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Inleiding 

Dit ambtsbericht is opgesteld aan de hand van de in de Terms of Reference (ToR) 
gestelde vragen en genoemde aandachtspunten. Deze ToR is opgesteld door het 
ministerie van Justitie en Veiligheid en vastgesteld op 31 juli 2018.  
 
In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Iran beschreven voor zover deze 
van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig 
zijn uit Iran en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Iraanse 
asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht 
Iran van mei 2017. De verslagperiode beslaat de periode juni 2017 tot en met 
februari 2019. Relevante ontwikkelingen tot aan de publicatie van het ambtsbericht 
(maart 2019) zijn voor zover mogelijk in het ambtsbericht opgenomen. 
 
Voor wat betreft de situatie van christenen en lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders in Iran betreft dit ambtsbericht een actualisering van 
het thematische ambtsbericht aangaande christenen en LHBT’s van mei 2015 en het 
algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017. 
 
Dit ambtsbericht is gebaseerd op informatie van zowel openbare als vertrouwelijke 
bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van niet-
gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. De 
geraadpleegde openbare bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 
 
In dit ambtsbericht wordt verwezen naar geraadpleegde openbare bronnen. Daar 
waar openbare bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel gevallen ook 
ondersteund door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen. Bovendien 
liggen bevindingen van een fact finding missie naar Iran en berichtgeving afkomstig 
van de Nederlandse vertegenwoordiging in Iran mede ten grondslag aan dit 
ambtsbericht. Deze bevindingen worden als vertrouwelijke bron behandeld.  
 
In hoofdstuk één worden relevante politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie 
in het land beschreven. Daarnaast is er een paragraaf die handelt over documenten.  
 
In hoofdstuk twee wordt de mensenrechtensituatie in Iran beschreven. Hierbij wordt 
ingegaan op de juridische context en naleving en schendingen van mensenrechten. 
Tevens komt de positie van specifieke groepen zoals minderheden, vrouwen, LHBTI, 
minderjarigen en dienstplichtigen in dit hoofdstuk aan bod.  
 
Hoofdstuk drie beschrijft de situatie van vluchtelingen in en uit Iran en in de regio. 
Een aparte paragraaf is gewijd aan in Iran verblijvende Afghanen.  
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1 Landeninformatie 

1.1 Politieke ontwikkelingen 
 
Zittend president Hassan Rouhani werd bij de presidentsverkiezingen van mei 2017 
in één stemronde herkozen met ongeveer 57% van de stemmen. De opkomst was 
met zeventig procent van de stemgerechtigden hoog. Zijn opponent Raïsi, uit de 
conservatieve hoek, kreeg bijna veertig procent van de stemmen.1 De verkiezingen 
verliepen zonder grote incidenten.2  
 
Ongeveer twee weken later, op 7 juni 2017 werd Teheran getroffen door een 
dubbele aanslag. De terroristische groepering ISIS (Islamitische staat in Irak en 
Syrië) eiste de verantwoordelijkheid ervoor op.3  
 
In februari 2018 kwamen vrouwen in openlijk verzet tegen de islamitische 
kledingvoorschriften voor vrouwen en in het bijzonder het verplicht dragen van de 
hoofddoek. Zij namen in het openbaar hun hoofddoek af en hielden deze 
demonstratief omhoog. De autoriteiten arresteerden tientallen vrouwen vanwege 
deze acties.4 
 
Doordat de Verenigde Staten van Amerika in mei 2018 uit het nucleair akkoord 
(voluit het Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) stapten, trokken grote 
internationale bedrijven weg uit Iran. In 2018 stelden de VS gefaseerd opnieuw de 
economische sancties tegen Iran in die zij in 2015 hadden opgeheven. Deze 
beslissing heeft een negatieve invloed op de Iraanse economie. Met name de olie- 
en bankensector werden zwaar getroffen. De waarde van de Iraanse rial 
fluctueerde5 in de verslagperiode sterk, met eind september 2018 als dieptepunt, en 
de inflatie nam toe. De verzwakte economie is van invloed op het dagelijks leven 
van Iraanse burgers; onder meer hun dagelijkse boodschappen werden in de loop 
van 2018 aanmerkelijk duurder. Dit leidde tot onvrede onder de bevolking.6  
 
Van 1 tot 11 februari 2019 vierde Iran tien dagen lang de islamitische revolutie die 
veertig jaar geleden plaatsvond.7 Naar schatting honderdduizenden mensen namen 
deel aan massale vieringen. Ter gelegenheid van deze gedenkdag werd volgens 
Iraanse staatsmedia aan 36.000 gevangenen volledige gratie verleend. Van 24.000 
veroordeelden is de straf omgezet in een lagere straf.  
  

 
1 NOS, Rohani winnaar presidentsverkiezingen Iran, 20 mei 2017; Reuters, Iran’s vetting body certifies Rouhani’s re-

election, 30 mei 2017. 
2 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report 2017 - Iran, 16 juli 

2018. 
3 Zie paragraaf 1.2 van dit ambtsbericht.  
4 Zie verder paragraaf 2.4.4 van dit ambtsbericht. 
5 Radio Farda, Rial Problems, 17 augustus 2018 https://en.radiofarda.com/a/rial-problems/29438780.html de grafiek 

wordt dagelijks geüpdatet, geraadpleegd 22 januari 2019.  
6 Nederlands Dagblad, Iraanse president en regering in het nauw, 15 augustus 2018; BBC News, What babies’ 

nappies tell us about Iran’s economic woes, 6 september 2018; Al-Monitor, Consumer prices dropping in Iran as 
currency regains value, 3 oktober 2018; BBC News, US unleashes sanctions on Iran, hitting oil, banking and 
shipping, 5 november 2018.  

7 The New York Times, Iran begins marking 40th anniversary of Islamic revolution, 1 februari 2019; Al-Jazeera, Iran 
celebrates 40th anniversary of 1979 Islamic revolution, 2 februari 2019. 
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De bron maakt geen melding van de gebruikte selectiecriteria.8 Het is onduidelijk of 
het pardon ook van toepassing zal zijn op politieke gevangenen.9  
 
Protesten 
Iraniërs maakten hun onvrede met de sociaaleconomische situatie in het land 
kenbaar door middel van demonstraties in het hele land. Naast economische leuzen 
werden ook leuzen gebruikt die kritiek uitten op de regering en het geestelijke 
bestuur. Eind 2017, begin 2018 en in de zomer van 2018 kwamen door het hele 
land, maar vooral in de grote steden, demonstraties voor. Doordat de demonstraties 
een eensluidende boodschap of eis en leiderschap misten, bleef het aantal 
demonstranten en invloed van de demonstraties beperkt in vergelijking met de 
demonstraties10 van 2009 toen miljoenen mensen de straat op gingen.11  
 
De meeste arrestaties in verband met de demonstraties van december 2017 vonden 
plaats in de provincies Teheran, Oost-Azerbaijan en Khuzestan. In totaal werden in 
verband met de demonstraties in december 2017 en januari 2018 tussen 
vierduizend en vijfduizend demonstranten opgepakt. Berichten over het aantal 
demonstranten dat omgekomen was bij confrontaties met ordetroepen lopen uiteen 
van ‘meer dan twintig’ tot ‘ten minste dertig’.12 Amnesty International (AI) schreef 
in januari 2019 dat in 2018 meer dan zevenduizend demonstranten, activisten, 
journalisten en anderen zijn gearresteerd. Honderden van hen zijn volgens AI 
veroordeeld tot gevangenisstraffen of zweepslagen.13 
 
Eind juni 2018 protesteerden winkeleigenaren en handelaren uit de Grote Bazaar in 
Teheran tegen de stijgende prijzen. Zij sloten hun zaken en liepen met andere 
demonstranten in een mars vanaf de bazaar naar het parlement om aandacht te 
vragen voor hun problemen. Er zouden enkele duizenden personen aan deze 
demonstratie hebben deelgenomen.14 
 
In juni 2018 waren de demonstraties het grootst in de provincie Khuzestan, een 
provincie met een grote Arabische gemeenschap in het zuiden van Iran. De 
aanleiding voor de demonstraties was met name het gebrek aan schoon drinkwater. 
De demonstratie ontaarde in een gewelddadige confrontatie tussen demonstranten 
en oproerpolitie toen de politie een einde wilde maken aan de demonstratie.15  
 
  

 
8 Islamic Republic News Agency (IRNA), Iran releases 36,000 prisoners after Leader's pardon, 26 februari 2019. 
 De mogelijkheid tot amnestieverlening door de opperste leider is vastgelegd in artikel 110 van de Iraanse 

Grondwet. 
9 IRNA, Iran to pardon about 50,000 prisoners on Revolution victory anniversary: Judiciary Chief, 4 februari 2019; 

Radio Farda, Iran considers pardoning 50.000 prisoners on revolution anniversary, 4 februari 2019; 
vertrouwelijke bron, 13 februari 2019. 

10 Bekend onder de term Groene beweging. 
11 NOS, Demonstraties tegen regering in Iraanse steden, 29 december 2017; Oxford Analytica, Iran may abandon 

austerity to pacify protesters, 5 januari 2018; The New York Times, Protests pop up across Iran, fueled by daily 
dissatisfaction, 4 augustus 2018. 

12 Ceasefire, Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018, p18; Iran Human Rights 
Documentation Center (IHRDC), Excluded from the public sphere. Freedom of peaceful assembly and association 
in Iran, 3 maart 2018, p. 6 - 7; The New York Times, Protests pop up across Iran, fueled by daily dissatisfaction, 
4 augustus 2018; Human Rights Watch, Iran: Free people jailed for peaceful protests, 31 augustus 2018.  

13 Amnesty International, Iran’s ‘year of shame’: More than 7,000 arrested in chilling crackdown on dissent during 
2018, 24 januari 2019. 

14 The Iran Primer (United States Institute of Peace), Tehran protests, government responds, 28 juni 2018.  
15 Zie paragraaf 1.2, subparagraaf Khuzestan.  
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De devaluatie van de Iraanse rial leidde eveneens tot demonstraties. In juli en 
augustus 2018 uitten burgers hun onvrede met die situatie door de straat op te 
gaan. De protesten begonnen op 31 juli 2018 in de steden Isfahan en Karaj en 
breidden zich in de dagen daarna uit over steden in het hele land.16  
 

1.2 Veiligheidssituatie  
 
In de verslagperiode vonden demonstraties plaats, die soms uitliepen op 
gewelddadige confrontaties tussen de demonstranten en ordetroepen. In 2017 heeft 
ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië) voor het eerst een aanslag uitgevoerd in 
Iran. Hoewel ISIS ook de verantwoordelijkheid opeiste voor de aanslag in september 
2018 in Ahwaz17, staat niet vast dat zij er daadwerkelijk verantwoordelijk voor is. 
Ook de lokale Arabische verzetsgroep al-Ahvaziya eiste de verantwoordelijkheid voor 
de aanslag op. De Iraanse autoriteiten houden terroristen die getraind zijn en 
betaald worden door een buitenlands regime verantwoordelijk voor de aanslag. 
 
In de westelijke en oostelijke grensregio’s is de veiligheidssituatie al jarenlang 
instabiel. Er vinden ongeregeldheden en confrontaties plaats tussen lokale 
(militante) groeperingen en de Iraanse (grens)troepen. Het geweld in deze regio’s is 
zowel politiek als crimineel van aard. In de verslagperiode heeft een aantal grote 
veiligheidsincidenten plaatsgevonden.  
 
Hieronder wordt de veiligheidssituatie in een aantal gebieden apart beschreven. 
 
Teheran 
Op 7 juni 2017 vond een dubbele aanslag plaats in Teheran.18 Het 
parlementsgebouw en het mausoleum van ayatollah Khomeini waren het doelwit van 
de bomaanslagen. Bij de aanslagen kwamen ten minste twaalf personen om het 
leven en raakten tientallen personen gewond. ISIS eiste de verantwoordelijkheid 
voor de aanslagen op. Enkele daders zouden een zelfmoordvest gebruikt hebben. De 
andere aanslagplegers zouden ter plekke gedood zijn.19 Een jaar later voerden de 
Iraanse autoriteiten de doodstraf uit van acht personen die veroordeeld waren voor 
betrokkenheid bij de aanslagen. Het was de eerste keer dat ISIS erin slaagde een 
aanslag te plegen in Iran, waarbij zij met de keuze van deze symbolische doelwitten 
het land hard raakten.20  
 
In reactie op deze aanslag vuurde Iran enkele raketten af op posities van ISIS in 
Oost-Syrië.21  
 

 
16 Radio Zamaneh, Plummeting Iranian currency triggers protests, 1 augustus 2018; Human Rights Activists News 

Agency (HRANA), Report: New wave of mass protests in Iran, 5 augustus 2018. 
17 De naam van deze stad wordt ook wel als Ahvaz geschreven. In het Farsi en Arabisch zit het verschil in spelling in 

de letter ‘h’. Waar bronnen namen van groeperingen waarin deze plaatsnaam voorkomt met een ‘v’ schrijven, 
wordt deze spelling aangehouden.  Al-Jazeera, Is it Ahvaz or Ahwaz - and what difference does it make?, 25 
september 2018. 

18 Berichtgeving over de aantallen doden, gewonden en aanslagplegers loopt uiteen. Het Iraanse Press TV meldt 17 
dodelijke slachtoffers. 

19 Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), IS propaganda increasingly targeting Iran and its Sunnis, 6 juni 2017; 
Stratfor, Iran: The Islamic State puts Tehran in its crosshairs, 7 juni 2017; The Guardian, The Tehran attack 
makes it clear: we’re on the same side as Iran against ISIS, 8 juni 2017; Press TV, Iran releases information on, 
photos of terrorists in Tehran attack, 8 juni 2017; International Crisis Group, Iran unites as Tehran struck by 
Middle East’s proxy war, 8 juni 2017.  

20 The Guardian, Iran arrests seven people over Tehran attacks, 10 juni 2017; Al-Jazeera, Iran hangs eight ISIL 
members over 2017 attack on Tehran, 7 juli 2018. 

21 The Guardian, Iran targets 'terrorists' in missile strike on Isis-held Syrian town, 18 juni 2017; Long War Journal, 
Iranian missile strikes against Kurdish dissidents in Iraq, 14 september 2018. 
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Sistan-Baluchistan 
De provincie Sistan-Baluchistan ligt in het zuidoosten van Iran op de grens met 
Pakistan en Afghanistan. De provincie is de armste en minst ontwikkelde provincie 
van het land. Bijna drie kwart van de inwoners leeft onder de armoedegrens. De 
meerderheid van de bevolking in deze provincie is etnisch Baluchi. De grens met 
Pakistan en Afghanistan is op veel plaatsen poreus en er vindt veel brandstof-, 
drugs- en mensensmokkel plaats in de regio.22  
 
In de verslagperiode vonden enkele veiligheidsincidenten plaats tussen Iraanse 
grens- of ordetroepen en lokale gewapende groeperingen. Tussen mei 2017 en 
oktober 2018 kwamen ten minste zestien grenswachten om het leven. Bij anti-
smokkeloperaties zouden ook enkele omstanders omgekomen zijn.23 In april 2018 
probeerde een groep strijders een Iraanse grenspost te veroveren. Daarbij kwamen 
twee leden van Iraanse veiligheidstroepen en drie van de strijders om het leven. 
Volgens de Iraanse autoriteiten kwamen de strijders uit Pakistan.24 Medio oktober 
2018 werden ongeveer twaalf leden van veiligheidstroepen ontvoerd. De mannen 
zouden verdoofd zijn door een infiltrant en naar Pakistan zijn gebracht. Jaish al-Adl, 
een groep die door Iran als terroristische organisatie is aangemerkt, eiste de 
verantwoordelijkheid hiervoor op, waarbij zij verklaarde dat het een vergeldingsactie 
was voor de onderdrukking van soennitische moslims.25 Jaish al-Adl pleegde begin 
2019 twee relatief kleine aanslagen. Op 2 februari 2019 kwam een lid van de 
Revolutionaire Garde (IRGC, Sepah-e Pasdaran) om het leven en raakten enkele 
andere gewond. Een week eerder raakten bij een bomaanslag drie politieagenten 
gewond.26 
 
Op 13 februari 2019 kwamen bij een zelfmoordaanslag in de buurt van Zahedan 27 
grenswachten van de IRGC om het leven en tien anderen raakten gewond. Jaish al-
Adl eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.27 
 
Khuzestan28 
In de zuidwestelijke provincie Khuzestan woont het grootste deel van de Arabische 
minderheid in Iran. Er wonen ook andere etnische groepen in deze provincie, onder 
andere Perzen. Enkele Arabische verzetsgroepen met een separatistisch 
gedachtengoed voeren al jaren aanslagen uit en saboteren olie-installaties. Op 22 
september 2018 werd in de stad Ahwaz een grote aanslag gepleegd op een militaire 
parade die gehouden werd ter nagedachtenis aan de Iran-Irak-oorlog. Hierbij 
kwamen 29 mensen om het leven, onder wie militairen, vrouwen en kinderen. De 
aanslag werd zowel door de Al-Ahvaziya als door ISIS opgeëist. Ook de Ahvaz 
National Resistance Group (ANRG) wordt genoemd in verband met betrokkenheid bij 
de aanslag.  
  

 
22 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018, p29-30; Iran Wire, 

Why is Iran the chosen pathway for human traffickers?, 16 juli 2018; Iran Wire, Separatists abduct Iranians in 
lawless border city, 18 oktober 2018.  

23 Center for Human Rights in Iran (CHRI), Innocent bystanders killed in anti-smuggling operations in Iran’s Sistan 
and Baluchestan province, 8 oktober 2017; Iran Wire, Separatists abduct Iranians in lawless border city, 18 
oktober 2018. 

24 Al-Jazeera, Iran: Five killed in clashes with fighters near Pakistan border, 18 april 2018.  
25 Iran Wire, Separatists abduct Iranians in lawless border city, 18 oktober 2018; The Defense Post, Insurgent group 

Jaish al-Adl claims kidnapping of Iran security personnel near Pakistan border, 22 oktober 2018. 
26 Al-Jazeera, Attack on paramilitary base as Iran marks revolution anniversary, 2 februari 2019; Press TV, Terrorist 

attack kills IRGC member in southeastern Iran, 2 februari 2019. 
27 RFE/RL, Militants kill at least 27 Revolutionary Guards in Iran, 13 februari 2019; NOS, Zeker 27 doden bij aanslag 

op Iraanse Revolutionaire Garde, 13 februari 2019. 
28 Zie ook paragraaf 2.4.2 van dit ambtsbericht. 
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De Iraanse autoriteiten hielden terroristen die volgens hen gesteund en bewapend 
worden vanuit het buitenland verantwoordelijk voor de aanslag en pakten in de 
dagen na de aanslag ongeveer veertig personen op.29 Iran vuurde echter ook enkele 
raketten af op ISIS-doelen in de buurt van de stad Al-Bukamal in Oost-Syrië, dit zou 
een vergeldingsactie zijn voor de aanval op de militaire parade. Hierbij zouden ISIS-
strijders gedood zijn en materieel vernietigd zijn.30 Medio oktober 2018 werden 
opnieuw tientallen burgers gearresteerd in Ahwaz.31 Amnesty International 
rapporteerde dat sinds de aanslag van 22 september 2018 honderden mensen 
zouden zijn gearresteerd. Dit aantal kon niet middels andere bronnen worden 
geverifieerd. Onder hen zouden ook politieke activisten zijn en activisten die 
opkomen voor de rechten van minderheden. Hoewel het bericht spreekt over het 
met harde hand optreden tegen de Arabische minderheid in de provincie, blijkt 
hieruit niet welk deel van de arrestanten van Arabische komaf is.32  
 
Berichten dat een aantal van de verdachten van de aanslag in september 2018 al 
was berecht en ter dood gebracht konden niet onafhankelijk geverifieerd worden.33  
 
In de provincie Khuzestan en met name in de grote steden Abadan en Khorramshahr 
vonden protesten plaats waarbij de bevolking betere leefomstandigheden eist. Aan 
deze demonstraties nemen zowel Perzen als Arabieren deel. Ondanks dat het de 
meest olierijke provincie van het land is, vloeit er van de opbrengst weinig terug 
naar de provincie en is de levensstandaard er laag. Door watertekort, zandstormen 
en luchtvervuiling voelt de lokale bevolking zich achtergesteld door de autoriteiten 
en heerst er onvrede. Deze omstandigheden treffen zowel Perzen als Arabieren. Een 
groot deel van de lokale Arabische bevolking woont in de arme buitenwijken van de 
grote steden en leeft daar in armoede. Vreedzame protesten in juni 2018 liepen uit 
de hand toen enkele demonstranten en politie met elkaar slaags raakten. Hierbij 
werden enkele demonstranten gearresteerd.34 Een Iraanse nieuwsbron berichtte dat 
sinds juli 2018 een nieuwe waterpijpleiding naar Khorramshahr en Abadan de 
bevolking van schoon drinkwater voorziet.35 
 
Kurdistan, Kermanshah en West-Azerbaijan36 
Evenals in de voorgaande verslagperiode vonden in deze verslagperiode gewapende 
confrontaties plaats tussen verschillende Iraans-Koerdische gewapende groepen en 
de Iraanse autoriteiten. Begin januari 2018 berichte de KDPI (Democratic Party of 
Iranian Kurdistan) dat zij zes leden van de Islamic Revolutionary Guard Corps 
(IRGC, een militaire organisatie die loyaal is aan de staat en alleen 
verantwoordelijkheid aflegt aan de opperste leider) gedood hadden tijdens een 
confrontatie.37  
  

 
29 Al-Jazeera, Iran: Who was responsible for the deadly attack in Ahvaz?, 22 september 2018; HRANA, In wake of 

Ahvaz parade attack, a sweep of arrests sows community unease, 27 september 2018; HRANA, Amid parade 
attack investigations, Ahvaz authorities arrest more citizens, 15 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 23 september 
2018. 

