitgesloten 
zijn/aan wie voorwaarden zijn opgelegd om bescherming te 
genieten? Het gaat hierbij om de eventuele bescherming die aan de 
onderstaande groepen (3.1.2 t/m 3.1.8 en 3.2.2) wordt gegeven. 

 
3.1.2. Etnische groepen 

3.1.2.1. Arabieren: Kunt u een up-date geven van de situatie van de positie 
van de Arabieren sinds het ambtsbericht Iran van maart 2019? Kunt 
u aangeven of Arabieren zwaarder worden gestraft voor eenzelfde 
misdrijf in vergelijking met hun niet-Arabische landgenoten? Kunt u 
aangeven of, en zo ja, op welke wijze Arabieren worden 
gediscrimineerd in vergelijking met hun niet-Arabische landgenoten 
binnen het maatschappelijk leven? Kunt u een overzicht geven van 
de situatie met betrekking tot de mensenrechten in Khuzestan? 

3.1.2.2. Kunt u een overzicht geven van de belangrijkste Ahwazi 
protestbewegingen (naam, namen leiders, websites, vlaggen en 
emblemen? Kunt u een beschrijving geven van de opbouw/structuur 
van deze partijen? 

3.1.2.3. Kan een enkele lidmaatschap van een Arabische verzetsgroep reeds 
leiden tot problemen met de Iraanse autoriteiten? Zo ja, welke 
problemen heeft iemand dan te verwachten?  

3.1.2.4. Kan het enkele openlijk sympathiseren met Arabische 
verzetsgroepen zonder verder actief te zijn voor deze groepen leiden 
tot problemen met de Iraanse autoriteiten? Zo ja, welke problemen 
heeft iemand dan te verwachten? 

3.1.2.5. Koerden: Kunt u een up-date geven van de situatie van de positie 
van de Koerden sinds het ambtsbericht Iran van maart 2019? Kunt 
u een overzicht geven van de situatie met betrekking tot de 
mensenrechten in Iraans Koerdistan (Koerdistan provincie, 
Kermanshah provincie en de Ilam provincie)? Kunt u aangeven of 
Koerden zwaarder worden gestraft voor eenzelfde misdrijf in 
vergelijking met hun niet-Koerdische landgenoten? Kunt u aangeven 
of, en zo ja, op welke wijze Koerden worden gediscrimineerd in 
vergelijking met hun niet-Koerdische landgenoten binnen het 
maatschappelijk leven? 

3.1.2.6. Kunt u een overzicht geven van de belangrijkste Koerdische 
politieke partijen (inclusief Komala(h), KDPI, PJAK en PAK)? Kunt u 
aangeven in hoeverre de partijen nog actief zijn in Iran? Kunt u de 
opbouw/structuur van de partijen beschrijven? 

3.1.2.7. Azeri: Kunt u een update geven van de situatie van de Azeri ten 
opzichte van het algemeen ambtsbericht van maart 2019? 

3.1.2.8. Baluchi: Kunt u een update geven van de situatie van de Baluchi ten 
opzichte van het algemeen ambtsbericht van maart 2019? 

3.1.2.9. Wordt ten aanzien van de groep ongedocumenteerde Baluchi 
(ambtsbericht maart 2019 pagina 49) niet betwist door de Iraanse 
autoriteiten dat zij de Iraanse nationaliteit bezitten? 
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3.1.3. Dienstplichtweigeraars en deserteurs 
3.1.3.1. verzoek u alhier een beschrijving te geven van het systeem van 

militaire dienstplicht en een up-date te geven van de informatie over 
dienstplicht in het ambtsbericht van maart 2019. 

3.1.3.2. Welke documenten worden aan dienstplichtigen verstrekt? Zowel 
voor, tijdens en na de dienstplicht. 

3.1.3.3. Houden dienstplichtigen hun civiele documenten tijdens hun 
dienstplicht of worden deze ingenomen door de militaire 
autoriteiten? 

3.1.3.4. Wat is de normale dienstplichtperiode en zijn daar uitzonderingen 
op?  

3.1.3.5. Kan de dienstplichtperiode worden verlengd vanwege een 
disciplinaire bestraffing? Zo ja, voor welke overtreding(en) en 
hoelang kan de verlenging duren? Kan dit jaren zijn? 