30 Al-Jazeera, Iran fires missiles into Syria over parade attack, 1 oktober 2018. 
31 HRANA, Amid parade attack investigations, Ahvaz authorities arrest more citizens, 15 oktober 2018. 
32 Amnesty International, Iran: Hundreds arrested in vicious crackdown on Ahwazi Arabs, 2 november 2018. 
33 Al-Monitor, Iran denies execution of 22 for Ahvaz attack, 12 november 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 

2018. 
34 Radio Free Europe/Radio Liberty, Protest over water scarcity turns violent in Southwestern Iran, 1 juli 2018; Radio 

Zamaneh, Anti-riot police open fire on Iranian protesters demanding clean water, 1 juli 2018; vertrouwelijke 
bron, 11 december 2018.  

35 Press TV, Iran resolves water issue after demos in southern cities, 7 juli 2018. 
36 Zie ook paragraaf 2.4.2 en 3.1 van dit ambtsbericht.  
37 PDKI (Democratic Party of Iranian Kurdistan), Six members of Iran’s IRGC killed in clash with PDKI’s Peshmerga 

forces, 4 januari 2018; Al-Monitor, Assassinations mount as Iranian Kurdish militants clash with Tehran, 7 maart 
2018. 
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In juli 2018 ontstond een spiraal van geweld. Op twee dagen begin juli 2018 vielen 
IRGC-troepen in twee grensdorpen strijders van de PJAK (Partiya Jiyana Azad a 
Kurdistanê - Party of Free Life for Kurdistan) aan. Daarbij zouden vier strijders om 
het leven gekomen zijn. PJAK beschuldigde lokale Koerden van spionage voor de 
Iraanse autoriteiten en heulen met de vijand. Eén vermeende collaborateur werd 
een dag na de laatste aanval van de IRGC door onbekende gewapende mannen 
doodgeschoten. Weer enkele dagen later werd een Koerdische activist met banden 
met de PJAK door onbekende gewapende mannen doodgeschoten. Eind juli 2018 
vielen PJAK-troepen een post van de IRGC aan, waarbij zij ten minste elf personen 
ombrachten en een wapendepot opbliezen.38  
 
In september 2018 vuurde Iran een aantal korteafstandsraketten af op de 
hoofdkwartieren van de Koerdische groeperingen KDPI en KDP-I39 (Democratic Party 
of Kurdistan – Iran) in Koya (ook wel Koy Sanjaq), in het noorden van Irak. KDPI 
berichtte dat ook het nabijgelegen vluchtelingenkamp het doelwit was. Berichten 
over het dodental lopen uiteen van elf tot zestien doden.40 In oktober 2018 hebben 
Iraanse troepen hun aanwezigheid aan de Iraans-Iraakse grens uitgebreid en 
aanvallen in de westelijke grensregio uitgevoerd om hun controle over het 
grensgebied te herstellen.41 Voor zover bekend zijn daarbij geen burgerslachtoffers 
gevallen. Een KDPI woordvoerder verklaarde dat de operatie van oktober 2018 bij 
hen niet tot slachtoffers had geleid.42 
 

1.3 Documenten 
 
Identiteitsdocumenten  
Iran kent meerdere identiteitsdocumenten. Bij geboorte ontvangt een Iraniër een 
shenasnameh (geboorteboekje/identiteitsboekje). Op vijftienjarige leeftijd is iedere 
Iraniër verplicht een identiteitskaart (kart-e melli) aan te vragen. Sinds 2015 is Iran 
begonnen met het uitgeven van identiteitskaarten voorzien van een chip, de 
zogenoemde smart card (kart-e hushmand-e melli).43 Een vertrouwelijke bron 
verklaarde dat de einddatum voor het aanvragen van een smart card voor Iraniërs 
die nog een gewone kart-e melli hebben wederom is uitgesteld, tot maart 2019. Hij 
schat in dat ongeveer zeventig procent van de Iraniërs vanaf vijftien jaar inmiddels 
over een smart card beschikt. Indien gewenst kan een Iraniër een nationaal 
paspoort aanvragen. Bij de paspoortaanvraag van een kind dient de vader in 
persoon aanwezig te zijn als wettelijk gezaghebber van het kind. In afwezigheid van 
de vader kan de grootvader (vader van de vader) deze taak vervullen. Als het kind 
geen vader en grootvader meer heeft, treedt de wettelijk voogd die is aangewezen 
door de rechtbank op als wettelijk gezaghebber.44 
 
  

 
38 Al-Monitor, How regional politics is restraining Kurdish militancy in Iran, 6 augustus 2018. 
39 Voor achtergrondinformatie over deze groeperingen wordt verwezen naar het algemeen ambtsbericht Iran van mei 

2017.  
40 Al-Jazeera, Rockets hit Iranian Kurdish opposition offices in Iraq’s Koya, 8 september 2018; Long War Journal, 

Iranian missile strikes against Kurdish dissidents in Iraq, 14 september 2018; Al-Monitor, Iran missile strike 
opens door to escalation with Kurdish armed groups, 14 september 2018. 

41 Door het terugtreden van de VS uit het nucleair akkoord (JCPOA) zijn de (handels)sancties weer van kracht en 
neemt het belang van smokkelroutes toe. Daarnaast zoeken de Koerdische partijen toenadering tot de VS.  

42 Al-Monitor, IRGC masses troops on Iraq border amid rising tensions with Kurdish groups, 16 oktober 2018.  
43 Algemeen ambtsbericht Iran, mei 2017, p14. 
44 Zie ook het algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke 

bron, 11 december 2018. 



 
Algemeen ambtsbericht Iran | maart 2019 

 

 Pagina 11 van 72
 
 

In bepaalde situaties heeft een burger toestemming nodig om het land uit te reizen. 
Bronnen noemen mannelijke bachelor-, master- of PhD-studenten die nog niet in 
militaire dienst geweest zijn en beroepsmilitairen. Genoemde studenten moeten om 
het land uit te reizen een borgsom betalen. Deze borgsom is geldig voor één reis. 
De student reist op een gewoon nationaal paspoort. Indien de student niet (tijdig) 
terugkeert, krijgt hij zijn borgsom niet terug. Hoewel een mannelijke student die 
nog in militaire dienst moet in theorie een paspoort aan kan vragen, wordt in de 
praktijk niet standaard een paspoort verstrekt.45 
 
Huwelijk en echtscheiding46  
Een huwelijk wordt gesloten en in de shenasnameh (geboorteboekje) vastgelegd 
door een notariskantoor dat als juridische instantie is geautoriseerd voor het 
registreren van huwelijken en echtscheidingen door de overheidsinstelling National 
Organization for Civil Regitration (NOCR, Sabt-e ahval)47. Een echtscheiding wordt 
uitgesproken door de rechtbank. De rechtbank informeert vervolgens de NOCR over 
de uitspraak van de echtscheiding. De NOCR neemt deze informatie op in haar 
register. Dit is vastgelegd in de Civil Registration Law, artikel 1, lid d en artikel 993 
van het burgerlijk wetboek. Op basis van die uitspraak kan een notariskantoor dat 
geautoriseerd is voor echtscheidingen of een ambtenaar van de NOCR de 
echtscheiding in de shenasnameh’s zetten. De betrokken personen zijn op grond van 
de Civil Registration Law en het burgerlijk wetboek verplicht de gegevens omtrent 
de echtscheiding op te laten nemen. Een bron merkte evenwel op dat iemand kan 
doen alsof hij zijn shenasnameh verloren is en vervolgens een nieuwe shenasnameh 
aanvragen waarin de gegevens omtrent het verbroken huwelijk door het betalen van 
smeergeld niet worden opgenomen. Er zouden echter ook valse rechtbankuitspraken 
over echtscheiding verkregen kunnen worden middels omkoping. Overigens zijn 
huwelijk en echtscheiding altijd terug te vinden in het register van de NOCR. Enkel 
als iemand heel rijk is en een zeer hooggeplaatste ambtenaar binnen de organisatie 
kent, zou het mogelijk zijn om door omkoping de gegevens uit het register te laten 
verwijderen.48  
 
Persoonsnummer 
Elke Iraniër heeft een persoonsgebonden identiteitsnummer, vergelijkbaar met het 
Nederlandse Burgerservicenummer. Dit is het nummer dat op de kart-e melli49 
staat. Het is gebruikelijk het persoonsnummer op een arbeidscontract te vermelden. 
Eén bron meldde dat het persoonsnummer niet noodzakelijkerwijs op een 
ontslagbrief staat. Hier zou met name weinig waarde aan worden gehecht als de 
werknemer zelf ontslag neemt. Als de werknemer het oneens is met het ontslag en 
verwacht tegen het ontslag in beroep te gaan, zal hij er waarschijnlijk op staan dat 
het persoonsnummer wordt opgenomen in de ontslagbrief in verband met een 
beroep op een werkloosheidsuitkering.50  
  

 
45 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
46 Zie voor informatie omtrent het huwelijk ook paragraaf 2.1.2 van dit ambtsbericht.  
47 In het Engels aangeduid als notary public offices for registry of marriage and divorce, zie ook deze Engelse 

vertaling van de wet waarin dit is vastgelegd: Civil Registration Law, artikel 36, noot 4 
http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset90/civilregistrationlaw_2_.pdf  

48 Civil Registration Law, artikel 1, lid d. In de Engelse vertaling van de wet wordt het register aangeduid met de 
term Vital statistics general book; Civil Code (burgerlijk wetboek) 
http://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb/Attachment572.aspx?AttachmentType=1 vertrouwelijke bron, 10 
december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 

49 Personen geboren vóór 1988 hebben een apart (kort) shenasnamehnummer. Zie algemeen ambtsbericht Iran van 
mei 2017, p13. 

50 vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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Een andere bron verklaarde dat men er van uit kan gaan dat wanneer iemand een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst krijgt bij indiensttreding, de arbeidsrelatie ook 
schriftelijk beëindigd zal worden middels een ontslagbrief. In de publieke sector zal 
zowel de overeenkomst als de ontslagbrief het persoonsnummer van de werknemer 
bevatten. In andere sectoren, zeker bij kleinere werkgevers, kan het voorkomen dat 
het persoonsnummer niet vermeld is op de ontslagbrief omdat er geen vaste vorm 
bestaat voor een ontslagbrief. De bron maakte de kanttekening dat daarnaast veel 
mensen zonder schriftelijk arbeidscontract werkzaam zijn.51 

 
51 vertrouwelijke bron, 14 januari 2019. 



 
Algemeen ambtsbericht Iran | maart 2019 

 

 Pagina 13 van 72
 
 

2 Mensenrechtenschendingen 

2.1 Juridische context  
 
Verdragen en grondwet 
In de verslagperiode zijn ten aanzien van internationale verdragen en de Iraanse 
grondwet geen noemenswaardige wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van 
de door Iran geratificeerde verdragen wordt verwezen naar het algemeen 
ambtsbericht Iran van augustus 2012.52 

2.1.1 Strafrecht 
 
Het Iraanse strafrecht53 is gebaseerd op islamitische wetgeving, de sharia. De sharia 
onderscheidt vier categorieën in het strafrecht: hudud, qisas, diya en ta’zir.54 
Hudud, qisas en diya zijn gespecificeerd in de sharia. Als er een veroordeling 
plaatsvindt op grond van de sharia, heeft de rechter geen ruimte voor het bepalen 
van de strafmaat, maar is hij gebonden aan de vastgestelde strafmaat. In een 
aantal gevallen is dat de doodstraf of een lijfstraf. Ta’zir is voor bestraffen van 
misdaden die niet onder hudud, qisas of diya vallen. De rechter heeft in dit geval 
beoordelingsruimte bij het bepalen van de strafmaat, binnen de daarvoor gestelde 
maat in het Wetboek van Strafrecht. Ook op misdrijven die onder ta’zir vallen, kan 
de doodstraf staan, bijvoorbeeld drugsdelicten zoals vastgelegd in de Opiumwet.55 
 
Opiumwet  
Iran heeft sinds 1997 een aparte Opiumwet. In 2017 werd de tekst van de 
Opiumwet op essentiële punten aangepast. Nadat de Guardian Council56 de wet in 
oktober 2017 goedkeurde, trad deze op 14 november 2017 in werking. In de 
aangepaste wet is het aantal en de zwaarte van de misdrijven ingeperkt waarvoor 
de doodstraf kan worden geëist.57  
  

 
52 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Iran, 27 augustus 2012, p20. Te raadplegen via het 

digitale archief van rijksoverheid.nl https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archive  
53 Het amendement op het Wetboek van Strafrecht is in 2013 aangenomen voor een proefperiode van vijf jaar. 

Volgens een vertrouwelijke bron is die periode de facto stilzwijgend verlengd. Een dergelijke wettelijke lacune 
kwam ook voor bij de versie van het Wetboek van Strafrecht van 1996. Vertrouwelijke bron, 14 maart 2019. 

54 Hudud: zware misdrijven (o.a. verkrachting en moharabeh (vijandschap tegen God), waarvoor vaste straffen 
bestaan waaronder de doodstraf en lijfstraffen. 

 Qisas: misdrijf waarbij de lichamelijke integriteit opzettelijk is aangetast die met gelijke munt terugbetaald kan 
worden (bijvoorbeeld moord met voorbedachten rade) volgens het principe ‘oog om oog, tand om tand’. 

 Diya: bloedgeld, financiële compensatie als vergelding voor bijvoorbeeld verwonding of doodslag. 
 Ta’zir: aanduiding voor straffen die niet onder één van de bovengenoemde criteria vallen.  
55 UK Home Office, Country Policy and Information Note. Iran: Fear of punishment for crimes committed in other 

countries (‘Double Jeopardy’ or re-prosecution), januari 2018, p8-10. 
56 De Guardian Council (Raad van Hoeders) is het invloedrijkste bestuurlijke orgaan in Iran. Alle wetsvoorstellen 

moeten door deze groep van zes theologen en zes juristen worden goedgekeurd. 
57 Zie ook paragraaf 2.3.9 van dit ambtsbericht.  
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In de herziene wet kan enkel de doodstraf worden opgelegd als er sprake is van één 
of meerdere van de volgende omstandigheden: 

- Gewapende drugssmokkel; 
- Een leidende rol hebben in het organiseren en financieren van 

drugssmokkel, inclusief de inzet van kinderhandel; 
- Eerdere veroordeling tot de doodstraf, levenslang of een gevangenisstraf 

van meer dan vijftien jaar; 
- Bezit of transport van meer dan vijftig kilo opium en andere ‘traditionele 

drugs’, twee kilo heroïne of drie kilo methamfetamine.58 
 
Corruptie 
In augustus 2018 werden met instemming van opperste leider Khamenei speciale 
rechtbanken opgezet die corruptiezaken behandelen. De Iraanse rechterlijke macht 
had hierom verzocht om snel en stevig op te kunnen treden tegen economische 
misdrijven. In gevallen van grootschalige corruptie kan de rechter de doodstraf 
opleggen.59 
 
Wetgeving omtrent seksueel misbruik  
Geslachtsgemeenschap tussen een man en een vrouw die niet getrouwd zijn wordt 
aangeduid met de term zina. Op zina staat in een aantal gevallen de doodstraf, 
onder meer als het met dwang of geweld gedaan is, oftewel verkrachting. In dat 
geval is alleen de verkrachter strafbaar. Dit is vastgelegd in artikel 224, lid d uit 
boek twee60 van het Iraanse Wetboek van Strafrecht. Bij de dader wordt geen 
expliciet onderscheid gemaakt tussen minderjarigen en volwassenen. Indien iemand 
schuldig bevonden is aan verkrachting kan hij de doodstraf krijgen, ook als hij 
minderjarig was ten tijde van het misdrijf. Het artikel maakt geen vermelding van 
onderscheid op basis van de leeftijd van het slachtoffer.61 
 
Artikel 233 tot en met 241 van het Wetboek van Strafrecht beschrijft straffen 
aangaande seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht. Een man die 
een man of jongen verkracht heeft met zijn geslachtsdeel wordt de doodstraf 
opgelegd.62 
 
Een dader van seksueel misbruik van minderjarigen waarbij geen sprake is van 
verkrachting, kan op grond van artikel 621, boek vijf, hoofdstuk 17 van het Iraanse 
Wetboek van Strafrecht veroordeeld worden. Het artikel gaat primair over het 
ontvoeren of verbergen van een persoon. Als het slachtoffer jonger dan vijftien jaar 
is of fysiek en seksueel misbruikt is, zal de maximale straf van vijftien jaar 
gevangenisstraf worden opgelegd.63  
 
 
58 Iran Human Rights, Iran: Approval of the new anti-narcotic bill by the Guardian Council; promising but insufficient, 

25 oktober 2017; CHRI, Iran suspends thousands of drug-related death sentences after years of domestic and 
international campaigning, 10 januari 2018. 

59 HRW, Iran’s judiciary threatens executions for economic ‘crimes’, 10 augustus 2018; Nederlands Dagblad, Iraanse 
president en regering in het nauw, 15 augustus 2018; CHRI, Iran’s corruption courts handing out death 
sentences while trampling on rights to a fair trial, 7 november 2018; CHRI, Iran’s execution of two traders 
convicted in Irans new corruption courts is unlawful, 14 november 2018. 

60 Boek twee omvat straffen die gespecifieerd zijn in de sharia, aangeduid met de term hudud. Boek vijf ziet op de 
zogenaamde ta’zir straffen. 

61 Iran Human Rights Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book five, 15 juli 
2013, https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/; The New Arab, Iran 
hangs man convicted of raping and killing six-year-old Afghan girl, 4 januari 2108; Refuee Deeply, The precarious 
lives of Afghan children in Iran, 7 juni 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 

62 Iran Human Rights Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book five, 15 juli 
2013, https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/ . 