3.1.3.6. Hoe vaak moeten studenten met uitstel wegens studie dit uitstel 
verlengen? Is dit bijvoorbeeld jaarlijks? 

3.1.3.7. Geven onderwijsinstellingen door aan de militaire autoriteiten dat 
een student met uitstel niet meer studeert? 

3.1.3.8. Krijgen dienstplichtigen soldij en zo ja, op welke wijze wordt dit 
uitgekeerd? Contant, per bankoverschrijving? 

3.1.3.9. Staat medisch zijn afgekeurd gelijk aan het hebben voltooid van de 
dienstplicht dan wel gelijk aan te zijn vrijgesteld? 

3.1.3.10. Mogen dienstplichtigen (zichtbare) tatoeages hebben? Hoe is dit 
voor christelijke tatoeages bij personen van duidelijke niet-
christelijke origine? En voor tatoeages met een politieke strekking? 

 
3.1.4. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten 

3.1.4.1. Wat is bekend over het naleven door de Iraanse autoriteiten in de 
praktijk van amnestieverlening aan (lagergeplaatste) leden van de 
MKO? Is aan te geven welk niveau leden wel en welk niveau leden 
niet onder de regeling valt? 

3.1.4.2. Wat is de houding van de autoriteiten ten opzicht van voormalige 
MKO-leden?  

3.1.4.3. Wat is de houding van de autoriteiten ten opzichte van familieleden 
van voormalige MKO-leden? 

 
3.1.5. LHBT. Ik verzoek u  zoveel mogelijk onderscheid te maken tussen de 

verschillende subcategorieën en daarbij ook in te gaan op regionale 
verschillen.  

3.1.5.1. Zijn er ontwikkelingen ten aanzien van de positie van LHBT’s in 
vergelijking met het algemene ambtsbericht van maart 2019? Is 
hierbij een verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders? 

3.1.5.2. 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? 

3.1.5.3. Wordt in Iran daadwerkelijk strafvervolging ingezet tegen 
homoseksuelen zonder dat zij worden beschuldigd van 
homoseksuele handelingen? Zijn er gevallen bekend waarin mensen 
op basis van andere strafbepalingen werden veroordeeld vanwege 
hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken? 
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3.1.5.4. Worden homoseksuelen die openlijk uitkomen voor hun geaardheid 
door de politie lastiggevallen, gearresteerd of aangeklaagd? 

3.1.5.5. Kunt u aangeven of er in de periode van verslaglegging sprake is 
geweest van veroordelingen tot gevangenisstraffen/doodstraf 
wegens (vrijwillige) homoseksuele handelingen? Zo ja, kunt u 
aangeven op grond van welke wetgeving de veroordeling 
plaatsvond? 

3.1.5.6. Wordt bij bestraffing vanwege homoseksuele handelingen 
onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en minderjarigen? 

3.1.5.7. Voeren de autoriteiten een actief en systematisch vervolgingsbeleid 
tegen LHBT’s? Is hierbij een verschil tussen lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? Maken de autoriteiten 
hierbij (in toenemende mate) gebruik van sociale media? 

3.1.5.8. Kunnen LHBT-getinte uitingen, zowel over het onderwerp op zich als 
over de eigen geaardheid, op internet en sociale media leiden tot 
(strafrechtelijke) vervolging bij terugkeer? Zo ja, welke 
bestraffingen zijn in dat geval mogelijk? Is hierbij een verschil 
tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? 

3.1.5.9. Kan het bekend zijn van een (toegeschreven) LHBT-gedragingen of 
geaardheid 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? Is hierbij een verschil tussen lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? 

3.1.5.10. Ik verzoek u in te gaan op mogelijke ernstige gevallen van 
discriminatie en/of geweld van LHBT’s door de autoriteiten en/of 
door medeburgers. Indien LHBT’s ernstige problemen van 
medeburgers ondervinden, met de gevolgen zoals hier bedoeld 
(discriminatie en/of geweld), bieden de autoriteiten daadwerkelijk 
bescherming hiertegen? Zijn er gevallen van eerwraak bekend in 
verband met seksuele oriëntatie, genderidentiteit of 
geslachtskenmerken en kan hiertegen effectieve bescherming van 
de overheid worden ingeroepen? Is hierbij een verschil tussen 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? 

 
Transgenders 

3.1.5.11. Wat is de positie van transgenders in de samenleving? Is deze 
anders dan die van lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen?  

3.1.5.12. Worden zij systematisch achtergesteld? Worden de 
geslachtsoperaties vergoed door de autoriteiten? Kunnen 
transgenders na hun operatie hier openlijk voor uitkomen? Komen 
zij in aanmerking voor publieke functies? Hebben transpersonen 
toegang toe medische steun en zorg, met name medische steun en 
zorg die verband houdt met de geslachtsveranderende operatie? 

3.1.5.13. Kunnen transgenders hun geslacht wettelijk laten veranderen en zo 
ja, onder welke voorwaarden? 

3.1.5.14. Zijn er gevallen bekend van LHBT’s die worden gedwongen tot een 
geslachtsveranderende operatie (bijvoorbeeld om hen zo te 
‘genezen’ van homoseksualiteit)? Is hierbij een verschil tussen 
homoseksuelen en biseksuelen? 
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Overig 
3.1.5.15. Worden bekentenissen of beschuldigingen jegens andere LHBT’s 

afgedwongen bij arrestanten? Is hierbij een verschil tussen lesbien-
nes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? 

3.1.5.16. Hoe worden LHBT’s in detentie behandeld door overheids-
functionarissen of medegevangenen? Hoe behandelen zij LHBT’s die 
op grond van homoseksuele handelingen in detentie verkeren? Is 
hierbij een verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders? 

3.1.5.17. Zijn er maatschappelijke organisaties die belangen behartigen van 
LHBT’s, eventueel ondergronds opererende organisaties? Is hierbij 
een verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders? 

3.1.5.18. Op welke wijze rapporteren de media over LHBT’s? Is hierbij een 
verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans-
genders? 

3.1.5.19. Lopen LHBT’s in vergelijking met heteroseksuelen onevenredig veel 
kans het slachtoffer te worden van represailles van familie, vrienden 
of anderszins? Registreert de politie dit soort geweld? Worden 
LHBT’s in die gevallen op juiste wijze behandeld door de politie? Is 
hierbij een verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders? 

3.1.5.20. Wordt het slachtoffer van een man-man verkrachting gezien als een 
(passieve) homoseksueel en is hij daarmee dus strafbaar? Of wordt 
een onderscheid gemaakt tussen dader en slachtoffer en kan het 
slachtoffer dus aangifte doen van verkrachting? Speelt de leeftijd 
van het slachtoffer (ouder/jonger dan 18 jaar) hierbij een rol? 

3.1.5.21. Is bekend in hoeverre er sociale druk wordt uitgeoefend op LHBT-
ers om een huwelijk te sluiten om zo de homoseksuele geaardheid 
‘af te buigen’? Zou dit zelfs kunnen als de persoon in kwestie al in 
het buitenland verblijft? Is hierbij sprake van een verschil tussen 
stad en platteland? Is hierbij een verschil tussen lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? 

3.1.5.22. Ondervinden LHBT’s vanwege hun geaardheid problemen bij het 
verkrijgen van documenten of bij uitreizen? Is hierbij een verschil 
tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? 

3.1.5.23. Worden sites die zich richten op LHBT’s gemonitord door de 
autoriteiten? Is hierbij een verschil tussen sites voor lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders? 

3.1.5.24. Zijn er plaatsen waar LHBT’s elkaar (openlijk) kunnen ontmoeten? 
3.1.5.25. Zijn er openlijke LHBT’s in Iran en zo ja, proberen zij invloed uit te 

oefenen (juridisch, maatschappelijk)? 
 

3.1.6. Vrouwen  
3.1.6.1. Ik verzoek u een schets te geven van de positie van vrouwen en 

daarbij een up-date te geven van het ambtsbericht Iran van maart 
2019. 

3.1.6.2. Kunt u aangeven wat de positie is in Iran van ongetrouwde vrouwen 
die een kind hebben gekregen en van getrouwde vrouwen die een 
kind hebben gekregen van een andere man dan hun wettige 
echtgenoot? Maakt het verschil of dit in dan wel buiten Iran heeft 
plaatsgevonden? 
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3.1.7. Bloed- en erekwesties 
3.1.7.1. Kunt u aangeven in hoeverre bloed- en eerwraak in Iran voorkomt? 
3.1.7.2. Kunt u bij de beantwoording van de vragen aangeven of er 

eventueel verschillen zijn tussen verschillende etnische groepen? 
3.1.7.3. Kunt u aangeven wat de reactie van de autoriteiten is indien om 

bescherming tegen bloedwraak of eerwraak wordt verzocht?  
3.1.7.4. Kunt u aangeven welke maatregelen de autoriteiten nemen indien 

iemand om bescherming tegen bloedwraak of eerwraak verzoekt? 
 