63 Iran Human Rights Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book five, 15 juli 
2013, https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/ . 
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Het amendement op de Child protection law is goedgekeurd door het Iraanse 
parlement maar wacht nog op de doorslaggevende goedkeuring door de Guardian 
Council64. Het is onbekend wanneer dit verwacht kan worden. Voor zover bekend 
zou de aangepaste wet ingaan op seksueel misbruik van minderjarigen en een 
clausule bevatten over familieleden of de voogd als dader.65 
 
In een recente zaak waarbij een conciërge op een middelbare school voor jongens in 
Teheran veroordeeld werd voor onder meer aanranding van minderjarigen, maar 
waar verkrachting niet bewezen werd geacht, veroordeelde de rechtbank de dader 
tot tien jaar gevangenisstraf en tachtig zweepslagen.66 Een andere bekende zaak die 
tot verontwaardiging in de samenleving leidde betrof een geestelijke die naar 
verluidt vanwege zijn invloedrijke connecties niet veroordeeld werd na aanklachten 
tegen hem van seksueel misbruik van minderjarigen.67  
 
Asiel en illegale uitreis 
Er is geen Iraanse wet die het aanvragen van asiel in het buitenland strafbaar 
stelt.68 Eén bron verklaart dat de Iraanse autoriteiten wel in de gaten houden wat 
een asielzoeker zegt en doet, maar dat zij zich ook realiseren dat asielzoekers 
verhalen vertellen die niet waargebeurd zijn.69 Een andere bron zei dat als een 
asielzoeker in de procedure kritiek heeft geuit op de Iraanse autoriteiten hij hier bij 
terugkeer over bevraagd kan worden. De bron had nog nooit gehoord dat mensen 
daardoor bij terugkeer in de problemen gekomen waren.70 De Iraanse autoriteiten 
zouden in het buitenland gebruik maken van informanten.71 
 
Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in haar ambtsbericht van 
juni 2018 het volgende. Volgens internationale waarnemers schenken de Iraanse 
autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende asielzoekers. Evenmin hebben zij 
veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of 
op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden, 
met name vanwege politieke activiteiten, lopen bij terugkeer een groter risico om in 
de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.72 
 
Illegale uitreis is strafbaar op grond van artikel 34 van de paspoortwet73. Het land 
verlaten zonder (geldig/eigen) paspoort, kan gestraft worden met een geldboete, 
een gevangenisstraf van twee tot zes maanden of beide, afhankelijk van de 
omstandigheden.74 Het land verlaten met een geldig eigen paspoort op zak, maar 
zonder een grenspost te passeren, zou volgens één bron leiden tot een 
gevangenisstraf van één tot drie maanden.75  
  

 
64 De Raad van Hoeders (Guardian Council) bestaat uit zes theologen, benoemd door de Opperste Leider, en zes 

juristen, die zijn voorgedragen door de rechterlijke macht en door het parlement zijn goedgekeurd. Alle door het 
parlement voorgestelde nieuwe wetgeving moet goedgekeurd worden door de (conservatieve) Raad van Hoeders. 
Zie Algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017, p7. 

65 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
66 The New Arab, Iran school official jailed over sexual abuse of boys, 16 juli 2018. 
67 Radio Farda, A child sex abuse case reaching Khamenei’s circle dismissed, 1 februari 2018; vertrouwelijke bron, 11 

december 2018. 
68 UK Home Office, Country Information and Guidance. Iran: Illegal exit, juli 2016, p13; vertrouwelijke bron, 10 

december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
69 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
70 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
71 De Volkskrant, Deze Iraanse Nederlanders zijn altijd alert op de wraak van Teheran, 21 januari 2019; 

vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
72 Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT country information report Iran, 7 juni 

2018.  
73 Uit 1973, geamendeerd in 2001.  
74 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 16 januari 2019. 
75 Vertrouwelijke bron 16 januari 2019. 
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In een rapport van het UK Home Office staat op basis van informatie uit 2014 dat de 
gevangenisstraf voor het illegaal verlaten van Iran zonder geldig paspoort of ander 
grensoverschrijdingsdocument varieert van één tot drie jaar.76 De vertrouwelijke 
bron uit voetnoot 67 en 68 houdt, gevraagd naar een reactie op deze informatie 
over jarenlange gevangenisstraf, vast aan de eerdere verklaringen, zoals 
opgenomen in deze alinea.77  
 
Satellietschotels  
Sinds 1995 is een wet van kracht die het gebruik en de productie, distributie of 
reparatie van satellietschotels strafbaar stelt. In artikel 9 van de wet staat dat het 
gebruik van een satellietschotel bestraft kan worden met een geldboete van 
maximaal één miljoen Iraanse rial. De schotel zelf wordt geconfisqueerd. 
Overheidspersoneel, buitenlandse gezanten en internationale hotels zouden zijn 
uitgesloten van dit verbod.78 In 1995 zouden er al ongeveer een miljoen schotels in 
gebruik zijn. Het aantal satellietschotels is sinds inwerkingtreding van het verbod 
niet afgenomen, maar toegenomen79. Afgezien van sporadische grootschalige 
opschoonacties, zoals in 2016,80 wordt de wet niet stelselmatig gehandhaafd.81 Het 
gebruik van een satellietschotel is een wijdverbreid fenomeen in Iran. De 
autoriteiten proberen de volgens hen schadelijke invloeden van satelliettelevisie, 
met name in tijden van maatschappelijke onrust, te beperken door tijdelijk en lokaal 
de signalen van de satellieten te verstoren.82 Volgens een vertrouwelijke bron richt 
handhaving van de wet zich op het verwijderen van de schotels, zonder aandacht 
voor de eigenaren van de schotels. Overigens zouden de autoriteiten de schotels 
ongemoeid laten in tijden dat zij onder druk van de maatschappij staan, 
bijvoorbeeld in tijden van stakingen.83 

2.1.2 Familierecht, huwelijk en gezin 
Het huwelijk (aghd of aqd) wordt voltrokken door een door de autoriteiten 
gemachtigd persoon die verbonden is aan een notariskantoor voor 
huwelijksvoltrekkingen en/of echtscheidingen. Deze persoon kan een geestelijke 
zijn, maar dat is geen vereiste om de machtiging te verkrijgen. Er zijn aparte 
notariskantoren voor sjiieten, soennieten, joden, christenen en zoroastriërs waar zij 
hun huwelijk kunnen sluiten. Hoewel er een geestelijke bij de huwelijksvoltrekking 
betrokken kan zijn, is er administratief gezien alleen een burgerlijk huwelijk. 
Volgens de islamitische normen en waarden van de autoriteiten beschouwen zij het 
huwelijk wel als een religieuze plicht.  Bij een huwelijk tussen een islamitische man 
en een niet-islamitische vrouw wordt de religie van islamitische man gevolgd.  
  

 
76 UK Home Office, Country Information and Guidance. Iran: Illegal exit, februari 2019, p16-17. 
77 Vertrouwelijke bron, 16 januari 2019. 
78 Immigration and Refugee Board of Canada (IRBC), Iran: Penalty for running a business selling satellite dishes; 

whether there have been recent prosecutions, 1 april 1999; Small Media, Satellite jamming in Iran: a war over 
airwaves, november 2012, p30.  

79 In 2016 zei de minister van Cultuur in een verklaring dat het nodig is de wet te herzien, omdat zeventig procent 
van de Iraniërs de wet overtreedt door het bezitten van een satellietschotel. 

80 Bij een ‘opschoonactie’ van de paramilitaire Basij zouden honderdduizend schotels in beslag zijn genomen.   
81 Freedom House spreekt over ‘periodieke invallen in woningen waarbij de satellietschotels geconfisqueerd worden’, 

zij noemt echter geen frequentie (en schaal) van de periodieke invallen. 
82 Middle East Eye, Iran destroys 100,000 'illegal' satellite dishes, 24 juli 2016; IRBC, Iran: Penalty for running a 

business selling satellite dishes; whether there have been recent prosecutions, 1 april 1999; ABC News, U.S. TV 
stations stir it up in Iran, 9 juli 2018; Radio Farda, Iran’s jamming of foreign TV signals harmful to people’s 
health, 14 juli 2018; Freedom House, Iran country report | Freedom on the net 2018, p4 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/iran geraadpleegd 27 november 2018; vertrouwelijke 
bron, 31 oktober 2018. Zie ook paragraaf 2.3.3 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 

83 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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Een islamitische vrouw kan enkel met een islamitische man trouwen, maar een 
islamitische man kan ook met een vrouw van een religieuze minderheid trouwen.84 
 
Baha’i krijgen niet een officiële huwelijksakte, maar een door een daartoe bevoegd 
notariskantoor speciaal voor baha’i opgemaakte verklaring van het huwelijk. Dit 
document zou doorgaans geaccepteerd worden als geldig bewijsstuk van het 
huwelijk, hoewel er recente berichten zijn dat banken het niet zouden erkennen en 
op grond daarvan weigeren een lening te verstrekken aan het stel. Ook biedt het 
geen juridische bescherming in geval van echtscheiding.85 
 
Om te kunnen trouwen moet het stel de volgende documenten overleggen: 

- shenasnameh (geboorteboekje); 
- kart-e melli (identiteitskaart); 
- uitslag van een bloedtest en deelname aan een consult in verband genetisch 

overdraagbare aandoeningen.86 
 
Een vrouw die maagd is87 moet vergezeld worden door haar vader (of voogd) die 
toestemming geeft voor het huwelijk. Als de vader (of voogd) geen toestemming wil 
geven, kan de rechtbank besluiten dat het huwelijk, ondanks het ontbreken van de 
vaderlijke toestemming, gesloten kan worden. Een rechter zal onderzoek doen naar 
de aanstaande echtgenoot, onder meer naar zijn strafblad en inkomen, alvorens 
toestemming te geven voor het huwelijk. Volgens verschillende bronnen genoemd in 
een Deens rapport over deze kwestie laat de familie het doorgaans niet zo ver 
komen dat het huwelijk gesloten wordt middels toestemming van de rechter. De 
vader kan zijn weerstand tegen het huwelijk duidelijk maken door een familielid van 
hem te machtigen voor de huwelijkstoestemming. Deze bronnen stellen dat.88  
 
Het notariskantoor waar het huwelijk voltrokken is, is verantwoordelijk voor het 
inschrijven van het huwelijk in het register en in de shenasnamehs van de man en 
vrouw en de afgifte van de huwelijksakte (aghd-e nameh).89 
 
Er vindt geen huwelijksceremonie plaats in een moskee. Het huwelijksfeest kan op 
elk moment na de officiële huwelijksvoltrekking gegeven worden in een feestzaal of 
wijkcentrum. Het komt voor dat het echtpaar tijdens het feest voor de vorm 
(nogmaals) het ja-woord geeft in het bijzijn van degene die hun huwelijk officieel 
voltrokken heeft.90 Eén bron stelde dat het officiële huwelijk doorgaans voorafgaand 
aan het feest voltrokken wordt, maar dat het zou kunnen dat een stel het huwelijk 
daadwerkelijk tijdens het feest door een gemachtigd persoon laat voltrekken. Hij zou 
dan de shenasnamehs meenemen die later, samen met de huwelijksakte, bij hem 
opgehaald moeten worden.91 
 

 
84 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 

2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
85 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p8-9; Bahá’í International 

Community, The Bahá’ís of Iran – A persecuted community, januari 2019, p7. 
86 De medische test kan worden ondergaan in daarvoor aangewezen medische centra. Eén bron verklaarde dat van 

mannen een drugstest moeten ondergaan, een andere bron verklaarde dat de drugstest optioneel is en erom 
verzocht kan worden door de vrouw. Tehran Times, Premarital genetic counselling made mandatory in Iran, 3 
november 2017; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 

87 Inclusief vrouwen die een ongeconsumeerd huwelijk hebben gehad.  
88 DRC/DIS, Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, februari 

2018, p8, 13, 20, 27; vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
89 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 11 januari 2019; vertrouwelijke bron, 31 oktober 

2018. 
90 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
91 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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Een volgens de Nederlandse wet gesloten huwelijk tussen twee Iraniërs wordt niet 
erkend in Iran. Een islamitisch huwelijk gesloten door een geestelijke in het 
buitenland zou wel geaccepteerd worden en in Iran door een bevoegd notariskantoor 
geregistreerd en in de shenasnameh bijgeschreven kunnen worden. Als er geen 
islamitisch huwelijk gesloten wordt, moet het huwelijk – voor zover dit een huwelijk 
betreft dat op grond van Iraans recht is toegestaan – alsnog op de gebruikelijke 
wijze in Iran gesloten worden.92 
 
Sigheh-huwelijk 
Het sigheh-huwelijk is een rechtsgeldige verbintenis voor een vooraf vastgestelde 
duur tussen een man en een vrouw, waardoor een seksuele relatie is toegestaan. 
Een vrouw mag niet gelijktijdig meerdere sigheh-huwelijken hebben. Anders dan bij 
een permanent huwelijk ontstaat er bij een sigheh-huwelijk geen recht op erfenis en 
partneralimentatie. In principe wordt een sigheh-huwelijk gesloten door een 
islamitische geestelijke die daarvan een schriftelijk bewijs verstrekt.93 Het sigheh-
huwelijk wordt niet opgenomen in de shenasnameh (geboorteboekje), maar moet in 
een aantal gevallen94 wel geregistreerd worden.95 Drie bronnen merkten op dat 
sigheh-huwelijken aan de rand van de samenleving voorkomen, bijvoorbeeld in 
geval van prostitutie, of dat het gebruikt wordt door stellen die samen een 
hotelkamer willen boeken, omdat zij allebei geen eigen appartement hebben.96  
 
Trouwen met een gehuwde vrouw 
Een man mag gelijktijdig in vier permanente huwelijken verbonden zijn. Daarnaast 
mag hij een onbeperkt aantal sigheh-huwelijken sluiten. Een vrouw mag nooit 
meerdere huwelijken tegelijk hebben, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen een permanent huwelijk of een sigheh-huwelijk.97 In artikel 1050 van boek 
zeven van het burgerlijk wetboek is vastgelegd dat het huwelijk van een man die 
trouwt met een vrouw wetende dat dit huwelijk niet toegestaan is (omdat zij al 
getrouwd is of de wachttijd na echtscheiding of overlijden van de echtgenoot nog 
niet is verstreken) nietig verklaard wordt en dat deze vrouw nooit de echtgenote van 
de man in kwestie kan worden. In artikel 1051 is vastgelegd dat dit ook van 
toepassing is op de situatie waarin sprake was van onwetendheid van één of 
meerdere omstandigheden genoemd in artikel 1050 en het huwelijk is 
geconsumeerd. Als er sprake was van onwetendheid bij de man, maar het huwelijk 
is niet geconsumeerd, wordt het huwelijk weliswaar nietig verklaard, maar is er 
geen verbod om, als de omstandigheden dat toelaten, alsnog met die vrouw te 
trouwen. Er is geen sprake van een strafbepaling voor de (on)wetende man.98  
  

 
92 vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
93 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Iran, mei 2017, p21; vertrouwelijke bron, 31 oktober 

2018. 
94 Bijvoorbeeld als de vrouw zwanger raakt. Als zij het huwelijk niet wil registreren, krijgt het kind de familienaam 

van de moeder. Volgens een vertrouwelijke bron zal de vrouw niet strafrechtelijk vervolgd worden in een 
dergelijk geval.  

95 Family Protection Bill (zoals gewijzigd in augstus 2011), artikel 22 https://iranhrdc.org/family-protection-bill-as-
amended-in-august-2011/ geraadpleegd 28 november 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 

96 vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 
2018. 

97 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Iran, mei 2017, p21; DRC/DIS, Iran. Relations outside 
of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, februari 2018, p9. 

98 The Civil Code of the Islamic Republic of Iran, artikel 1050 en 1051  
http://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb/Attachment572.aspx?AttachmentType=1 geraadpleegd 28 november 
2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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In artikel 49 van de Family Protection Bill is vastgelegd dat iemand99 die onterecht 
stelt ongehuwd te zijn een gevangenisstraf van drie maanden tot maximaal een jaar 
of een geldboete van maximaal veertig miljoen rial100 opgelegd kan krijgen.101 
 
Wilaya en hadana 
In het Iraanse recht wordt onderscheid gemaakt tussen het wettelijk gezag of de 
voogdij (wilaya/guardianship) en de zorg voor een kind (hadana/custody). Wilaya is 
van rechtswege belegd bij de vader en in zijn afwezigheid of ongeschiktheid bij de 
grootvader (vader van de vader).102 Een vertrouwelijke bron stelde dat als deze 
beiden niet het voogdijschap kunnen uitvoeren, de rechter een voogd kan 
aanwijzen. Dit zou volgens deze bron de moeder kunnen zijn, mits zij niet hertrouwd 
is. Als de vader van het kind in detentie zit en de grootvader is niet in leven of niet 
geschikt voor de voogdij, dan kan de moeder tijdelijk (zolang de vader gedetineerd 
is), het voogdijschap krijgen toegewezen door de rechtbank. Er zijn situaties 
denkbaar waarin de moeder het voogdijschap voor onbepaalde tijd krijgt, 
bijvoorbeeld als de vader drugsverslaafd is, het kind mishandeld heeft of het 
gedwongen heeft om te bedelen. Deze bron stelt ook dat er weliswaar een 
overheidsinstantie is die de rol van voogd toegewezen kan krijgen maar dat er altijd 
moeite gedaan wordt om de voogdij binnen de familie te beleggen.103 Een andere 
vertrouwelijke bron stelt echter dat de moeder enkel de zorg (hadana) kan krijgen 
en dat de voogdij bij het ontbreken van de vader of diens vader naar de 
staatswelzijnsorganisatie Behzisti gaat.104 In boek acht, hoofdstuk drie van het 
Burgerlijk Wetboek zijn bepalingen opgenomen omtrent het natuurlijk voogdijschap 
en boek negen, hoofdstuk twee over het aanwijzen van een voogd. In artikel 1233 
staat dat een vrouw het voogdijschap niet kan accepteren zonder de instemming 
van haar echtgenoot. Hieruit kan afgeleid worden dat het theoretisch mogelijk is 
voor een vrouw om voogdijschap te krijgen. Op grond van artikel 1192105 van het 
Burgerlijk Wetboek kan geredeneerd worden dat de moeder het voogdijschap niet 
kan krijgen indien zij niet-islamitisch is en de vader wel moslim is. Deze informatie 
is niet bij een juridische bron geverifieerd.106  
 
Voornamen  
Islamitische Iraniërs moeten zich bij het geven van een naam aan hun kinderen 
officieel beperken tot een lijst van acceptabele en niet-verboden107 namen. De lijst 
met toegestane namen voor Iraniërs met een islamitische achtergrond is niet 
beperkt tot ‘islamitische’ namen. Desondanks zouden mensen hun kinderen ook 
namen geven die niet op de lijst voorkomen. Afhankelijk van de bereidheid van de 
dienstdoende ambtenaar bij de burgerlijke stand of middels omkoping kan een 
moderne of juist pre-islamitische naam die niet op de lijst staat toch geaccepteerd 
worden. Er zou sprake zijn van meer ruimte – en van die ruimte wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt – om namen te kiezen die niet op de lijst met voorgestelde namen 
staan.108  
  

 
99 Dit geldt ook voor de wettelijk vertegenwoordiger van de gehuwde persoon. 
100 In artikel 51 is vastgelegd dat de boetes elke drie jaar verhoogd worden op grond van de inflatie index.  
101 Family Protection Bill (zoals gewijzigd in augstus 2011), artikel 49 https://iranhrdc.org/family-protection-bill-as-

amended-in-august-2011/ geraadpleegd 28 november 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
102 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Iran, mei 2017, p51.  
103 Vertrouwelijke bron, 14 januari 2019. 
104 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
105 A Moslem guardian cannot appoint a non-Moslem guardian for his ward. 
106 The Civil Code of the Islamic Republic of Iran (burgerlijk wetboek) 

http://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb/Attachment572.aspx?AttachmentType=1  
107 Namen zijn verboden als ze de islam beledigen, obsceen of een bijnaam zijn of als de naam niet past bij het 

geslacht. 
108 Civil Registration Law, artikel 20; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; 

vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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Twee bronnen noemden als voorbeeld de naam Sam. Dat was een oude Perzische 
held. Door het in het dagelijks leven uit te (laten) spreken als Sem, klinkt het als de 
Engelse naam Sam.109 Anderzijds zouden yarsani’s er tegenaan lopen dat zij hun 
kinderen geen yarsani-namen kunnen geven.110 