3.1.8. (Alleenstaande) minderjarigen 
3.1.8.1. Ik verzoek u een beknopte schets te geven van de positie van 

minderjarigen en daarbij een up-date te geven van het ambtsbericht 
Iran van maart 2019. Kunt u bij dit onderdeel aandacht besteden 
aan kinderen van de verschillende etnische groepen? Kunt u 
aangeven of er verschillen zijn in de behandeling van minderjarige 
kinderen op grond van de etnische achtergrond?  

3.1.8.2. Door wie en waar worden minderjarigen die niet langer opvang 
hebben bij de ouders (bv. omdat ze zijn overleden) normaal 
gesproken opgevangen? 

3.1.8.3. Ik verzoek u een update te geven van het ambtsbericht van maart 
2019 ten aanzien van de opvangmogelijkheden voor minderjarigen, 
inclusief het toezicht op de opvang en welke ngo’s actief zijn voor 
opvang van alleenstaande minderjarigen. 
 

3.2. Naleving en schendingen 
3.2.1. Vrijheid van meningsuiting 

3.2.1.1. Kunt u een up-date geven van de informatie over de vrijheid van 
meningsuiting uit het ambtsbericht Iran van maart 2019? En daarbij 
aandacht geven aan mensenrechtenactivisten, vrouwenrechten-
activisten, milieu-activisten, journalisten, demonstranten? 

3.2.1.2. 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)? 

3.2.1.3. 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)? 

3.2.1.4. Moeten de private providers door de overheid gevraagde gegevens 
over hun klanten verplicht leveren? 

3.2.1.5. Zijn privé-gebruikers verplicht tot het plaatsen van een internetfilter 
en zo ja, wie controleert dat? 

3.2.1.6. Wordt bij legaal vertrek uit Iran uitreizenden gevraagd naar hun 
wachtwoorden van hun facebook- of twitterpagina? 

3.2.1.7. Wordt bij legale binnenkomst in Iran reizigers gevraagd naar 
wachtwoorden van hun facebook- of twitterpagina? 

3.2.1.8. Is het op een website/weblog buiten Iran plaatsen van informatie op 
dezelfde wijze strafbaar als het in Iran plaatsen van informatie op 
een website/weblog? Zo ja, op basis van welk(e) artikel(en) van 
welke wet(ten)? 

3.2.1.9. Wordt de inhoud van het mobiele telefoonverkeer (inclusief sms-
berichten) gemonitord? 
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3.2.1.10. Kunnen de autoriteiten met gezichtsherkenningstechnieken 
personen identificeren en worden deze technieken gebruikt bij het 
monitoren van sociale media en internet? 

3.2.1.11. Is bekend op welke schaal deze technieken worden toepast en is 
bekend welke personen een voor de autoriteiten in dit verband 
interessante achtergrond hebben? 
 

3.2.2. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
 
Christenen 

3.2.2.1. Kunt u informatie geven over de positie van christenen in Iran? Zijn 
er ten opzichte van de beschrijving in het ambtsbericht van maart 
2019 veranderingen ten aanzien van de positie van christenen? Wat 
zijn de mogelijkheden voor christenen in de breedste zin van het 
woord om hun geloof (veilig) te belijden? 

3.2.2.2. Is er een verschil in behandeling tussen leden van de oude kerken 
(Armeniërs, Assyriërs) en leden van de nieuwe kerken 
(protestanten, evangelische kerken)? Zo ja, welke? 

3.2.2.3. Proberen leden van oude kerken moslims te bekeren en laten zij 
moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben 
deze bezoeken voor de bezoekende moslims en voor leden van de 
oude kerken? 

3.2.2.4. Proberen leden van nieuwe kerken moslims te bekeren en laten zij 
moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben 
deze bezoeken voor de bezoekende moslims en de leden van de 
nieuwe kerken? 

3.2.2.5. Op welke wijze worden leden van de geloofsgemeenschap Jehovah’s 
Getuigen behandeld? Proberen leden van de Jehovah’s Getuigen 
moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot hun diensten en zo 
ja, welke consequenties hebben deze bezoeken voor de bezoekende 
moslims en voor leden van de Jehovah’s Getuigen? 

3.2.2.6. Op welke wijze worden leden van de geloofsgemeenschap 
Pinstergemeente behandeld? Proberen leden van de 
Pinkstergemeente moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot 
hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben deze bezoeken 
voor de bezoekende moslims en voor leden van de Pinkster-
gemeente? 

3.2.2.7. Op welke wijze worden leden van evangelische kerken behandeld? 
Proberen leden van evangelische kerken moslims te bekeren en 
laten zij moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties 
hebben deze bezoeken voor de bezoekende moslims en voor leden 
van evangelische kerken? 

 
Afvalligheid/juridisch/bekering 

3.2.2.8. Kunt u met betrekking tot de positie van islamitische afvalligen 
beschrijven hoe de afvalligheid hun positie juridisch dan wel 
maatschappelijk beïnvloedt? Ondervinden bekeerlingen problemen 
vanwege het openlijk belijden van hun nieuwe, meestal christelijke, 
geloof (huiskerkbezoek, praten over het geloof met niet-christenen, 
dragen van uiterlijke tekenen, pogingen tot bekeringen)? Maakt het 
hierbij uit of iemand kerkleider is (geworden) of een ‘gewoon’ 
kerklid is? 

3.2.2.9. Op welke wijze evangeliseren kerken in Iran? 



 
 

 
 
 Pagina 10 van 15 
 

Directie Dienstverlenen 
Afdeling Expertise  

Team Onderzoek en Expertise 
Land en Taal 

 
Datum 
17 augustus 2020 
 
Ons kenmerk 
3004145 

 

3.2.2.10. Hoe is het systeem van huiskerken georganiseerd in Iran? 
3.2.2.11. Worden bekeerde christenen ook strafrechtelijk vervolgd als ze niet 

evangeliseren maar wel anderszins actief zijn voor nieuwe kerken? 
3.2.2.12. Worden bekeerde christenen ook strafrechtelijk vervolgd als ze hun 

nieuw religie alleen in huiselijke sfeer uitoefenen? 
3.2.2.13. Op welke wijze kunnen afvalligen het slachtoffer worden van 

handelingen door de autoriteiten (bv. fysiek, juridisch, maatschap-
pelijk) of van handelingen door personen in de privé-sfeer? 

3.2.2.14. Kunnen kritische religieuze uitingen op het internet of sociale media 
van leden van religieuze minderheden en van afvalligen over hun 
afvalligheid vanuit het buitenland leiden tot (strafrechtelijke) 
vervolging bij terugkeer? Zo ja, welke bestraffingen zijn in dat geval 
mogelijk? 

3.2.2.15. Welke kritiek op de islam kan als geloofsafval of als blasfemie 
worden gezien? 

3.2.2.16. Welke problemen kan iemand ondervinden die kritiek uit op de islam 
of de islam beledigt? Wat is bekend over eventuele bestraffingen? 

3.2.2.17. Was er tijdens de verslagperiode sprake van detentie en/of ter 
doodveroordeling van leden van nieuwe kerken, leden van new age- 
achtige bewegingen, bekeerlingen (inclusief van shi’isme naar 
soennisme), evangelisten en/of geloofsafvalligen? 

3.2.2.18. In hoeverre hebben de autoriteiten belangstelling voor een persoon 
die zich bekeert van het ene niet-islamitische geloof naar een ander 
niet-islamitisch geloof? 

3.2.2.19. Is het hebben van een zichtbare christelijke tatoeage strafbaar in 
Iran? Zo ja, met welke straf op grond van welke wet(ten)? Als de 
tatoeage zelf niet strafbaar is kan dit dan wel tot problemen leiden 
vanwege vermeende afvalligheid? 

3.2.2.20. Lopen afvalligen risico op vervolging indien zij hun afvalligheid niet 
uitdragen? 
 
Andere religies 

3.2.2.21. Kunt u informatie geven over de positie van zoroastriërs in Iran? 
Proberen zoroastriërs moslims te bekeren en laten zij moslims toe 
tot hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben deze 
bezoeken voor de bezoekende moslims en voor de zoroastriërs? 

3.2.2.22. Kunt u informatie geven over de positie van joden in Iran? Laten 
joden moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties 
hebben deze bezoeken voor de bezoekende moslims en voor de 
joden? 

3.2.2.23. Kunt u informatie geven over de positie van baha’i in Iran? Proberen 
baha’i moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot hun diensten 
en zo ja, welke consequenties hebben deze bezoeken voor de 
bezoekende moslims en voor de baha’i? 