2.1.3 Overige nationale wetgeving  
 
Sociale zekerheid 
Elke werknemer moet een sociale zekerheidsverzekering hebben. Deze verzekering 
wordt voor ambtenaren altijd afgesloten bij de Sazman-e Tamin-e Ijtima’i (sociale 
zekerheidsorganisatie). Alle andere werknemers kunnen hun verzekering daar 
afsluiten of bij een andere (particuliere) verzekeringsinstantie. Bepaalde sectoren, 
zoals het leger, zouden hun eigen verzekeringsinstantie hebben. Voor contracten 
korter dan drie maanden zou de sociale zekerheidsverzekering niet verplicht zijn.111  
 
Nationaliteitswetgeving  
Om afstand te kunnen doen van de Iraanse nationaliteit moet een Iraniër onder 
andere ten minste 25 jaar oud zijn en een mannelijke Iraniër moet zijn dienstplicht 
hebben vervuld of definitief hiervan zijn vrijgesteld. Eén bron stelt dat een man 
boven de leeftijd van vijftig jaar die zijn dienstplicht niet vervuld heeft, niet aan de 
voorwaarde ‘dienstplicht vervuld of definitief vrijgesteld’ hoeft te voldoen om afstand 
van zijn nationaliteit te kunnen doen.112 Deze informatie kon niet middels andere 
bronnen worden geverifieerd. In dit verband wordt opgemerkt dat een andere bron 
aangeeft dat er veel dienstplichtontduikers zijn. Jongens die bij hun familie in de 
zaak of op het land werken, zouden omdat zij onmisbaar zijn als arbeidskracht 
proberen hun dienstplicht zo lang mogelijk te ontduiken. De autoriteiten voeren 
willekeurige controles uit om dienstplichtontduikers op te sporen. Mannen die de 
dienstplicht ontduiken ondervinden enkele juridische beperkingen. Zo kunnen zij 
bijvoorbeeld geen aankopen doen die via een notaris geregeld moeten worden, zoals 
een huis, en kunnen zij geen baan krijgen bij de overheid.113 
 
Naamswijziging  
Een verzoek om naamswijziging moet goedgekeurd worden door de NOCR.114 Het is 
onbekend in hoeverre het strafblad van de aanvrager hierop van invloed is. De 
persoon kan zijn voor- en/of achternaam laten wijzigen, maar behoudt in principe 
zijn unieke identiteitsnummer dat op de kart-e melli staat. In zeer uitzonderlijke 
gevallen zou zelfs het kart-e melli-nummer vervangen kunnen worden, maar ook in 
dat geval blijven de informatie en gegevens van het oude nummer gekoppeld aan 
die van het nieuwe nummer, waardoor de oude identiteit voor de autoriteiten altijd 
te traceren is.115  
 
  

 
109 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018.  
110 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p25. Zie paragraaf 2.3.3.3 van dit 

ambtsbericht. 
111 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
112 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
113 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
114 Civil Registration Law, artikel 40.  
115 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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2.2 Toezicht en rechtsbescherming 
 
Aangifte  
Een vertrouwelijke bron beschreef het proces van aangifte doen als volgt.  
 
Als getuige of slachtoffer van een misdrijf kan een persoon direct telefonisch contact 
opnemen met de politie (op telefoonnummer 110) om het misdrijf te melden. Als de 
politie ter plaatse komt, kan zij ter plekke een verklaring opnemen. De politie kan de 
melder vervolgens nog oproepen om op het politiebureau nadere vragen te 
beantwoorden. Hij kan ook direct naar een politiebureau gaan om daar aangifte 
doen. De aangifte wordt op schrift gesteld. De aangever kan de aangifte zelf 
opschrijven of als hij analfabeet is of wegens andere omstandigheden kan de 
dienstdoende agent dit doen. De politie stuurt de aangifte vervolgens door naar de 
openbaar aanklager, die de tenlastelegging opstelt, waarna de zaak ter zitting komt. 
De aangever kan desgewenst een carbondoorslag van de aangifte krijgen of er een 
foto van maken. Daarnaast krijgt de aangever het dossiernummer, waarmee hij het 
dossier online kan volgen.  
 
Doorgaans worden aangiftes in behandeling genomen door de politie, dat wil zeggen 
dat ze aangifte compleet maken en doorsturen naar de openbaar aanklager. Het zou 
echter voor komen dat zaken waarin bewijstukken volledig ontbreken, niet in 
behandeling worden genomen. Het is onbekend of aangiftes doorgaans binnen de 
wettelijke termijn worden behandeld. 
 
Als de politie volgens het slachtoffer in gebreke blijft, kan het slachtoffer ook direct 
naar de rechtbank gaan om daar zijn aangifte in te dienen. Deze route is niet 
mogelijk voor een getuige, hij kan enkel aangifte doen op het politiebureau.116 
 
In principe neemt de rechtbank altijd de zaak voor onderzoek aan. Of de rechtbank 
overgaat tot strafvervolging hangt onder meer af van de mate van bewijs en/of de 
aanwezigheid van getuigen. Als een zaak of aangifte volgens een burger of advocaat 
onterecht niet aangenomen wordt, kan men een klacht indienen bij het hoofd van 
het rechtbankcomplex of bij het hoofd van de politie.117 Het is onbekend of de hulp 
van (internationale) organisaties hierbij van toegevoegde waarde kan zijn. 
 

2.3 Naleving en schendingen  

2.3.1 Vrijheid van meningsuiting  
 
Bepaalde personen worden vanwege hun werk en/of positie door de Iraanse 
autoriteiten in de gaten gehouden, zowel online, offline als door het afluisteren van 
telefoongesprekken. Het gaat om personen die vanwege hun bekendheid invloed 
kunnen hebben op de maatschappij maar niet tot de gevestigde politieke of 
religieuze orde behoren.  
  

 
116 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
117 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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Het betreft personen die zich kritisch uitlaten over politieke kwesties, 
mensenrechtenverdedigers of –advocaten en beheerders van Telegramgroepen118 of 
personen die veel volgers119 op andere sociale media hebben, zoals Instagram. 
Hierdoor wordt de ruimte om hun werk te doen ingeperkt.120  
 
Veelal doen deze personen hun werk en/of uitlatingen in het openbaar. Alle 
ongewenste uitlatingen van zulke personen worden opgenomen in hun dossier tot 
iemand een rode lijn overschrijdt en arrestatie zal volgen. De rode lijn kan per 
persoon, afhankelijk van diens positie, verschillen.121 Personen met veel invloed, 
aanzien of veel volgers op sociale media die deze grens overschrijden, kunnen door 
de Iraanse autoriteiten gearresteerd worden om als voorbeeld te dienen en anderen 
te ontmoedigen soortgelijk gedrag of dergelijke uitingen publiekelijk te doen.122 
 
Carnegie noemt als binnenlandse doelen van cyberoperaties: ambtenaren, 
hervormingsgezinde politici, mediapersoneel, religieuze minderheden, culturele 
figuren, oppositiegroepen, terroristische organisaties en etnische 
afscheidingsbewegingen.123 Journalisten worden met name ten tijde van 
verkiezingen en bij demonstraties gearresteerd en/of lastiggevallen.124 
 
Amnesty International noemde in de verslagperiode de arrestatie van advocaten en 
mensen-/vrouwenrechtenactivisten een verdere inperking van de bewegingsruimte 
van het maatschappelijk middenveld.125 Andere bronnen geven een vergelijkbare 
beschrijving van de situatie.126 Inperking van de bewegingsruimte blijkt onder meer 
uit het gegeven dat veel gebruikers van sociale media zelfcensuur toepassen, vooral 
waar het gaat om politieke uitlatingen.127 
 
Iran stond in 2017 op plaats 165 van 180 op de wereldranglijst persvrijheid van 
Reporters without borders. In 2018 steeg Iran door een vier punten hogere 
totaalscore naar plek 164.128 Het Center for Human Rights in Iran rapporteert dat in 
december 2018 en januari 2019 vier journalisten werden opgepakt.129 
 
  

 
118 Telegram is een berichtenapplicatie voor mobiele apparaten, vergelijkbaar met WhatsApp. Telegramgroepen met 

meer dan vijfduizend leden worden opgeroepen zicht te registreren bij de autoriteiten. 
119 De bronnen hebben niet toegelicht wat zijn onder ‘veel’ verstaan.  
120 Vertrouwelijke bron, 29 april 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 

2018. 
121 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
122 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
123 Carnegie, Iran’s cyber threat, 4 januari 2018, p40, 43. 
124 Reporters without borders, More harassment of journalists and citizen journalists in Iran, 29 juni 2018. 
125 Amnesty International, Iran: Arrest of lawyers and women’s rights activists signal intensifying crackdown on civil 

society, 3 september 2018.  
126 Center for Human Rights in Iran, Iran’s assault on legal profession intensifies with three more attorneys arrested, 

5 september 2018; FIDH (International Federation for Human Rights), Iran: Open letter to president Hassan 
Rouhani: Stop the persecution of HRDs, 28 september 2018; vertrouwelijke bron, 29 april 2018. 

127 Freedom House, Iran country report | Freedom on the net 2018, p15; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
128 Reports without borders – wereldranglijst https://rsf.org/en/iran geraadpleegd 23 januari 2019.  
129 Center for Human Rights in Iran, Four independent news journalists arrested in less than a month, 19 januari 

2019.  
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Omdat uitingen die in het openbaar gedaan zijn directere en grotere gevolgen 
kunnen hebben dan privé-uitlatingen, ligt de focus voor de Iraanse autoriteiten op 
de openbare uitlatingen en het daar tegenop treden als het gezag of de 
geloofwaardigheid van het systeem erdoor in het geding raken. Telefoongesprekken, 
sms-berichten en online privé-uitlatingen kunnen opgemerkt of opgespoord worden 
en in een later stadium als aanvullend bewijs tegen iemand dienen. Het is echter 
niet zo dat het online doen en laten van alle Iraniërs op de persoon gericht actief en 
structureel in de gaten gehouden wordt. Vertrouwelijke bronnen noemen de 
methode waarbij de autoriteiten zoeken op basis van bepaalde woorden. Als iemand 
vanwege zijn activiteiten of uitlatingen verdacht is, kan door de Iraanse autoriteiten 
gericht onderzoek gedaan worden naar zijn gedrag en uitlatingen. De Iraanse 
cyberpolitie (polis-e faza-ye towlid va tabadol-e ettela’at, letterlijk politie van de 
virtuele ruimte en informatie-uitwisseling, afgekort tot FATA) houdt zich bezig met 
het opsporen van internetcriminaliteit. De Iraanse autoriteiten investeren veel in het 
verbeteren van hun capaciteit, kwaliteit en technische mogelijkheden op het gebied 
van het bestrijden van cybercriminaliteit. Onder deze vorm van criminaliteit vallen in 
Iran ook morele kwesties en veiligheidszaken zoals kritiek op de autoriteiten.130 
 
Telegram is een berichtenapplicatie vergelijkbaar met WhatsApp. Met veertig 
miljoen gebruikers131 is Telegram de meeste gebruikte chatapplicatie in Iran. Hoewel 
de applicatie sinds april 2018 geblokkeerd is, kan de applicatie via een VPN132 nog 
steeds gebruikt worden. Het is niet bekend in hoeverre de blokkade van invloed is 
geweest op het aantal gebruikers van Telegram. Evenals bij WhatsApp kun je 
privéberichten sturen (dat wil zeggen, naar één persoon) of naar een groep. Volgens 
een vertrouwelijke bron133 zijn er nog nooit personen gearresteerd op grond van 
privéberichten, enkel op basis van berichten in Telegramgroepen. Hieruit 
concludeert de bron dat de autoriteiten privéberichten niet (kunnen) volgen. 
Telegramgroepen worden gebruikt als nieuwsvoorziening of discussieplatform over 
bepaalde onderwerpen, zoals politiek, religie en geaardheid. Beheerders van 
Telegramgroepen met meer dan vijfduizend leden worden door de autoriteiten 
verzocht hun groep bij hen te registreren. Afhankelijk van het aantal volgers en het 
onderwerp dat in de groep besproken wordt kan een groep het doelwit worden van 
infiltranten van de veiligheidsdienst.134 
 
Telefoongesprekken die via WhatsApp gevoerd worden, zouden door de Iraanse 
autoriteiten niet direct afgeluisterd kunnen worden. De bron geeft aan dat dit niet 
honderd procent zeker is maar dat er geen gevallen bekend zijn van personen die 
gearresteerd zijn op grond van de inhoud van hun WhatsApp-telefoongesprekken. 
Tekstberichten die verzonden worden via WhatsApp zijn versleuteld en daarmee niet 
te volgen door de Iraanse autoriteiten. Er zijn bij de bron geen gevallen bekend 
waarbij iemand gearresteerd werd op basis van privé-berichten via WhatsApp. Om 
deze beperking te omzeilen, zouden de inlichtingendiensten gebruik maken van 
infiltratie. Door lid te worden van een gesloten groep op sociale media, kunnen ze 
de leden van de groep in kaart brengen en de inhoud van de gesprekken volgen.  
  

 
130 Brandeis University, Middle East Brief (nr. 120): The evolution of Iran’s police forces and social control in the 

Islamic Republic, juli 2018, p7 https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB120.pdf geraadpleegd 17 
januari 2019; Oxford Analytica, Iran is set to become a formidable cyber actor, 28 december 2017; 
vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 
december 2018. 

131 In januari 2018. 
132 Software om een blokkade van een applicatie of website te omzeilen. 
133 vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
134 Freedom House, Iran country report | Freedom on the net 2018, p3-4, 14; Center for Human Rights in Iran, 

Judicial official announces order to block Instagram less than a year after banning Telegram messaging app, 4 
januari 2019; Bloomberg, Try as it might, Iran can’t ban social media, 10 januari 2019. 
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Deze methode zou ook gebruikt worden om te infiltreren in gesloten Instagram-
accounts. Op Instagram bestaat, net als op Facebook, de mogelijkheid om een 
account en alles wat men daarop plaatst openbaar te maken of afgesloten te houden 
waardoor het enkel zichtbaar is voor de volgers. Een infiltrant zorgt dat hij eerst een 
aantal van de vrienden volgt van de persoon die hij wil volgen. Vervolgens stuurt hij 
verzoek om volger te worden naar het doelwit. Deze zal, als hij ziet dat een aantal 
van zijn vrienden deze persoon ook volgt, eerder geneigd zijn het verzoek te 
accepteren. Daarnaast ontwikkelen de Iraanse autoriteiten zelf applicaties voor 
mobiele telefoons, waaronder chatapplicaties en een taxi-applicatie. Die zijn 
aantrekkelijk omdat ze zonder VPN gebruikt kunnen worden, maar de gebruiker 
verleent de eigenaar van de applicatie daarmee wel toegang tot (bepaalde) data op 
zijn telefoon. De gebruikersaantallen van deze Iraanse chatapplicaties blijft achter 
bij de aantallen van buitenlandse applicaties.135 
 
Alle simkaarten moeten op naam geregistreerd zijn, zowel kaarten met een 
abonnement als prepaidkaarten. Alle nog ongeregistreerde kaarten worden 
geblokkeerd. Als een kaart geblokkeerd blijkt, kan de eigenaar zich alsnog 
registreren om het nummer te behouden. Echter, als niemand zich meldt voor 
registratie wordt het nummer na enige tijd136 hergebruikt en opnieuw verkocht. 
Simkaarten kunnen alleen direct bij de provider in één van hun verkooppunten 
gekocht worden. Opwaardeerkaarten voor prepaidkaarten kunnen wel in reguliere 
winkels gekocht worden.137 
 
Twee bronnen verklaren dat de Iraanse autoriteiten gebruik maken van 
gezichtsherkenningstechnieken. De autoriteiten proberen zo iedereen die zichtbaar 
in beeld is op foto- of filmmateriaal in kaart te brengen. Volgens de bronnen wordt 
deze werkwijze toegepast onder meer bij demonstraties in binnen- en buitenland. 
Personen met een voor de autoriteiten interessante achtergrond worden op die 
manier gevolgd en van personen die niet in de aandacht van de autoriteiten staan 
worden de gegevens bewaard voor als het ooit van belang wordt.138 
 
Strafrechtelijke vervolging   
Verschillende openbare bronnen schreven in de verslagperiode over personen die op 
basis van de inhoud van de berichten of filmpjes die zij op sociale media geplaatst 
hebben, werden veroordeeld. Het aantal gebruikers van sociale media applicaties 
voor mobiele apparaten is groot. Begin 2018 gebruikte ongeveer een kwart van de 
Iraanse bevolking Instagram en ongeveer de helft van de bevolking gebruikte 
Telegram. Freedom House rapporteerde dat in de periode 1 juni 2017 tot 31 mei 
2018 tien beheerders van Telegramgroepen zijn gearresteerd. De groepen waren 
volgens de autoriteiten gericht op het aanmoedigen van demonstraties of het 
promoten van homoseksualiteit. Het rapport vermeldt niet tot welke straffen zij zijn 
veroordeeld. Wel meldt het rapport dat personen die veroordeeld werden vanwege 
online activiteiten kortere gevangenisstraffen krijgen dan in de voorgaande jaren.  
Daarnaast werden groepsbeheerders gearresteerd en gedwongen berichten uit hun 
groep te verwijderen of de groep op te heffen. Dit vond voornamelijk plaats rond de 
presidentsverkiezingen van mei 2017.  
  

 
135 Carnegie, Iran’s cyber threat, 4 janauri 2018, p40; Freedom House, Iran country report | Freedom on the net 

2018, p4; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
136 Het is onbekend hoe lang deze periode is. 
137 Sfiran Travel, Mobile SIM cards in Iran, 18 juni 2017 https://sfiran.com/travel/iran-travel-advice/mobile-SIM-

cards-in-Iran geraadpleegd 17 januari 2019; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 
december 2018. 

138 vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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In augustus 2017 werden zes beheerders van hervormingsgezinde Telegramgroepen 
die in mei 2017 waren gearresteerd, veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee 
tot vijf jaar. Het hangt af van de aard en ernst van de uitlatingen op grond van 
welke wetsartikelen de verdachte aangeklaagd wordt. Het kan onder meer gaan om 
acties tegen de veiligheid van het land, het verspreiden van propaganda tegen de 
Islamitische Republiek, het verstoren van de openbare orde of in zeer ernstige zaken 
moharabeh (vijandschap tegen God) of een combinatie hiervan.139  
 
Een vertrouwelijke bron stelt dat veroordelingen vanwege ongewenste uitingen op 
sociale media, afgezet tegen het aantal mensen dat actief is op sociale media, klein 
is. De Iraanse autoriteiten stellen personen die veroordeeld zijn wegens ongewenste 
uitlatingen als voorbeeld van waar de grens kan liggen en wat er kan gebeuren als 
deze overschreden wordt.140  

2.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering 
Religieuze minderheden worden beperkt in hun vrijheid om samen te komen en zich 
te verenigen. Dit aspect wordt beschreven in paragraaf 2.3.3 over vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging. 
 
In de vorige verslagperiode werden arrestaties verricht bij een herdenking bij de 
tombe van Cyrus de Grote. In 2017 hebben de autoriteiten een bijeenkomst aldaar 
willen voorkomen door het gebied rond de tombe tijdelijk af te sluiten en flyers uit 
te delen in de buurt waarin staat dat een bijeenkomst bij de tombe in strijd is met 
artikel 610141 van het Wetboek van Strafrecht. Een groep die er van verdacht werd 
online een herdenking bij de tombe te hebben georganiseerd, werd gearresteerd. Zij 
werden door de autoriteiten aangemerkt als contrarevolutionair.142  

2.3.3 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
In artikel 12 van de Iraanse grondwet is vastgelegd dat islam en de Twaalver 
Ja’afari (sjiitische) rechtsschool de staatsgodsdienst is. Andere Islamitische 
rechtsscholen worden volledig gerespecteerd en hun volgers zijn vrij om te handelen 
volgens hun jurisprudentie voor wat betreft hun religieuze gebruiken.  Daarnaast 
staat de grondwet het christendom, jodendom en zoroastrisme als enige 
minderheidsgodsdiensten toe om binnen de wet hun rituelen uit te voeren en samen 
te komen als religieuze gemeenschap. Voor geboren moslims staat op afvalligheid 
van de islam op grond van sharia-wetgeving de doodstraf.143  
 
Zowel voor de leden van de drie erkende minderheidsreligies als voor de leden van 
niet-erkende religies of geloofsovertuigingen is het verboden om hun geloof of 
overtuiging te verspreiden. Dergelijke activiteiten worden doorgaans bestraft op 
grond van ‘propaganda tegen het systeem’. In artikel 500 van het Wetboek van 
Strafrecht is vastgelegd dat dit bestraft wordt met drie maanden tot een jaar 
gevangenisstraf.144  
  

 
139 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; Iran Human Rights Documentation Center, Excluded from the public 

sphere: freedom of assembly and association in the Islamic Republic of Iran, 3 maart 2018, o.a. p8, 10-13, 16; 
RFE/RL, Iran detains teen over dance videos posted on Instagram, 8 juli 2018; Freedom House, Iran country 
report | Freedom on the net 2018, p3-4, 14. 

140 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
141 Samenscholing om misdrijven te plegen tegen de nationale of buitenlandse veiligheid van het land.  
142 Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), Excluded from the public sphere. Freedom of peaceful 

assembly and association in Iran, 3 maart 2018, p. 25-26; FRE/RL, Who’s afraid of Cyrus the Great?, 28 oktober 
2017; Ahram Online, Iran blocks ‘illegal’ rally at ancient king’s tomb, 29 oktober 2017. 

143 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p1. 
144 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p33.  
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In een recente uitspraak heeft een rechter zich op het standpunt gesteld dat het 
verspreiden van het baha’i-geloof niet kan worden aangemerkt als propaganda 
tegen het systeem.145  
 
Ook is het hen verboden om bijeenkomsten of diensten te organiseren. Dergelijke 
activiteiten worden doorgaans aangemerkt als het bedreigen van de openbare orde 
of de nationale veiligheid van de staat, zoals vastgelegd in boek vijf, hoofdstuk één 
van het Wetboek van Strafrecht. In artikel 498 en 499 worden het organiseren of 
bezoeken van dergelijke bijeenkomsten beschreven als strafbare feiten.146  

2.3.3.1 Christenen  
Geboren christenen die behoren tot de zogenoemde oude kerken (Armeniërs, 
Chaldeeën, Assyriërs) zijn een grondwettelijk erkende religieuze minderheid. Onder 
de erkende christenen worden ook personen beschouwd die kunnen aantonen dat 
hun families voor de islamitische revolutie van 1979 christenen waren. De 
autoriteiten zouden sabaeërs-mandeërs als christenen beschouwen, hoewel de 
aanhangers dat zelf niet zo zien. Door deze erkenning hebben zij de vrijheid om 
binnen de grenzen van de wet hun geloof te belijden en daar uiting aan te geven 
door het houden van religieuze bijeenkomsten. Ook mogen zij hun eigen regels met 
betrekking tot huwelijk, echtscheiding en erfenis toepassen. Een vertrouwelijke bron 
verwoordde deze situatie door te stellen dat er voor christenen geen sprake is van 
freedom of religion147 maar wel van freedom of worship148. Daarnaast hebben 
christelijke ambtenaren en christenen die hun dienstplicht aan het vervullen zijn 
recht op verlof op hun religieuze feestdagen. Deze vrijheden gelden enkel voor 
personen die door geboorte christen zijn.149 Personen die zich op latere leeftijd tot 
het christendom bekeerd hebben, kunnen niet officieel door het leven gaan als 
christen. Als zij identiteitsdocumenten aanvragen of zich willen aanmelden bij een 
universiteit moeten zij hun religie die zij bij geboorte hebben meegekregen 
vermelden, dat zal doorgaans de islam zijn.150 
 
Een vertrouwelijke bron schetst de situatie van christenen voor wat betreft 
vervolging door de autoriteiten in Iran als volgt. De Iraanse autoriteiten hebben niet 
de capaciteit om zich vol te richten op alles wat zij liever niet zien gebeuren in hun 
land. Zij willen geen evangeliserende activiteiten in het land, maar beseffen ook dat 
deze groep vredig is en geen geweld gebruikt. Het probleem van zich organiserende 
christenen in een huiskerk of geloofsbeoefening in de privésfeer heeft voor de 
Iraanse autoriteiten dan ook een lagere prioriteit dan het onderdrukken van politieke 
oppositie, zoals mensen die de straat opgaan en zich tegen de gevestigde orde 
uitspreken.151 Dit beeld wordt bevestigd door andere bronnen.152  
  

 
145 Iran Press Watch, Court of appeals: Teaching Baha’i faith not propaganda against the regime; Liza Tebyanian 

acquitted, 13 januari 2019. 
146 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p4; DRC/DIS, 

Iran: House churches and converts, februari 2018, p8.  
 Zie ook paragraaf 2.3.3.1 van dit ambtsbericht. 
 Artikel 498: twee tot tien jaar gevangenisstraf 
 Artikel 499: drie maanden tot vijf jaar gevangenisstraf.  
147 De vrijheid om te kiezen of en zo ja welk geloof iemand aan wil hangen. 
148 De vrijheid voor iemand om uiting te geven aan zijn geloof door het houden van diensten en het uitvoeren van 

rituelen. 
149 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p25; US 

Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p6; vertrouwelijke bron, 11 december 
2018. 

150 Zie paragraaf 2.3.3.5 van dit ambtsbericht.  
151 vertrouwelijke bron, 11 december 2018.  
152 vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 

2018. 
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Een andere bron stelt in dit verband dat de autoriteiten nu op geen enkele 
ondermijnende activiteit zitten te wachten en dat je daarom als bekeerling niet met 
je geloof te koop moet gaan lopen.153 
 
Voor zover bekend worden christenen van de oude kerken als zij evangeliseren, wat 
een strafbaar feit is, gelijk behandeld als christenen van nieuwe kerken of 
huiskerken die evangeliseren.154 Een verschil in behandeling is dat een lid van de 
oude kerk naar een kerkdienst mag gaan en dat leden van nieuwe kerken 
strafrechtelijk vervolgd kunnen worden op grond van het vormen van een groep die 
tot doel heeft de nationale veiligheid te ondermijnen. Dit kan gestraft worden met 
tien jaar gevangenisstraf.155 Er zijn geen gevallen bekend dat een bekeerling enkel 
vanwege zijn bekering (dus zonder dat hij hier bekendheid aan geeft of uiting aan 
geeft door het bezoeken van een (huis)kerk(dienst) of te evangeliseren) 
strafrechtelijk vervolgd is. Dit beeld wordt bevestigd door een vertrouwelijke bron 
die stelt dat iemand die zich bekeert en dit vervolgens strikt persoonlijk houdt, daar 
geen problemen door zal ondervinden.156 Deze persoon zal echter wel ernstig 
beperkt worden in het uiting geven aan zijn geloof. Zo zal hij, gevraagd naar zijn 
religie, de waarheid moeten achterhouden of verbloemen; kan hij zijn kinderen 
alleen naar een islamitische school of een privéschool sturen en zal van hem, als hij 
uit een praktiserende familie komt, verwacht worden dat hij deelneemt aan 
islamitische tradities en gebruiken. Als hij sterft, zal hij geen christelijke maar een 
islamitische begrafenis krijgen.157  
 
Oude kerken zouden moslims toelaten tot hun diensten. Het kan gaan om moslims 
die een rouw- of trouwdienst van een bevriende christen bezoeken. Voor wat betreft 
moslims die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof zouden de kerken enige 
voorzichtigheid betrachten, bijvoorbeeld door de persoon na de dienst te bevragen 
over diens reden van het kerkbezoek. Bronnen geven aan dat de veiligheidsdiensten 
camera’s hebben hangen bij kerken. Zo kunnen zij middels 
gezichtsherkenningstechnieken voor hen verdachte personen identificeren. 
Regelmatig kerkbezoek zou op kunnen vallen en tot verhoogde aandacht van de 
autoriteiten kunnen leiden, zowel voor de kerkganger als de kerk.158 In Isfahan en 
Urumiye staan oude kerken die een museumgedeelte hebben, deze kunnen 
ongehinderd door moslims worden bezocht.159 
 
De oude kerken staan op goede voet met de Iraanse autoriteiten en kunnen binnen 
de wet hun geloof praktiseren. Als instituut zijn het geen actief evangeliserende 
kerken, wat niet uitsluit dat een individueel kerklid op eigen initiatief 
evangeliserende activiteiten kan verrichten.160  
 
  

 
153 vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
154 Center for Human Rights in Iran, Four Christians in Iran appeal prison sentences for alleged missionary activities, 

29 augustus 2018. 
155 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p9-10. 
156 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p9; vertrouwelijke bron, 12 december 2018. 
157 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p34. 
158 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p26; US 

Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p24; vertrouwelijke bron, 10 
december 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke 
bron, 31 oktober 2018.  

159 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
160 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
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De zogenoemde nieuwe kerken, zoals protestantse en evangelische stromingen, 
bestaan voornamelijk uit bekeerde moslims of christenen behorend tot de oude 
kerken die overgegaan zijn tot een andere stroming binnen het christendom. Zij 
organiseren diensten in zogenaamde huiskerken. Deze bijeenkomsten kunnen 
daadwerkelijk in een huis of een andere locatie gehouden worden.161 
 
Uit de voor deze paragraaf geraadpleegde bronnen blijkt niet dat de autoriteiten bij 
de behandeling van leden van nieuwe kerken onderscheid maken tussen 
verschillende stromingen, zoals Jehovah’s Getuigen, pinkstergemeente en 
evangelische stromingen. Leden van nieuwe kerken kunnen in algemene zin in de 
negatieve belangstelling komen te staan als zij hun nieuwe geloof te openlijk 
uitdragen, uitlatingen doen die geïnterpreteerd kunnen worden als kritiek op de 
islam, evangeliseren of andere activiteiten doen die als staatsondermijnend kunnen 
worden gezien. 
 
Aangezien de nieuwe kerken grotendeels uit bekeerlingen bestaan, betekent dit dat 
zij moslims toelaten tot hun diensten. Het is niet bekend hoe iemand op de hoogte 
kan raken van het bestaan van een huiskerk en kan vragen naar de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een huiskerkdienst. Ook is het niet bekend hoe en in hoeverre de 
huiskerken voorzorgsmaatregelen nemen bij het toelaten van voor hen onbekende 
personen of aspirant kerkleden. Het toelaten van moslims tot kerkdiensten zullen de 
autoriteiten hoogstwaarschijnlijk als bekeringsactiviteit beschouwen. Een persoon 
die een groep van meer dan twee personen opricht of leidt die tot doel heeft de 
nationale veiligheid te ondermijnen, mits deze activiteit niet als moharabeh 
(vijandschap tegen God) wordt aangemerkt, krijgt een gevangenisstraf van twee tot 
tien jaar. Dit is op grond van artikel 498 van het Wetboek van Strafrecht. Het 
organiseren van huiskerkdiensten wordt doorgaans beschouwd als een dergelijke 
activiteit.162 Uit informatie van de ngo Article 18, die zich inzet voor vrijheid van 
godsdienst, blijkt dat kerkleiders of voorgangers doorgaans maximaal tien jaar 
gevangenisstraf krijgen opgelegd en kerkleden maximaal vijf jaar163. In hun 
jaaroverzicht van 2018 berichten zij dat veiligheidstroepen regelmatig invallen doen 
bij huiskerken. Het is niet duidelijk op welke schaal de veiligheidstroepen huiskerken 
binnenvallen, omdat het totaal aantal huiskerken vanwege hun verborgen karakter 
niet bekend is. Arrestanten zouden vaak gedwongen worden om hun geloof te 
verloochenen of verklaringen te ondertekenen dat zij niet meer samenkomen met 
andere christenen. Tegen personen die dit weigeren kan een aanklacht gerelateerd 
aan evangelisatie, deelname aan een huiskerk of acties tegen de nationale veiligheid 
ten laste gelegd worden.164 Het kwam regelmatig voor dat aangeklaagden op 
borgtocht vrij waren gedurende het strafrechtelijke proces.165  
 
  

 
161 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p9-10. 
162 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p8-11; Iran Human Rights Documentation Center, 

Excluded from the public sphere. Freedom of assembly and association in the Islamic Republic of Iran, 3 maart 
2018, paragraaf 2.2.2.1. 

163 Op grond van artikel 499 van het Wetboek van Strafrecht: lidmaatschap van een groep als bedoeld in artikel 498. 
164 Article 18, Report: violations of the rights of Christians in Iran in 2018, 17 januari 2019. 
165 Article 18, Report: violations of the rights of Christians in Iran in 2018, 17 januari 2019; DRC/DIS, Iran: House 

churches and converts, februari 2018. 
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Article 18 schrijft dat er in 2018 ‘veel berichten’ waren van christenen, voornamelijk 
bekeerlingen, die gearresteerd werden. Van één persoon wordt vermeld dat hij is 
vrijgesproken van de aanklacht ‘propaganda tegen het systeem’. In een overzicht 
van zaken waarin christenen veroordeeld zijn166 blijkt dat sinds 2017 of 2018 acht 
personen gedetineerd zijn die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen van zes 
maanden tot tien jaar. Een van hen heeft de gevangenisstraf (zes maanden) 
voltooid, een ander is – ondanks een veroordeling tot tien jaar gevangenisstraf – in 
april 2018 vrijgekomen op borgtocht.167 
 
Een vertrouwelijke bron vertelde dat hij op straat werd benaderd door een persoon 
die aan hem christelijke folders en Bijbelgedeeltes wilde uitdelen. Het is niet bekend 
tot welke stroming deze evangeliserende persoon behoort.168  

2.3.3.2 Afvalligheid en bekering 
Juridisch gezien kun je in Iran niet zonder religie zijn. Bij het aanvragen van 
identiteitsdocumenten, inschrijving in hoger onderwijs of bij het indienstreden bij de 
overheid moet de persoon in kwestie zijn religie opgeven. Hij kan dan enkel één van 
de vier in de grondwet erkende religies opgeven. Je religie wordt bij geboorte 
bepaald door de erkende religie van je ouders. Het is voor leden van de drie erkende 
minderheidsreligies altijd mogelijk om zich tot de islam te bekeren en vervolgens 
ook juridisch en administratief als moslim door het leven te gaan.169 
 
Er zijn geen bronnen die voor wat betreft de maatschappelijke en juridische positie 
van bekeerlingen onderscheid maken tussen huiskerkleiders en huiskerkleden. Voor 
onderscheid met betrekking tot strafrechtelijke vervolging wordt verwezen naar 
paragraaf 2.3.3.1 van dit ambtsbericht.  
 
Voor de drie in de grondwet erkende religieuze minderheden is afvalligheid van hun 
geloof of bekering tot een andere erkende religie niet strafbaar. Er zijn geen 
wettelijke beperkingen of strafbepalingen hieromtrent. De geraadpleegde bron 
kende geen verhalen of persoonlijke gevallen van bekering van een niet-islamitisch 
geloof naar een ander niet-islamitisch geloof, maar veronderstelde dat het wel eens 
voorkomt.170 
 
Afvalligheid van een moslim is als zodanig niet expliciet genoemd in het Iraanse 
Wetboek van Strafrecht, maar is desondanks strafbaar. In het wetboek is vastgelegd 
dat bepaalde islamitische wetten die zien op hudud-misdaden uitgevoerd kunnen 
worden, ook al staan deze niet expliciet vermeld in het Wetboek van Strafrecht. Het 
woord afvalligheid wordt ook niet expliciet genoemd in de aanklacht of het vonnis. 
Personen beschuldigd van afvalligheid of ketterij kunnen op grond van fisad fil-arz171 
(corruptie op aarde) de doodstraf krijgen. De aanklacht voor bekering van islam 
naar christendom is echter doorgaans het bedreigen van de nationale veiligheid en 
niet afvalligheid. Er zijn in de verslagperiode geen gevallen bekend geworden van 
veroordelingen van afvalligen op grond van fisad fil-arz.  
  

 
166 Voor zover bekend op basis van openbare berichten. 
167 Article 18, Report: violations of the rights of Christians in Iran in 2018, 17 januari 2019. 
168 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
169 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. Zie paragraaf 2.3.3.5 van dit ambtsbericht.  
170 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
171 De dader wordt dan aangeduid met mofsed fil-arz.  



 
 
 

 
Pagina 30 van 72 
 

Afvalligen kunnen in de negatieve belangstelling van de autoriteiten komen te staan 
als zij daar opzichtig en openlijk voor uitkomen, de islam of de opperste leider 
beledigen en/of anderen aansporen om het islamitisch geloof vaarwel te zeggen. Dit 
kan leiden tot arrestatie en strafrechtelijke vervolging. 172  
 
Er is sprake van modernisering in de Iraanse samenleving en veel mensen zijn niet 
erg religieus of praktiserend.173 Religieuze moslims of moslims die lager opgeleid 
zijn, kunnen geloofsafval als zondig zien en om die reden problemen hebben met 
een afvallig gezinslid.174 Volgens een andere bron zal iemand die niet meedoet aan 
religieuze gebruiken en tradities gestigmatiseerd kunnen worden, ondanks dat het 
grootste deel van de Iraanse bevolking niet heel religieus is.175 
 
Volgens Middle East Concern zullen online uitlatingen in het buitenland over 
bekering tot het christendom waarschijnlijk door de autoriteiten onderzocht worden. 
Dit zal bij terugkeer niet direct leiden tot vervolging, maar de persoon in kwestie 
kan wel in de verhoogde aandacht komen te staan, wat betekent dat hij gemonitord 
zak worden door de Iraanse autoriteiten. Het is niet onwaarschijnlijk dat iemand die 
open is over zijn activiteiten, daarover ondervraagd zal worden.176  
 
Drie vertrouwelijke bronnen stellen dat veel bekeringsverhalen niet echt zijn, maar 
gebruikt worden om asiel aan te vragen in Europa.177 Twee van deze bronnen 
verwijzen daarbij naar mogelijkheden om in Iran informatie te krijgen over 
‘succesvolle asielverhalen’.178 En één van deze twee bronnen voegt daar nog aan toe 
dat de asielzoekers zich bewust zijn van de onmacht van de gastlanden om hun 
claims te verifiëren.179 Een vierde bron merkt op dat rechtbankstukken die door 
asielzoekers ingebracht worden vaak vals zijn.180  
 
Een openbare bron meldt dat christenen Iran vaak verlaten omdat zij op zoek zijn 
naar een beter leven met minder beperkingen en niet zozeer omdat zij 
(vluchtelingrechtelijk) vervolgd worden. Christenen die asiel aanvragen kunnen deze 
wens verbergen door zich te beroepen op het feit dat christenen slecht behandeld 
worden in hun land.181 
 
Kritiek op de islam  
Onder kritiek op de islam kan onder meer sabb an-nabbi (letterlijk het beledigen van 
de profeet) als het beledigen van de opperste leider worden geschaard. Zoals meer 
termen in het Iraanse Wetboek van Strafrecht, is kritiek op de islam of islamitische 
instituties niet vastomlijnd, waardoor dit open staat voor interpretatie door de 
rechter.182  
  

 
172 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p5; DRC/DIS, Iran: House churches 

and converts, februari 2018, p9; DRC/DIS, Iran: Judicial issues, februari 2018, p28; UK Home Office, Country 
policy and information note. Iran: Christians and Christian converts, maart 2018, p23; vertrouwelijke bron, 10 
december 2018. 

173 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p8; The New 
York Times, The Iran revolution at 40: from theocracy to ‘normality’, 10 februari 2019. 