3.2.2.24. Kunt u informatie geven over de positie van soefi’s in Iran? Proberen 
soefi’s andere moslims over te halen toe te treden tot een soefi-orde 
en laten zij moslims toe tot hun bijeenkomsten en zo ja, welke 
consequenties hebben deze bezoeken voor de bezoekende moslims 
en voor de soefi’s? 

3.2.2.25. Op welke wijze worden aanhangers van de stroming Erfan 
Kayhani/Erfan-e Halgheh door de autoriteiten behandeld? Worden 
zij automatisch als afvalligen beschouwd als zij geboren zijn als 
moslim? Wat is de positie van de leider, Mohammed Ali Taheri? Kunt 
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u een overzicht geven van de belangrijkste incidenten die zich in de 
verslagperiode hebben voorgedaan? Lopen ‘gewone’ leden van deze 
stroming risico?  

3.2.2.26. Atheïsten: Op welke wijze worden mensen die zichzelf als atheïst 
beschrijven door de autoriteiten behandeld? Worden zij actief 
strafrechtelijk vervolgd? 
 
Religies overig 

3.2.2.27. Is er bij het in de gaten houden van de activiteiten in de diaspora 
speciale aandacht voor asielzoekers die zich bekeren en/of hun 
geloof opgeven? 

3.2.2.28. In welke mate lopen bekeerlingen kans het slachtoffer te worden 
van represailles van familie, vrienden, of anderszins? 

3.2.2.29. Monitoren de autoriteiten het telefoonverkeer, internetgebruik en 
sociale media van leden van religieuze minderheden en afvalligen? 
In welke gevallen en hoe wordt er opgetreden tegen gebruikers van 
deze media? 

3.2.2.30. Wat zijn de (juridische, maatschappelijke, sociale) gevolgen van het 
enkel niet praktiseren van de islam? 

3.2.2.31. Zijn in Iran Perzischtalige en andere niet-Arabischtalige korans te 
verkrijgen? 
 

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? 
3.3.1.2. Worden aangiftes in behandeling genomen? Van welke factoren 

hangt dit af? 
3.3.1.3. Worden aangiften doorgaans voldoende voortvarend behandeld? 

Van welke factoren hangt dit af? 
3.3.1.4. Krijgt men doorgaans een schriftelijke bevestiging van de aangifte? 
3.3.1.5. Welke mogelijkheden zijn er om aangifte te doen tegen (leden van) 

de politie, (leden van) de bassij, (leden van) de Sepah-e Pasdaran? 
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 kunnen ngo’s of internationale organisaties bij het 

verkrijgen van bescherming behulpzaam zijn? 
 

3.3.2. Wetgeving 
3.3.2.1. Wie van de ouders heeft het juridisch zeggenschap over een kind 

tijdens en na het huwelijk (zowel na echtscheiding als na overlijden 
van een van de twee ouders)? 

3.3.2.2. Kan een meerderjarige broer het juridisch zeggenschap over zijn 
zussen hebben? Zo ja, kan dit zowel bij minderjarige als meerder-
jarige zussen? Zo ja, is hier dan een rechterlijke uitspraak van? 

3.3.2.3. Wie van de ouders bepaalt of het kind Iran mag verlaten tijdens en 
na het huwelijk (zowel na echtscheiding als na overlijden van een 
van de twee ouders)? 

3.3.2.4. In het Iraanse Burgerlijk Wetboek worden in wetsartikelen (1168-
1194) over voogdij en zeggenschap de termen negahdari, hezanat, 
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wilayat en qayem gebruikt. Wat is het verschil tussen deze termen 
en welke juridische verantwoordelijkheden horen hierbij? 

3.3.2.5. Is trouwen met de handschoen mogelijk in Iran en waaruit blijkt dat 
een huwelijk op deze manier heeft plaatsgevonden? 

3.3.2.6. Is voor vrouwen een maagdelijkheidstest verplicht als voorwaarde 
om te kunnen trouwen? 

3.3.2.7. Staat op een scheidingsakte de reden van de echtscheiding 
vermeld? 

3.3.2.8. Krijgt een paar na het kwijtraken van de huwelijksakte een nieuw 
origineel of een kopie van de eerdere akte met aanduiding dat het 
een kopie is van een eerder origineel? 

3.3.2.9. Mogen politieagenten en beroepsmilitairen direct na het aflopen van 
hun dienstverband naar het buitenland reizen? Zo niet, wat zijn de 
beperkingen? 