174 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
175 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p34. 
176 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p34. 
177 Vertrouwelijke bron, 12 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 

2018. 
178 Vertrouwelijke bron, 12 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
179 Vertrouwelijke bron, 12 december 2018. 
180 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
181 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p15. 
182 Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), Excluded from the public sphere. Freedom of peaceful 

assembly and association in Iran, 3 maart 2018, p7. 
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Hierdoor is het niet mogelijk om een definitie te geven van wat wel en wat niet 
aangemerkt kan worden als geloofsafval of blasfemie. Dit zal afhangen van de 
positie van de persoon, hoe en waar de kritiek geuit is en andere factoren.183 
 
Om een indruk te geven van de brede interpretatie van het bekritiseren of beledigen 
van de islam worden drie voorbeelden gegeven. 
 
Een rechter beval de sluiting van een krant vanwege het beledigen van de sjiitische 
islam door het ontheiligen van de familie van imam Hussein in een artikel over de 
geslachtsveranderingsoperatie van een transgender dat op de voorpagina stond. De 
namen van deze persoon waren beide namen van familieleden van imam Hussein. 
Vanwege de timing (er was een sjiitische gedenkdag) in combinatie met de namen, 
werd de kop als beledigend beschouwd.184 
 
In een ander geval werden twee leden van de Church of Iran, een pinksterbeweging, 
in eerste aanleg veroordeeld tot gevangenisstraffen185 wegens een aanval op de 
islam. In de uitspraak staat dat de claim van christenen dat Jezus Heer is en de 
bijbel hun laatste gezaghebbende bron is, gezien kan worden als een aanval op de 
islam. Eén van de aangeklaagden werd tevens veroordeeld tot tien jaar 
gevangenisstraf in verband met het opzetten van huiskerken.186 
 
Grappen over de profeet, islam of de twaalfde imam (ook wel Mahdi genoemd) of 
juist claimen in contact te staan met de twaalfde imam kan eveneens tot problemen 
met de autoriteiten leiden. Dit treft onder meer de volgelingen van de Yamani-
beweging, een religieuze stroming van wie de leider claimt in contact te staan met 
de twaalfde imam.187 
 
Doodstraf188   
Begin 2018 is de doodstraf van Karim Zarger uitgevoerd. Hij was de oprichter van 
het The way of knowledge-instituut en werd veroordeeld wegens het promoten van 
de spirituele beweging Eckankar189 in Iran. De doodstraf van Marjan Davari, die 
eveneens betrokken was bij het instituut, is door het hooggerechtshof 
ingetrokken.190 
 
Ook is in 2018 opnieuw de doodstraf tegen Mohammad Ali Taheri, de oprichter van 
de spirituele beweging Erfan-e Halgheh191, door het hooggerechtshof ingetrokken.192 
 
  

 
183 Zie paragraaf 2.3.1 van dit ambtsbericht.  
184 Al-Jazeera, Iran orders closure of newspaper for ‘insulting’ Shia Islam, 15 september 2018.  
185 Respectievelijk twaalf en achttien maanden.  
186 World Watch Monitor, Iranian Christians sentenced, verdict says ‘claiming Jesus is Lord is attack against Islam’, 2 

oktober 2018; vertrouwelijke bron, 3 oktober 2018. 
187 HRANA, Six members of Yamani religious group arrested in Izeh, 13 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 10 

december 2018. 
188 Paragraaf 2.3.9 van dit ambtsbericht gaat over doodstraf in het algemeen.  
189 Eckankar – What is Eckankar? https://www.eckankar.org/whatis.html geraadpleegd 14 februari 2019.  
190 HRANA, Karim Zarger Executed in Rajai Shahr prison, 23 april 2018; vertrouwelijke bron, ongedateerd 2019. 
191 Zie ook paragraaf 2.3.3.4 van dit ambtsbericht.  
192 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p9, 11, 30; Center for Human 

Rights in Iran, Imprisoned Iranian mystic Mohammad Ali Taheri expects to be freed “this week”, 23 augustus 
2018. 
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Volgens het jaarrapport over de doodstraf van Ensemble Contre la Peine de Mort 
(ECPM) en Iran Human Rights zijn er in 2017 negentien personen geëxecuteerd op 
grond van ‘vijandschap tegen God’ of ‘corruptie op aarde’. Zestien van hen waren 
veroordeeld vanwege een gewapende overval. Eén persoon zou zijn geëxecuteerd 
vanwege zijn ideologische affiliatie en hij behoorde tot een etnische en religieuze 
minderheid. Verdere details hierover ontbreken.193 
 
Bijbelbezit 
Het bezit van een Perzischtalige bijbel is niet strafbaar en bijbels zijn te koop in 
boekhandels. Het verspreiden van bijbels of gedeeltes van de bijbel met als doel het 
christelijk geloof onder de aandacht te brengen, zal als evangeliseren worden 
aangemerkt en is daarmee strafbaar. Een bekeerling die in de aandacht staat van de 
autoriteiten loopt het risico dat bij een huiszoeking aangetroffen christelijk materiaal 
als bewijslast tegen hem of haar wordt gebruikt.194 
 
Alleen door de Iraanse autoriteiten erkende vertalingen van christelijke religieuze 
boeken mogen gebruikt worden bij de geloofsuitoefening. Onder andere Iraanse 
professoren aan de religieuze universiteit in Qom zouden bij het vertaalwerk 
betrokken zijn.195  
 
Tatoeages 
Hoewel er traditioneel gezien een taboe rust op tatoeages komt het zeker voor in 
Iran. Er is geen wet die het hebben van een tatoeage expliciet verbiedt of dat als 
haram classificeert, maar er zijn wel artikelen die zodanig geïnterpreteerd kunnen 
worden dat ze ook van toepassing kunnen zijn op tatoeages, zoals artikel 638196 van 
het wetboek van strafrecht. Bronnen konden niet bevestigen of dit artikel ooit 
daadwerkelijk is toegepast in relatie tot een – al dan niet christelijke - tatoeage. Een 
christelijke tatoeage zou gebruikt kunnen worden als onderdeel van de bewijslast in 
verband met afvalligheid van de islam.197 Ongevraagd stelden twee bronnen dat 
iemand die een zichtbare christelijke tatoeage laat zetten, hiermee bewust op wil 
vallen of dit wil gebruiken als ondersteuning van zijn asielclaim. Een – al dan niet 
bekeerde – christen zou niet op die manier op willen vallen of zichzelf onnodig onder 
de aandacht van de autoriteiten willen brengen.198 Als nuancering voegde één van 
deze bronnen hieraan toe dat een zichtbare christelijke tatoeage geen problemen op 
zal leveren als iemand vanwege een verkeersovertreding in aanraking komt met de 
verkeerspolitie, tenzij het uitloopt op een ruzie waarbij de (vermeende) overtreder 
de politieagent beledigt.199 

 
193 ECPM en Iran Human Rights, Annual report on the death penalty in Iran 2017, p15.  
194 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 11 

december 2018. 
195 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
196 WvS art. 638: Anyone in public places and roads who openly commits a harām (sinful) act, in addition to the 

punishment provided for the act, shall be sentenced to two months’ imprisonment or up to 74 lashes; and if they 
commit an act that is not punishable but violates public prudency, they shall only be sentenced to ten days to two 
months’ imprisonment or up to 74 lashes. 

 Note- Women, who appear in public places and roads without wearing an Islamic hijab, shall be sentenced to ten 
days to two months’ imprisonment or a fine of fifty thousand to five hundred Rials. 

197 Iran Human Rights Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book five, 15 juli 
2013, https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/ ; Iran Front Page, Is 
tattooing a crime in Iran?, 20 februari 2017; Deutsche Welle, Iran’s tattoo taboo hounds footballer Ashkan 
Dejagah, 17 augustus 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018; 
vertrouwelijke bron, 14 januari 2019. 

198 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 14 januari 2019. 
199 Vertrouwelijke bron, 14 januari 2019. 
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2.3.3.3 Yarsani 
Ceasfire schrijft in haar rapport dat de Iraanse autoriteiten de yarsani’s beschouwen 
als moslims. Volgens het US Department of State en het Australische ministerie van 
Buitenlandse Zaken beschouwen de Iraanse autoriteiten yarsani’s als sjiieten die 
soefisme praktiseren. Vooraanstaande sjiitische religieuze leiders hebben echter 
decreten uitgevaardigd tegen yarsani’s en het sjiieten verboden om met yarsani’s te 
trouwen. Er zijn ook yarsani’s die zichzelf als moslim presenteren om discriminatie 
en praktische problemen te voorkomen. Yarsani’s zijn voornamelijk te vinden in de 
Koerdische bevolkingsgroep. De schatting van het aantal yarsani’s loopt uiteen van 
één tot twee miljoen personen.200  
 
Bij het aanvragen van identiteitsdocumenten en het aanmeldingsformulier voor de 
universiteit moet de religie opgegeven worden. Hierbij kan enkel één van de vier 
erkende religies (islam, jodendom, christendom, zoroastrisme) opgegeven worden 
die men van geboorte heeft meegekregen. Van die bij geboorte meegekregen religie 
kan een moslim niet afwijken. De eerste shenasnameh wordt overigens, kort na 
geboorte, door de ouders aangevraagd. Iemand die een niet-erkende religie invult 
op het aanvraagformulier zal geen identiteitsdocument krijgen. Het ontbreken van 
identiteitsdocumenten leidt tot veel praktische problemen in het dagelijks leven. Als 
iemand een religie opgeeft die afwijkt van zijn religie bij geboorte (tenzij hij bekeerd 
is tot de islam) zal hij geen overheidsbaan kunnen krijgen en hem kan de toegang 
tot hoger onderwijs ontzegd worden. Tot het christendom bekeerde personen, 
baha’i, sabaeërs-mandeërs en afvalligen hebben eveneens met dit probleem te 
maken.201 
 
Yarsani’s beklaagden zich dat zij van de autoriteiten geen toestemming kregen om 
nieuwe gebedshuizen te bouwen. Zij zouden in staat zijn om hun riten uit te voeren 
in hun voornaamste heilige plaatsen. Yarsani’s worden wel door de autoriteiten in de 
gaten gehouden.202 
 
In het jaarrapport 2017 van het US Department of State wordt geschreven over 
yarsani-activisten die zich inzetten voor bewustwording onder de bevolking van 
overheidspraktijken en discriminatie jegens hen. In 2017 zouden twee activisten 
gearresteerd zijn. Het is op basis van de bron niet duidelijk of de arrestaties verband 
hielden met religieuze, etnische of maatschappelijke activiteiten.203 
 
Er is geen recente informatie bekend over eerwraak in verband met afvalligheid of 
bekering tot een ander geloof in het algemeen en evenmin voor yarsani’s in het 
bijzonder.204 Een bron uit 2014 geeft aan dat bekeerlingen het slachtoffer kunnen 
worden van eermoord door hun familie.205  
 
De geraadpleegde bronnen maken geen melding van het actief werven van moslims 
door yarsani’s.206 Eén bron stelt wel dat de yarsani’s in Iran vergeleken met hun 
geloofsgenoten in Irak meer opkomen voor hun rechten en redelijk openlijk zijn over 
hun geloof.207 
 
200 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p10, 27; US 

Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p4, 6; Australian Government, DFAT 
country information report Iran, 7 juni 2018, p24. 

201 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p23. 
202 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018, p26. 
203 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p13. 
204 UK Home Office, Country Policy and Guidance Note. Iran: Honour crimes against women, oktober 2017. 
205 Danish Immigration Service, Update on the situation for Christian converts in Iran, juni 2014, p17. 
206 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017; Ceasefire e.a., Rights denied: 

Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018. 
207 Centre for religious pluralism in het Middle East, Will Kurdistan marginalize the Yarsani (Kakai) people?, 17 januari 

2018. 
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2.3.3.4 Andere religies en spirituele stromingen 
 
Zoroastriërs 
Evenals het christendom en jodendom is het zoroastrisme een grondwettelijk 
erkende religie in Iran. Dit betekent dat zoroastriërs hun diensten en rituelen mogen 
uitvoeren voor leden van hun gemeenschap. Bij zoroastrisme is het houden van 
diensten echter niet de norm of voornaamste vorm van het geloof belijden. Het is 
hen niet toegestaan hun geloof te verspreiden onder moslims en hen proberen te 
bekeren tot hun geloof. Het is niet bekend of zij moslims met interesse voor het 
zoroastrisme zouden toelaten tot hun rituelen, diensten of tempels. Voor zover 
bekend zijn de verschillende stromingen van zoroastriërs in Iran niet actief met 
bekeringsactiviteiten. De traditionele stroming zou bovendien de visie aanhangen 
dat men zoroastriër wordt door geboorte en niet door bekering. Andere stromingen 
zouden nu ook zoroastriërs accepteren van wie slechts één van beide ouders 
zoroastiër is, weer anderen accepteren ook bekeerlingen.208 
 
Joden  
Het jodendom is één van de drie formeel erkende minderheidsreligies in Iran, 
hetgeen is vastgelegd in artikel 13 van de grondwet. Dit betekent onder meer dat de 
joodse gemeenschap haar religieuze ceremonies en diensten mag uitvoeren in 
synagogen. De joodse gemeenschap in Iran is niet groot. Volgens het Tehran Jewish 
Committee209 zijn er anno 2018 naar schatting tussen twaalfduizend en 
vijftienduizend joden in Iran. Bij de volkstelling in 2016 kwam een aantal van bijna 
tienduizend joden naar voren. Er zijn tientallen synagogen in het land, waarvan het 
merendeel in Teheran, Shiraz en Isfahan. De joden worden door één parlementslid 
vertegenwoordigd.210 
 
Eind december 2017 zijn twee synagogen in Shiraz aangevallen, waarbij 
vernielingen zijn gepleegd. De dader(s) en het motief van de aanvallen zijn 
onbekend. Deze aanvallen zijn een unicum. In de nasleep zouden enkele joden 
gearresteerd zijn op basis van onbekende aanklachten.211  
 
Er zijn geen bronnen bekend die informatie hebben over bekeringsactiviteiten van 
joden onder moslims en evenmin over of zij moslims toelaten tot hun diensten. 
 
Baha’i 
Het aantal baha’i in Iran wordt geschat op ongeveer driehonderdduizend personen. 
In Shiraz bevindt zich één van de grootste baha’i-gemeenschappen in het land.212 
 
Verschillende bronnen wijzen de baha’i aan als de (religieuze) groep waarvan hun 
rechten het meest geschonden worden als hun religie bekend is bij de autoriteiten. 

 
208 UK Home Office, Country policy and information note. Iran: Zoroastrians, juni 2017, p7, 9 en 11; 

http://www.zoroastrian.org/other/faq.htm Frequently Asked Questions. Q: What about the talk that Zoroastrians 
do not accept converts? geraadpleegd 22 januari 2019. 

209 Tehran Jewish Committee (Iran) http://www.iranjewish.com/home.asp en 
http://www.iranjewish.com/English.htm . De Engelstalige versie van de website lijkt niet up-to-date.  

210 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018, p10, 12, 25; 
Statistical Centre of Iran, Selected findings of the 2016 National Population and Housing Census, april 2018 
https://www.amar.org.ir/Portals/1/census/2016/Census_2016_Selected_Findings.pdf ; Al-Jazeera, Iran’s only 
Jewish hospital grapples with fallout of US sanctions, 30 augustus 2018; USA Today, Iran’s Jewish community is 
the largest in the Mideast outside Israel – and feels safe and respected, 1 september 2018. 

211 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018, p26; Radio Farda, 
Attacks on Jewish synagogues in Shiraz worries the community, 29 december 2017; US Department of State, 
International freedom of religion report – Iran 2017, p13.  

212 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018, p9; HRANA, Update 
on arrested Shirazi baha’is, 6 november 2018. 
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Als een baha’i zijn of haar geloof niet verloochent, kan dit leiden tot uitsluiting van 
hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.213 
 
De Iraanse grondwet erkent het baha’i-geloof in de grondwet niet als een religie. 
Daarentegen zijn er officiële publicaties gericht tegen baha’i en uitspraken van onder 
meer de opperste leider die op 26 maart 2018 desgevraagd stelde dat contact met 
baha’i vermeden moet worden, hen daarbij aanduidend als een perverse en 
misleidende sekte. Baha’i staan vanwege hun geloof onder de verhoogde aandacht 
van de Iraanse autoriteiten. Als baha’i zich verenigen en samenkomen lopen zij het 
risico om door de Iraanse autoriteiten als bedreiging te worden gezien. Mede omdat 
het hoofdkantoor van de baha’i in Israël - een staatsvijand van Iran - staat, werden 
acht baha’i-leiders beschuldigd van spionage. Zij hebben allen een jarenlange 
gevangenisstraf uitgezeten en zijn in de verslagperiode vrijgekomen. Volgens een 
vertrouwelijke bron moeten zij er rekening mee houden dat zij voortaan door de 
Iraanse autoriteiten in de gaten gehouden zullen worden.214  
 
Bahá’í International Community schreef in januari 2019 dat zij sinds het aantreden 
van president Rouhani in 2013 de arrestaties van 502 baha’is hebben geregistreerd. 
Uit de voorbeelden die in het rapport genoemd worden, komt het beeld naar voren 
dat baha’i gearresteerd worden nadat hun huis doorzocht is en bepaalde spullen 
geconfisqueerd zijn, zoals boeken, computers, foto’s en materialen over het baha’i-
geloof. Van een aantal is bekend dat zij op grond van ‘propaganda tegen de staat’ 
(ta’zir-wetgeving) veroordeeld werden tot één jaar of anderhalf jaar gevangenisstraf 
gevolgd door een jaar verbanning naar een afgelegen deel van Iran. Enkelen werden 
in hoger beroep vrijgesproken.215 
 
In de periode augustus-september 2018 zijn in een maand tijd zeventien baha’i in 
verschillende steden gearresteerd. Het is onbekend op grond van welke aanklachten 
zij gearresteerd zijn. De bron vermeldt niet of het gaat om geboren baha’i of dat de 
personen zich op latere leeftijd bekeerd hebben tot dit geloof.216 
 
Baha’i die zijn gearresteerd worden doorgaans aangeklaagd op grond van artikel 
500 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin staat dat propaganda tegen de 
Islamitische Republiek Iran of het steunen van oppositiegroepen gestraft kan 
worden met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar. Het verspreiden 
van het baha’i-geloof wordt in rechtszaken geschaard onder de noemer ‘propaganda 
tegen de staat’. In januari 2019 oordeelde een rechter in de provincie Alborz dat het 
enkel verspreiden van het baha’i-geloof niet kan worden beschouwd als ‘propaganda 
tegen de staat’ en dat de Iraanse wet het aanhangen van het baha’i-geloof niet als 
misdaad bestempelt. Ook nam de rechter in zijn uitspraak mee dat de aangeklaagde 
de soevereiniteit van de staat erkent en Iraans staatsburger is. Hij sprak op grond 
hiervan de aangeklaagde baha’i vrij. Het is onbekend of er hoger beroep is ingesteld 
of welke consequenties deze uitspraak voor op grond van artikel 500 van het 
Wetboek van Strafrecht gedetineerde baha’i kan hebben.217 
 

 
213 VN, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 27 

september 2018, p11; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
214 Middle East Eye, Iranian Baha’i leader released from jail, 20 maart 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; 

Bahá’í International Community, The Bahá’ís of Iran – A persecuted community, januari 2019, p13-14. 
215 Bahá’í International Community, The Bahá’ís of Iran – A persecuted community, januari 2019, p3-6. 

https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/overview_of_persecution-0119_2.pdf  
216 Center for Human Rights in Iran, 17 Baha’is arrested in one month in Iran, 28 september 2018. 
217 Iran Press Watch, Court of appeals: Teaching Baha’i faith not propaganda against the regime; Liza Tebyanian 

acquitted, 13 januari 2019; Iran Wire, Iranian court rules that being a baha’i is not a crime, 14 januari 2019; 
HRW, Glimmer of Hope in Iran for Long-Persecuted Baha’is?, 29 januari 2019. 
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Een student moet op het aanmeldformulier voor hoger onderwijs zijn religie 
opgeven. Hij kan enkel de religie opgegeven die hij bij geboorte heeft meegekregen. 
Alleen de islam, het christendom, zoroastrisme en jodendom mogen als optie 
ingevuld worden. Baha’i die uit principiële overwegingen niet de religie willen 
opgeven die zij van geboorte hebben, doorgaans islam, worden om die reden niet 
toegelaten tot de universiteit. Tevens zouden in 2018 tientallen studenten van wie 
bekend werd dat zij baha’i zijn vanwege hun geloof van de universiteit gestuurd zijn. 
Gedetailleerde informatie hieromtrent ontbreekt.218 Een andere bron gaf aan dat de 
meeste baha’i op een aanvraagformulier voor een identiteitsdocument of een 
aanmeldformulier voor de universiteit moslim (of tenminste de religie waarmee zij 
bij de autoriteiten bekend zijn) invullen, omdat zij anders ernstig beperkt worden in 
de mogelijkheden in hun dagelijks leven.219 
 
Soefi’s 
Soefisme is een mystieke stroming binnen de islam. Volgens een onderzoek van 
Human Rights Watch220 is soefisme diepgeworteld in de Iraanse cultuur. De grootste 
soefi-orde in Iran is de Nematollahi Gonabadi-orde. De Gonabadi zijn sjiitische 
moslims. Hun aantal wordt geschat op tussen twee en vijf miljoen personen. Er is 
geen informatie over het al dan niet actief werven van moslims om toe te treden tot 
een soefi-orde in het algemeen of de Gonabadi-orde in het bijzonder. Gonabadi is 
een religieuze stroming die scheiding van kerk en staat voorstaat. Gonabadi maken 
gebruik van hun stemrecht. In 2009 stemde hun spirituele leider Noor Ali Tabandeh 
op een hervormingsgezinde presidentskandidaat. Dit wordt gezien als katalysator 
voor de hardliners binnen het politieke apparaat om de groep terug te dringen en 
daarmee kwam de groep in de verhoogde aandacht te staan. Volgens een 
soefinieuwssite vrezen de autoriteiten dat de Gonabadi, vanwege hun omvang en 
hervormingsgezinde visie, menigtes kunnen mobiliseren die voor de overheid een 
bedreiging kunnen vormen. Tijdens de demonstraties in december 2017 en januari 
2018 namen ook Gonabadi-leden deel.  
 
Begin 2018 kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen Gonabadi-
demonstranten en ordetroepen. In januari 2018 werd een soefibijeenkomst in het 
huis van Tabandeh, die praktisch onder huisarrest staat, door veiligheidstroepen 
verstoord. In februari 2018 hielden enkele honderden Gonabadi soefi’s een sit-in 
voor het huis van hun leider om te protesteren tegen de verhoogde monitoring van 
zijn activiteiten. Op 19 februari 2018 liep dit uit op een gewelddadige confrontatie, 
waarbij in totaal vijf handhavers221 om het leven kwamen en ruim driehonderd222 
Gonanabdi werden gearresteerd. Iemand reed die dag met een busje in op de 
oproeppolitie, waarbij drie agenten om het leven kwamen. Een Gonabadi-soefi werd 
hiervoor ter dood veroordeeld. In augustus 2018 is het vonnis voltrokken. Er zijn 
twijfels of hij een eerlijk proces heeft gehad. Zijn advocaat werd vanwege het uiten 
van haar bedenkingen gearresteerd en twee maanden later vrijgelaten op borgtocht. 
Tweehonderd arrestanten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, zweepslagen, 
een uitreisverbod, binnenlandse verbanning en/of een verbod op maatschappelijke 
activiteiten. Eén arrestant zou door marteling tijdens een verhoor om het leven 
gekomen zijn.223 
 
218 Center for Human Rights in Iran, In just six months, Iranian universities expelled 50 Baha’i students for their 

religious beliefs, 19 september 2018.  
219 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
220 Al-Jazeera, Iran’s Gonabadi Dervishes: A ‘long history’ of persecution, 27 februari 2018. 
221 Drie personen van de oproerpolitie en twee leden van de Basiji.  
222 HRANA rapporteert dat zij 382 arrestaties heeft kunnen verifiëren.  
223 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p24; Iran Wire, Arrested Gonabadi 

Sufis go on hunger strike, 1 januari 2018; Al-Monitor, Iranian authorities, Sufi leader move toward reconciliation, 
21 februari 2018; RFE/RL, Clashes highlight tensions between dervishes and Iran’s establishment, 20 februari 
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Individuele soefi’s kunnen, net als elke Iraniër, in de negatieve aandacht van de 
autoriteiten komen te staan als zij openlijk de staatsversie van de sjiitische islam 
betwisten of andere uitlatingen doen die geschaard kunnen worden onder het 
beledigen van de islam, de profeet of de opperste leider.224 
 
Gedurende het jaar 2018 hielden enkele gedetineerde Gonabadi-leden een sit-in in 
de gevangenis of gingen in hongerstaking, onder meer om opheffing van het 
huisarrest van hun spiritueel leider te eisen.225 
 
Het is onbekend of van mannelijke soefi’s van alle verschillende orde’s verwacht 
wordt dat zij een baard en snor dragen. Van yarsani-mannen is bekend dat zij uit 
religieuze overwegingen hun snor laten staan. Zij zijn herkenbaar aan de stijl van 
hun snor, die tot over de lippen komt. Zij zouden tijdens hun militaire dienst 
verplicht zijn om hun snor af te scheren.226 
 
New-age stromingen 
Er zijn geen berichten dat de Iraanse autoriteiten volgers van new-age-stromingen 
actief vervolgen. Voor de volgers van deze stromingen geldt, evenals voor iedere 
Iraniër die niet kritiekloos de sjiitische islam volgt, dat er een ongedefinieerde rode 
lijn is. Het publiekelijk, bijvoorbeeld online, verheerlijken van een bepaalde new-
age-stroming boven de islam, zou tot problemen met de autoriteiten kunnen 
leiden.227  
 
Erfan-e Halgheh 
Erfan-e Halgheh is een spirituele beweging die opgericht is en geleid wordt door 
Mohammad Ali Taheri. Sinds 2011 zit Taheri in de gevangenis vanwege verschillende 
tenlasteleggingen, waaronder het verspreiden van ‘corruptie op aarde’, waar de 
doodstraf op staat. Het hooggerechtshof heeft de uitspraak uit 2017 waarin hij ter 
dood veroordeeld werd niet bevestigd en bepaalde dat deze herzien moet worden. 
Ook tientallen van zijn volgelingen werden gedetineerd, onder andere bij 
protestacties bij de gevangenis vanwege de veroordeling van hun leider. Er zijn 
geen bronnen die expliciet beschrijven of de autoriteiten aanhangers van Erfan-e 
Halgheh die geboren moslims zijn als afvalligen beschouwt.228  
 
  

 
2018; Al-Jazeera, Iran’s Gonabadi Dervishes: A ‘long history’ of persecution, 27 februari 2018; Human Rights 
Watch, Iran: Over 200 dervishes convicted, 29 augustus 2018; FIDH (International Federation for Human 
Rights), Iran: Release on bail of Zeinab Taheri, 31 augustus 2018; HRANA, Verdict bulletin on 202 Gonabadi 
dervishes, 5 november 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 

224 Australian Government, DFAT country information report Iran, 7 juni 2018, p24.  
225 Center for Human Rights in Iran, 18 Sufis on strike in Iran’s Great Tehran Penitentiary issue three demands, 19 

september 2018. 
226 Centre for religious pluralism in het Middle East, Will Kurdistan marginalize the Yarsani (Kakai) people?, 17 januari 

2018; Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities, maart 2018, p34. Op een 
foto van de veroordeelde Mohammad Salas, een Gonabadi-soefi, is te zien dat hij eveneens een dergelijke snor 
draagt, maar geen baard. Radio Zamaneh, Iran to execute sufi activist who did not receive a fair trail, 17 juni 
2018. 

227 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
228 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p9, 11, 30; The New York Times, 

Iran sentences faith healing Shiite mystic to death, 28 augustus 2017; Center for Human Rights in Iran, 
Imprisoned Iranian mystic Mohammad Ali Taheri expects to be freed “this week”, 23 augustus 2018. 
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Opvallend nieuws was dat in juli 2017 zes leden van Erfan-e Halgheh een rechtszaak 
tegen de staatszender IRIB hebben aangespannen wegens laster. De IRIB heeft 
herhaaldelijk een documentaire uitgezonden over Erfan-e Halgheh genaamd Halgheh 
Sheitan (Cirkel van de satan) waarin volgens deze leden onwaarheden en laster over 
Erfan-e Halgheh werd verspreid. Het is onbekend of de rechtszaak inhoudelijk is 
behandeld en of er een vonnis uitgesproken is.229 Er volgden geen berichten over 
arrestatie van dit zestal. 
 
Atheïsme 
Atheïsten, agnosten en niet-religieuzen worden grondwettelijk niet erkend. Een 
Iraniër wordt gerekend tot de religie die hij bij geboorte heeft gekregen, tenzij hij 
zich bekeert tot de islam. Sociaal gezien wordt religie in de Iraanse maatschappij 
doorgaans beschouwd als een privézaak. Ook atheïsten (of anderszins niet-
gelovigen) zouden hun overtuiging normaalgesproken niet ongevraagd bekend 
maken. Daarentegen zouden zij hun overtuiging vaker online delen en bespreken. In 
de afgelopen jaren zou de FATA (cyberpolitie) websites met atheïstische inhoud 
gesloten hebben.230 
 
Desgevraagd geven twee bronnen aan nooit over Naqd-e Eslam te hebben gehoord 
als georganiseerde groep van atheïsten.231 Een andere bron geeft aan te betwijfelen 
of atheïsten zich organiseren in een beweging of groep.232  
 
Personen in Iran, of dit nu atheïsten zijn of niet, kunnen vanwege de inhoud van hun 
(online) uitlating onder meer veroordeeld worden vanwege het beledigen van de 
profeet.233 

2.3.3.5 Religies overig  
Verschillende bronnen stellen dat de Iraanse autoriteiten bij het in de gaten houden 
van de diaspora zich primair richten op politieke uitlatingen. Dit neemt niet weg dat 
ook bekeerlingen of afvalligen in het buitenland onder de aandacht van de Iraanse 
autoriteiten kunnen komen te staan.234 Een bron voegt daaraan toe dat ze niet de 
capaciteit hebben om iedereen in de gaten te houden maar dat ze de angst willen 
verspreiden dat men de hele tijd in de gaten gehouden wordt.235   
 
Bekeerlingen in Iran van wie de bekering alleen in de directe omgeving bekend is en 
die verder geen publiekelijke uitlatingen doen over de bekering of anderen proberen 
te bekeren, zullen niet in de negatieve aandacht van de autoriteiten komen te staan. 
Bekeerlingen kunnen te maken krijgen met sociale consequenties, zoals verstoting 
door hun familie. De familieleden kunnen het contact verbreken omdat zij bang zijn 
dat zij in de negatieve belangstelling komen te staan van de autoriteiten in verband 
met hun bekeerde gezinslid. Bekeerlingen kunnen mogelijk problemen ondervinden 
op het werk.236  
  

 
229 HRANA, 6 Members of Erfan Halgheh sued IRIB over publishing disinformation, 4 juli 2017. 
230 ACCORD, Iran: Treatment of Atheists by state and non-state actors, 12 juni 2017, p4; vertrouwelijke bron, 10 

december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
231 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
232 ACCORD, Iran: Treatment of Atheists by state and non-state actors, 12 juni 2017, p4. 
233 Op grond van artikel 262 van het Wetboek van Strafrecht wordt het beledigen van de profeet gestraft met de 

doodstraf. In het volgende artikel staat echter dat, als de aangeklaagde aangeeft dat de beledigingen het gevolg 
zijn van woede of een fout, de strafmaat 74 zweepslagen is.  

 Zie ook paragraaf 2.3.3.2 Kritiek op de islam van dit ambtsbericht.  
234 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
235 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p27. 
236 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018; DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p8.  



 
Algemeen ambtsbericht Iran | maart 2019 

 

 Pagina 39 van 72
 
 

Immers, bepaalde beroepsgroepen, zoals de rechterlijke macht, zijn voorbehouden 
aan moslims die de principes van de Islamitische Republiek onderschrijven.237 Een 
openbare bron stelt dat de reactie van de familie ook afhangt van de positie van de 
familie binnen het staatsapparaat en hun loyaliteit richting de staat.238 
 
Van moslims staat de religie niet vermeld op hun identiteitsdocumenten.239 De 
religie van een Iraniër staat bij zijn geboorte vast. Een kind met een islamitische 
vader is een moslim. Dit gegeven is bij de burgerlijke stand bekend. Daarnaast moet 
de religie ingevuld worden op het aanvraagformulier voor de identiteitsdocument. 
Het betreft een vrij invulveld240 waar de religie opgeschreven moet worden. Van 
moslims wordt verwacht dat zij daarbij aangeven of men sjiiet of soenniet is. Als de 
aanvrager dat onderscheid niet maakt, zal de aanvraag voor het identiteitsdocument 
niet in behandeling genomen worden.241  
 
In noot 4 bij artikel 20 van de Civil Registration Law242 staat geschreven dat van 
grondwettelijke geaccepteerde religieuze minderheden de religie op hun 
identiteitsdocumenten vermeld staat. Een vertrouwelijke bron gaf aan dat ook op de 
identiteitsdocumenten van religieuze minderheden hun religie niet vermeld staat, 
omdat er in de praktijk geen plaats is op de identiteitsdocumenten voor het invullen 
van dit gegeven.243  
 
Zoals in paragraaf 2.3.1 van dit ambtsbericht is beschreven, monitoren de Iraanse 
autoriteiten de inhoud van telefoonverkeer, websites en sociale media. Hierbij 
richten zij zich onder meer op onderwerpen die ze als bedreiging voor de 
islamitische waarden of de nationale veiligheid zien. Religieuze minderheden en 
afvalligen kunnen vanwege de inhoud van hun gesprekken of berichten in de 
verhoogde aandacht van de autoriteiten komen te staan. 
 
Ondanks het verbod op satellietschotels,244 heeft een groot deel van de Iraanse 
huishoudens een satellietschotel geïnstalleerd. Via deze schotels is een groot aantal 
Perzischtalige zenders te ontvangen die vanuit het buitenland uitzenden. Een 
voorbeeld van een christelijke Perzischtalige satellietzender is Sat-7. Deze zender 
zendt ook uit via een YouTube-kanaal en stelt elektronische bijbels beschikbaar via 
de mobiele telefoonapplicatie Telegram245. Tevens kunnen mensen via sociale 
media-applicaties vragen over het christelijk geloof stellen.246 

2.3.4 Bewegingsvrijheid 
 
Voor informatie over bewegingsvrijheid wordt verwezen naar het Algemeen 
ambtsbericht Iran van mei 2017.  

 
237 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p8-9. 
238 DRC/DIS, Iran: House churches and converts, februari 2018, p6. 
239 De religie staat wel vermeld op de huwelijksakte. Dit geldt ook voor de religieuze minderheden. Zie paragraaf 

2.1.2 van dit ambtsbericht. vertrouwelijke bron, 11 januari 2019. 
240 Het is geen beperkte lijst met opties waarbij de juiste optie aangevinkt kan worden. 
241 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
242 Engelse vertaling beschikbaar op de website van de Iraanse overheidsinstantie Sabteh Ahval (NOCR). Zie 

bronnenlijst in paragraaf 4.1 van dit ambtsbericht.  
243 De wet dateert van voor de Islamitische revolutie van 1979. Er zou geen uitvoer aan deze wet gegeven worden 

uit angst dat Bahai erkenning van hun religie zouden eisen. Vertrouwelijke bron, 11 januari 2019. 
244 Zie paragraaf 2.1.3 van dit ambtsbericht.  
245 De applicatie Telegram is niet altijd beschikbaar. De autoriteiten blokkeren de applicatie in tijden van sociale 

onrust voor onbepaalde tijd. Radio Zamaneh, Iran's judiciary banned the Popular Telegram Messaging App, 30 
april 2018.  

246 Sat-7 Pars, https://www.sat7usa.org/our-work/watch-sat-7-live/sat-7-pars/ geraadpleegd op 13 november 2018;  
Mission Network News, Iran: SAT-7 answers believer’s “Forbidden Questions”, 5 januari 2018. 
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2.3.5 Rechtsgang    
 
Boete van de moraalpolitie 
Als een burger door de moraalpolitie (gasht-e ershad) staande gehouden wordt in 
verband met in hun ogen ongepaste kleding of gedrag kan hij of zij bestraft worden 
met een boete of gevangenisstraf. De zwaarte van de straf is afhankelijk van het 
vergrijp en de mate van recidive. Een vertrouwelijke bron meldde dat de 
moraalpolitie zijn werkwijze telkens verandert en dat deze niet is vastgelegd in 
formele procedures. Waar ze tot een aantal jaar terug vooral vrouwen in hun busjes 
een vragenlijst lieten invullen over het vergrijp, zouden ze de vrouwen nu naar één 
van hun bureaus brengen. Daar krijgt de vrouw een dagvaarding voor de zitting. In 
één zitting worden de zaken van bijvoorbeeld twintig vrouwen tegelijk afgehandeld. 
Zij kunnen veroordeeld worden tot het betalen van een boete. Volgens deze bron 
krijgt een overtreder de boete niet direct mee op de dag dat hij of zij is 
aangehouden door de moraalpolitie. Volgens deze bron kregen vrouwen voorheen 
een briefje waarmee zij naar de bank moesten gaan om hun boete te betalen. Deze 
bron voegde toe dat het ook voorkomt dat een overtreder wel aangehouden en 
aangesproken wordt op zijn of haar gedrag, maar dat die persoon geen boete 
opgelegd krijgt.247  
 
Een andere bron vertelde ook over de, volgens de eerste bron inmiddels 
achterhaalde, werkwijze en verklaarde dat men een bewijs van betaling krijgt als 
men de boete bij de bank overmaakt op de overheidsrekening waar boetes van de 
moraalpolitie op geïnd worden. Deze bron stelt dat de moraalpolitie sinds januari 
2018 toleranter is geworden en voorzichtiger te werk gaat, omdat de tijd niet 
geschikt wordt geacht voor een harde aanpak van bad hijab (het niet volgens 
islamitische principes kleden). Zo zouden ze vrouwen die in groepsverband op straat 
lopen eerder ongemoeid laten, uit vrees voor opstand.248 De bron uit de voorgaande 
alinea merkte in dit verband op dat vrouwen niet meer bang zijn voor de 
moraalpolitie en terugvechten, bijvoorbeeld door arrestaties door de moraalpolitie te 
filmen en naar tv-stations te sturen.249 Een andere bron stelt dat vrouwen er 
doorgaans met een waarschuwing vanaf komen en dat het draagvlak voor het 
verplicht stellen van de hoofddoek in de Iraanse samenleving afneemt. Daardoor, en 
vanwege het soms hardhandige optreden, neemt de steun voor het werk van de 
moraalpolitie af.250 Zie ook paragraaf 2.4.4 van dit ambtsbericht.  
 