3.3.2.10. Hebben artsen een meldingsplicht als zij bij een patiënt iets 
opmerken dat als oppositioneel kan worden opgevat, bijvoorbeeld 
een tatoeage? 

3.3.2.11. Is legale abortus mogelijk in Iran? Zo ja, hebben alle groepen 
vrouwen hier in gelijke mate toegang toe? Zo nee, wat is de straf op 
het ondergaan en op het uitvoeren van abortus? 

3.3.2.12. Is het niet dragen van een hoofddoek in de auto strafbaar? Speelt 
de mate van geblindeerd zijn van de ramen hierbij een rol? 

3.3.2.13. Is toekomst voorspellen (met kaarten, theebladeren, koffiebladeren 
– tasseografie) strafbaar in Iran en zo ja, wat is de bestraffing en op 
grond van welke wet(ten)? 
 

3.3.3. Rechtsgang 
3.3.3.1. Heeft een verdachte toegang tot een advocaat? Zo ja, hoe is dit 

vormgegeven? 
3.3.3.2. Wie heeft er toegang tot de elektronische juridische database Sana 

(sabt-e nam-e elektronik)? Is dit alleen de betrokken persoon, of 
bijvoorbeeld ook de advocaat, familieleden?  

3.3.3.2.1. Geldt deze toegang ook voor zaken die betrekking hebben op de 
staatsveiligheid? 

3.3.3.2.2. Kan iemand worden gemachtigd om in het systeem te kunnen 
en zo ja, wie kan machtigen en wie kan worden gemachtigd? 

3.3.3.2.3. Hebben personen die in theorie toegang hebben ook in praktijk 
altijd toegang en zo nee, waarom niet? 

3.3.3.2.4. Op welke momenten in de procedure hebben zij toegang tot het 
systeem?  

3.3.3.2.5. Op welke wijze hebben zij toegang tot het systeem? Gaat dit 
bijvoorbeeld met een code per sms en zo ja, kunnen deze sms-
berichten dan alleen in Iran worden ontvangen met een Iraanse 
sim-kaart? 

3.3.3.2.6. Is voor toegang elke keer een andere code nodig? 
3.3.3.2.7. Is het voor toegang tot het systeem nodig dat de raadplegende 

persoon fysiek in Iran verblijft? 
3.3.3.2.8. Worden personen die bij een zaak betrokken zijn automatisch 

geattendeerd op een wijziging in het dossier en zo ja, hoe? 
3.3.3.2.9. Welke documenten worden in de Sana-database opgenomen? 
3.3.3.2.10. Zijn de documenten die iemand via dit systeem verkrijgt aan te 

merken als originelen? Zo niet, hoe kunnen dan alsnog originele 
documenten worden verkregen? 
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3.3.3.2.11. Wordt dit systeem ook gebruikt voor het signaleren van 
gezochte personen? 

3.3.3.3. Hoe worden dagvaardingen en vonnissen bekend gemaakt, naast 
wellicht opname in de Sana-database? 

3.3.3.4. Kan iemand telefonische, per sms, per whats app-bericht worden 
opgeroepen om te verschijnen bij politie of rechtbank? 

3.3.3.5. Als onroerend goed wordt afgegeven als borgstelling, wordt hiervan 
dan een aantekening gemaakt in de eigendomsakte? Zo ja, wat valt 
uit deze aantekening op te maken? 

3.3.3.6. In welke gevallen kan iemand een uitreisverbod krijgen?  
3.3.3.7. Hoelang duurt het uitvaardigen van een uitreisverbod? 
3.3.3.8. Wordt een uitreisverbod naar alle grensovergangen gestuurd? Dus 

bijvoorbeeld ook naar grenspolitie die controleert in de trein van 
Iran naar Turkije? 

3.3.3.9. Kan iemand legaal uitreizen als er nog een strafzaak openstaat? 
3.3.3.10. Kan iemand legaal uitreizen als er een vonnis is uitgevaardigd? 
3.3.3.11. Moet de oproep om te verschijnen bij een zitting worden ingeleverd 

als de zitting plaatsvindt? 
3.3.3.12. Wordt een persoon tegen wie aangifte is gedaan van die aangifte op 

de hoogte gesteld? 
3.3.3.13. Wordt bij een huiszoeking altijd een huiszoekingsbevel getoond? Zo 

ja, krijgt de bewoner hier een kopie van? 
3.3.3.14. Wordt bij een huiszoeking medegedeeld waarom een huiszoeking 

wordt gedaan en waarom een persoon wordt gezocht? 
3.3.3.15. Wie/wat zijn de ‘mannen in burgerkleding’ (lebas-e shakhsi) en aan 

welke organisatie zijn zij verbonden? In welke situaties treden zij op 
en kunnen burgers hiertegen een klacht indienen? 

 
Juridische documenten 

3.3.3.16. Worden juridische documenten in het hele land op een uniforme 
manier opgesteld? Zo niet, waarom niet? 

3.3.3.17. Worden juridische documenten in het hele land elektronisch 
aangemaakt en opgeslagen? Zo niet, waarom niet? 

3.3.3.18. Heeft een verdachte recht op een verslag van zijn gehoor bij politie 
of rechtbank? 

3.3.3.19. Komt het voor dat een aangehouden persoon zelf een verklaring 
moet opschrijven in plaats van dat de politie dit doet? 

3.3.3.20. Komt het voor dat een aangehouden persoon een blanco formulier 
moet ondertekenen en een vingerafdruk moet zetten? Wat zijn de 
juridische gevolgen van dit ondertekenen? 

3.3.3.21. Krijgt iemand een schriftelijk bewijs van aangifte doen bij de politie? 
3.3.3.22. Op welke wijze en door welke instantie wordt een dagvaarding 

uitgevaardigd?  
3.3.3.23. Door medewerkers van welke instantie wordt een dagvaarding 

bezorgd? 
3.3.3.24. Op welke locaties (woonadres, werk?) kan een dagvaarding worden 

bezorgd? 
3.3.3.25. Wanneer wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd? Is dit pas na het 

negeren van meerdere oproepen of dagvaardingen? 
3.3.3.26. Wordt een arrestatiebevel alleen getoond aan een verdachte of 

wordt een exemplaar overhandigd? Indien overhandigd: Is dit een 
origineel, een ‘carbon copy’/doorslag of een kopie? 
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3.3.3.27. Door medewerkers van welke instantie wordt een arrestatiebevel 
bezorgd? 

3.3.3.28. Op welke locaties (woonadres, werk?) kan een arrestatiebevel 
worden bezorgd? 

 
3.3.4. Arrestaties, bewaring en detenties 

3.3.4.1. Kunt u een omschrijving geven van de detentieomstandigheden in 
Iran? 

3.3.4.2. In hoeverre worden personen bij hun arrestatie geïnformeerd over 
de reden van de arrestatie? Kan familie informatie krijgen over de 
reden van arrestatie, de verblijfsplaats en de gerechtelijke 
procedure tegen het familielid? 
 

3.3.5.  Doodstraf 
3.3.5.1.1. Hoe vaak en voor welke delicten wordt de doodstraf opgelegd? 
3.3.5.1.2. Worden er ook executies uitgevoerd? 
3.3.5.1.3. Is er een mogelijkheid van gratie? Zo ja, wordt gratie verleend? 

 
3.3.6. 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. 

 
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 Iran met betrekking tot Afghanen in 
Iran? 
4.1.1. Hoe verkrijgen zij legaal verblijf?  
4.1.2. Is het Afghanen toegestaan te werken?  
4.1.3. Hoe werken de wetsbepalingen uit in de praktijk? 
4.1.4. Kunnen Afghanen zich met een verblijfsvergunning bewegen en vestigen 

in heel Iran? 
4.1.5. Kunnen Afghanen in Iran een identiteitsdocument verkrijgen bij de 

Afghaanse ambassade of een Afghaans consulaat in Iran? 
4.1.6. Kunnen Afghanen in Iran een bewijs van hun huwelijk verkrijgen in 

Iran? Zo ja, van welke Iraanse of Afghaanse instantie? Maakt het hierbij 
uit of ze legaal of illegaal in Iran zijn? 

 
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? 

5.1.1.1. Maakt het hierbij uit welk soort document iemand bij zich heeft bij 
terugkeer?  

5.1.1.2. Maakt het hierbij uit of het om minderjarigen of volwassenen gaat? 
5.1.1.3. Maakt het hierbij uit of iemand aangeeft dat hij de asielmotieven 

enkel heeft gesteld/daarnaar heeft gehandeld (bijv. online dingen 
posten, kerkbezoeken, deelname demonstraties) om in aanmerking 