Volgens weer een andere bron kan de overtreder als hij of zij voldoende contant 
geld bij zich heeft, de boete op de dag van aanhouding op een bureau van de 
moraalpolitie voldoen. In geval van bad hijab, kan aanvullend geëist worden dat een 
echtgenoot of ander familielid gepaste kleding komt brengen, waarna de arrestant 
vrij is om te gaan.251  
 
  

 
247 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
248 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018.  
249 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
250 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018, Al-Jazeera, Anger in Iran as ‘morality police’ scuffle video goes viral, 20 

april 2018. 
251 Vertrouwelijke bron, 14 januari 2019. 
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Huiszoekingsbevel  
Als de daartoe bevoegde autoriteiten zich presenteren met een huiszoekingsbevel, 
heeft een burger het recht om hen te vragen zich te identificeren en het 
huiszoekingsbevel te tonen. De bron verklaarde niet dat de burger ter plekke een 
kopie van het huiszoekingsbevel krijgt uitgereikt, maar stelde wel dat de burger het 
recht heeft een foto van het document te maken. Als dit geweigerd wordt, zou de 
burger direct de politie kunnen bellen op het nummer 110 om daar zijn beklag over 
te doen.252 
 
Strafrechtelijke procedure  
De rechter bepaalt volgens een vertrouwelijke bron of een verdachte op borgtocht 
vrij kan komen. Tegen de hoogte van de borg kan de verdachte – al dan niet via zijn 
advocaat – in beroep gaan.253 In principe kan iedereen in aanmerking komen voor 
vrijlating op borgtocht. Uitzondering zijn politiek gevoelige zaken en zware 
criminelen. De borg wordt vaak voldaan door een eigendomsakte van onroerend 
goed als onderpand te geven.254  
 
Volgens een vertrouwelijke bron wordt de termijn van de proeftijd, in geval deze 
wordt opgelegd in een strafzaak, in de gerechtelijke uitspraak vastgelegd. Deze 
proeftijd kan, voor dat bepaalde strafbare feit, onbeperkt zijn.255  
 
Een veroordeelde krijgt een gecertificeerde kopie van het vonnis. Dit document 
krijgt hij digitaal en kan hij – of zijn advocaat – uitprinten. Uitzondering hierop 
kunnen politiek gevoelige zaken zijn. Iedereen die een juridische procedure (tegen 
zich) heeft lopen, krijgt een referentienummer van zijn zaak. Dit systeem is in 
gebruik in bijna heel het land. Met dit nummer heeft men toegang tot een digitale 
database. Het vonnis zal daarin beschikbaar worden gesteld.256 Op het vonnis staat 
niet standaard een handtekening van de rechter. Het kan voorkomen dat volstaan 
wordt met een stempel dat de originaliteit van het document bevestigt. De naam 
van de rechter zal wel altijd in het vonnis vermeld worden, waarbij er geen regels 
zijn voor de vorm (bijvoorbeeld de hele voornaam of alleen de voorletter). Als de 
veroordeelde in beroep of hoger beroep gaat krijgt hij hier bewijs en een 
referentienummer van.257 
 
Als een veroordeelde ten tijde van de uitspraak nog niet in detentie zit, zal hij, in 
het geval hij aanwezig is bij de uitspraak, direct in hechtenis genomen worden. De 
bron geeft aan dat om die reden vaak alleen de advocaat ter zitting verschijnt. De 
veroordeelde krijgt, als hij op borgtocht vrij is, een oproep om zich te melden voor 
zijn detentie. Een veroordeelde die ten tijde van zijn strafzaak in eerste aanleg op 
borgtocht vrij was, mag zijn beroep of hoger beroep in vrijheid afwachten. Als de 
veroordeelde tijdens het strafproces al in bewaring zat, mag hij zijn beroep of hoger 
beroep tegen de uitspraak niet in vrijheid afwachten.258 Als de verdachte of 
veroordeelde vrij is op borgtocht mag hij het land verlaten, behalve wanneer de 
rechter hem een uitreisverbod heeft opgelegd. Dit uitreisverbod is direct digitaal 
beschikbaar en inzichtelijk voor de grenspolitie. Een uitreisverbod kan ook opgelegd 
worden als aanvullende straf.259 

 
252 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
253 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
254 DRC/DIS, Iran: Judicial issues, p17.  
255 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
256 DRC/DIS, Iran: Judicial issues, februari 2018, p6, 16 - 18; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
257 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
258 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
259 DRC/DIS, Iran: Judicial issues, februari 2018, p9, 17, 19; Algemeen ambtsbericht Iran, mei 2017, p36; 

vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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2.3.6 Arrestaties, bewaring en detenties 
Er waren in de verslagperiode enkele gevallen van personen die vanwege hun hoge 
positie en/of hun banden met hooggeplaatste personen niet veroordeeld werden 
voor misdrijven, zoals seksueel misbruik. Een voorbeeld hiervan is een zaak die tot 
verontwaardiging in de samenleving leidde. Het betreft een vooraanstaande 
geestelijke die naar verluidt vanwege zijn connectie met de opperste leider niet 
veroordeeld is na aanklachten tegen hem van seksueel misbruik van 
minderjarigen.260 Een andere zaak betreft een parlementslid die beschuldigd is van 
het verkrachten van ten minste vier vrouwen. Eén van de vrouwen261 trad met haar 
verhaal naar buiten in de hoop dat haar aanklacht onderzocht zou worden.262 

2.3.7 Mishandeling en foltering 
Daders van marteling of mishandeling kunnen op grond van het Iraanse Wetboek 
van Strafrecht veroordeeld worden. Een bekentenis die middels marteling is 
verkregen, wordt niet geloofwaardig geacht. Volgens een mensenrechtenorganisatie 
vindt nauwelijks strafvervolging plaats in geval van overlijden in detentie. De 
organisatie stelt op grond hiervan dat er sprake is van straffeloosheid richting 
gevangenispersoneel en inlichtingendiensten en gebrek aan verplicht onderzoek in 
dergelijke gevallen.263 

2.3.8 Buitengerechtelijke executies en moorden 
In de vorige verslagperiode werd gerapporteerd over het doodschieten van tientallen 
smokkelaars in het grensgebied met Irak. Het aantal doden en gewonden door 
beschietingen van de Iraanse grenspolitie ligt met enkele slachtoffers in de huidige 
verslagperiode aanzienlijk lager. Aangezien de smokkelaars door het gebied gaan 
waar gewapende confrontaties plaatsvinden tussen Iraanse troepen en Koerdische 
opstandelingen, kan niet geverifieerd worden of de smokkelaars het directe doelwit 
van de beschietingen waren. Daarnaast zouden smokkelaars om het leven gekomen 
zijn of gewond geraakt zijn door mijnen264 in het gebied.265 

2.3.9 Doodstraf 
In 2017 zijn voor zover bekend ten minste 507 doodstraffen266 uitgevoerd. Bijna de 
helft van de terdoodgebrachten was veroordeeld vanwege druggerelateerde 
misdrijven. Omdat in de provincie Sistan-Baluchistan, waar de meerderheid van de 
bevolking etnisch Baluchi is, veel drugssmokkel voorkomt, is het aantal Baluchi dat 
ter dood gebracht is relatief hoog.267  
 

 
260 Zie paragraaf 2.1.1 van dit ambtsbericht. Radio Farda, A child sex abuse case reaching Khameneis circle 

dismissed, 1 februari 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
261 Begin januari 2019 is zij plotseling overleden, de doodsoorzaak is niet bekend (gemaakt).  
262 HRANA, Iranian parliament deputy immune from prosecution despite accusations of sexual assault, 24 juni 2018; 

Iran Wire, Women who has accused MP of rape found dead, 10 januari 2019.  
263 Artikel 570, 578, 579, en 587 van het Wetboek van Strafrecht. VN, Report of the Special Rapporteur on the 

situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 27 september 2018; Center for Human Rights in Iran, 
Cost of activism. Deaths of political prisoners in Iranian state custody 1999-2018  
https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Cost-of-Activism-1.pdf geraadpleegd 18 januari 2019.  

264 Uit de Iran-Irak-oorlog. 
265 Center for Human Rights in Iran, Prominent civil rights activists urge Iran’s parliament to ban use of deadly force 

against border couriers, 22 juni 2017; Center for Human Rights in Iran, Fighting between IRGC and Kurdish 
Forces results in more deaths of Iran’s border couriers, 31 augustus 2018. 

266 De officiële cijfers zijn lager dan de cijfers die ngo’s rapporteren. Officiële bronnen hebben over 111 uitgevoerde 
doodstraffen gerapporteerd. Amnesty International schrijft over ten minste 507 uitgevoerde doodstraffen, ECPM 
en Iran Human Rights noemen 517 als minimum aantal. 

267 ECPM en Iran Human Rights, Annual report on the death penalty in Iran 2017, p4; Amnesty International, Press 
release: The Death Penalty in 2017: Facts and Figures, 12 april 2018. 
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In 2017 werden ten minste vijf personen ter dood gebracht die ten tijde van het 
misdrijf minderjarig waren. Het gaat om vier mannen en een vrouw. Eén geval 
betrof een drugdelict, de andere zaken betroffen moord.268 
 
In oktober 2017 is de aangepaste Opiumwet aangenomen die sinds 14 november 
2017 van kracht is.269 Opgelegde doodstraffen voor bepaalde druggerelateerde 
misdrijven worden sindsdien aangehouden.270 Personen die veroordeeld zijn op basis 
van de oude narcoticawet kunnen om herziening van hun vonnis vragen. Op basis 
van de nieuwe wet is het aantal misdrijven waar de doodstraf voor kan worden 
opgelegd ingeperkt.271 
 
Onder andere vanwege het aanhouden en herzien van de druggerelateerde 
doodstraffen, is het aantal uitgevoerde doodstraffen in 2018 bijna de helft lager dan 
in 2017. In 2017 was negentig procent van de uitgevoerde straffen opgelegd voor 
moord of drugsmisdrijven.272 Vanwege het aanhouden van druggerelateerde 
doodstraffen hield het merendeel van de executies in 2018 verband met moord.273  
 
Om de wijdverspreide corruptie terug te dringen, zijn er speciale rechtbanken 
opgericht die zaken van corruptie behandelen. Op grond van – grootschalige – 
economische corruptie274 kan de doodstraf worden opgelegd. In 2018 zijn ten 
minste drie personen vanwege economische corruptie ter dood veroordeeld.275 
 

2.4 Positie van specifieke groepen 
 

2.4.1 Leden van oppositiepartijen en politieke activisten 
De Mujahedin-e Khalq (ook wel People’s Mujahedin of Iran en afgekort als MKO, MEK 
of PMOI) is een van oudsher islamitisch-marxistische groepering die deelnam aan de 
revolutie tegen de sjah in 1979. De groep pleegde in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw aanslagen op politieke kopstukken. De nieuwe machthebber, 
ayatollah Khomeini, zag de groep als een bedreiging voor de islamitische staatsvorm 
en vervolgde de groep hardhandig door meer dan tweeduizend leden te executeren, 
waarop de overgebleven leden het land uit vluchtten. De groep vond onderdak bij 
Saddam Hussein in Irak, het land waarmee Iran destijds in oorlog was. Vanwege de 
aanslagen in Iran en de samenwerking met Saddam Hussein worden de MKO’ers 
door de Iraanse bevolking vaak als verraders gezien en genieten ze geen sympathie. 
Tussen 2014 en 2016 zijn de ongeveer 2.700 MKO-leden van Irak naar Albanië 
hervestigd waar zij samenwonen op een beveiligde basis.276  
 

 
268 ECPM en Iran Human Rights, Annual report on the death penalty in Iran 2017, p3-4; Amnesty International, Press 

release: The Death Penalty in 2017: Facts and Figures, 12 april 2018. 
269 Zie paragraaf 2.1.1 van dit ambtsbericht. 
270 Tijdens het proces van aanpassing en aanneming van de wet werden echter wel druggerelateerde doodstraffen 

uitgevoerd. 
271 VN, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 27 

september 2018, p8; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
272 Beide categorieën maken praktisch de helft van de negentig procent uit. 
273 ECPM en Iran Human Rights, Annual report on the death penalty in Iran 2017, p4; HRANA, World Day Against the 

Death Penalty: Iran Annual Report Oct ’17 – Oct ’18, 10 oktober 2018; vertrouwelijke bron, ongedateerd 2019. 
274 Niet te verwarren met ‘corruptie op aarde’ (efsad fil-arz).  
275 Nederlands Dagblad, Iraanse president en regering in het nauw, 15 augustus 2018; Center for Human Rights in 

Iran, Iran’s corruption courts handing out death sentences while trampling on rights to a fair trial, 7 november 
2018; vertrouwelijke bron, ongedateerd 2019. 

276 The Guardian, Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK, 9 
november 2018. Zie ook algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017. 
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De groep is in Iran aangemerkt als terroristisch.277 De Iraanse autoriteiten hebben 
dissidente leden decennia lang de mogelijkheid gegeven om terug te keren naar 
Iran. Een vertrouwelijke bron geeft aan dat de Iraanse autoriteiten de persoon die 
een beroep doet op de amnestieregeling grondig zullen natrekken en mogelijk zullen 
inzetten in propaganda tegen de MKO, bijvoorbeeld middels een spijtbetuiging op 
televisie. Hoe hoger de persoon in rang is geweest bij de MKO, hoe meer informatie 
de autoriteiten van de dissident kunnen vragen in ruil voor amnestie. Er zouden nog 
altijd leden de MKO afvallen, maar het is onbekend of zij nog kunnen terugkeren 
naar Iran op grond van een amnestieregeling. Waar afvalligen in de tijd dat de MKO 
nog in Irak zat doorgaans naar Iran vertrokken, zouden ex-leden sinds de groep in 
Albanië verblijft naar een Europees land of de VS vertrekken of in Albanië 
achterblijven. De Iraanse ngo Nejat278 helpt ex-leden te re-integreren in de Iraanse 
samenleving. Overigens stelt de bron dat de ex-leden op deze manier waarschijnlijk 
ook in de gaten gehouden geworden.279 Een andere bron stelt dat afvallige MKO’ers 
die geen bloed aan hun handen hadden en niet verantwoordelijk waren voor 
bloedvergieten een beroep konden doen op de amnestieregeling. Waarschijnlijk kan 
een MKO-afvallige geen beroep meer doen op amnestie sinds de groep vanuit Irak 
naar Albanië is verplaatst.280  
 
De National Council of Resistance of Iran (NCRI) stelt zich op als het ‘parlement in 
ballingschap’ en heeft verandering van het politieke systeem in Iran voor ogen. Deze 
politieke partij die buiten Iran opereert is onlosmakelijk met de MKO verbonden. 
Maryam Rajavi is de leider van de MKO en in afwezigheid van haar echtgenoot en 
oprichter van de NCRI, Massoud Rajavi,281 door de NCRI aangewezen als interim 
president van de overgangsregering.282 

2.4.2 Etnische minderheden 
 
In deze paragraaf wordt de positie van een aantal in Iran wonende etnische 
minderheden beschreven. 

2.4.2.1 Koerden  
Het aantal Koerden in Iran wordt geschat op acht tot tien miljoen personen. Zij 
wonen voornamelijk in het noordwesten van Iran, in de provincies Kurdistan, West-
Azerbaijan, Kermanshah en Ilam. Het merendeel van de Koerden volgt de 
soennitische stromingen van de islam. De Koerden in de provincie Kermanshah 
zouden echter voornamelijk sjiieten zijn. Nagenoeg alle yarsani’s zijn Koerden.283 
 
  

 
277 Vanaf de jaren negentig tot 2012 was de MKO door de VS en Canada en tot 2009 door het VK aangemerkt als 

terroristische groepering.  
278 Ngo Nejat https://www.nejatngo.org/en/  
279 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; The Guardian, Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? 

The wild wild story of the MEK, 9 november 2018. 
280 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
281 Er zijn sterke vermoedens dat hij niet meer in leven is. Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
282 The National Post, Stephen Harper criticized for speaking at ‘Free Iran’ rally hosted by ‘cult’ former terror group, 2 

juli 2018; National Council of Resistance of Iran (NCRI) | Parliament in Exile, https://www.ncr-iran.org/en/our-
resistance geraadpleegd op 14 november 2018.  

283 Middle East Eye, Why Iranian Kurds have been resistant to the regional turmoil – so far, 14 september 2017; 
Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p10. 
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Koerden kunnen in de Iraanse samenleving te maken krijgen met discriminatie 
vanwege hun etniciteit en vanwege hun religieuze oriëntatie.284 Een vertrouwelijke 
bron stelt echter dat de sociaal-culturele positie van Arabieren slechter is dan de 
positie van de Koerden. Een andere vertrouwelijke bron stelt dat de Koerden, zeker 
de sjiieten, dichter bij de Iraniërs staan dan de Arabieren en dat er geen openlijke 
vijandschap is tussen de Koerden en de Perzen in Iran. Middle East Eye schrijft dat 
de sjiitische Koerden beter geïntegreerd zijn in de Iraanse staatsstructuur. 
Soennitische Koerden zouden, net als Baluchi, economisch achtergesteld en politie 
gemarginaliseerd worden.285  
 
Koerden worden niet enkel vanwege hun etnische achtergrond vervolgd. Koerden 
daarentegen die actief opkomen voor hun etnische, religieuze of politieke rechten 
staan in de verhoogde aandacht van de autoriteiten. Iemand die op laag niveau 
politieke activiteiten ontplooid, zoals het verspreiden van flyers, kan gearresteerd 
worden, maar zal vanwege een enkele activiteit niet gestraft worden.286 
 
Van het aantal politieke gevangenen was begin 2018 bijna de helft Koerdisch. Veel 
politieke gevangenen zijn beschuldigd van gewapend geweld of het (onder)steunen 
van gewelddadige groeperingen. In het buurland Irak werd op 25 september 2017 
een onafhankelijkheidsreferendum gehouden door de Koerden. In Iran gingen 
Koerden de straat op om het referendum te steunen en later om de uitslag te 
vieren. Hierbij zouden ten minste honderd Koerden gearresteerd zijn. Eén activist 
werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege het organiseren van 
bijeenkomsten uit steun voor het referendum. Een Koerdische journalist werd 
veroordeeld tot zweepslagen en een boete voor het ondermijnen van de openbare 
orde, het organiseren van bijeenkomsten over het referendum en het verstrekken 
van verslagen aan buitenlandse media.287 
 
In september 2018 is de doodstraf uitgevoerd van drie Koerden die veroordeeld 
waren vanwege het behoren tot een militante organisatie288 en het uitvoeren van 
dodelijke aanslagen. Verschillende internationale instanties stellen dat de mannen 
geen eerlijk proces hebben gehad.289  
 
Uit de geraadpleegde bronnen blijkt niet dat Koerdische verdachten vanwege hun 
etnische achtergrond zwaarder gestraft worden voor eenzelfde misdrijf dan niet-
Koerdische Iraniërs. Omdat het strafrechtelijk proces in het Perzisch gedaan wordt, 
kan dit voor iemand van wie Perzisch niet de moedertaal is nadelig zijn.290 
 
  

 
284 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p10. 
285 Middle East Eye, Why Iranian Kurds have been resistant to the regional turmoil – so far, 14 september 2017; 

vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 20 februari 2019. 
286 DRC/DIS, Iran. Issues concerning persons of ethnic minorities, Kurds and Ahwazi Arabs, februari 2018, p5-6, 20. 
287 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p16; Rudaw, 

Iranian Kurds jailed, fined, lashed for backing independence referendum, 28 juli 2018.  
288 Over één van de drie mannen wordt geschreven dat hij beschuldigd is van het behoren tot de Komala. 
289 RFE/RL, Iran executes three Kurdish prisoners accused of deadly attacks, 8 september 2018; VN, Report of the 

Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 27 september 2018, p11. 
290 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p18. 
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Koerdische groeperingen  
Er zijn verschillende groeperingen waarmee Iraanse Koerden hun ideologische 
doelen proberen te verwezenlijken. Vele dragen het woord partij in hun naam, maar 
het zijn geen erkende politieke partijen in Iran.  

• Democratic Party of Iranian Kurdistan (KDPI/PDKI);291 
• Democratic Party of Kurdistan – Iran (KDP-I); 
• Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê (Party of Free Life for Kurdistan, PJAK); 
• Komala Party of Iranian Kurdistan292 – de eerste Komala (letterlijk: 

samenleving) partij, waarna enkele afsplitsingen ontstonden; 
• Hezb-e Komola-ye Kordestan-e Iran (Komala Party of Iranian Kurdistan) 
• Komalah – The Kurdistan Organization of the Iranian Communist Party 

(SKHKI); 
• Komalay Shorshgeri Zahmatkeshani Kurdistani Eran – Rewti Yekgrtnewe 

(The Revolutionary Organization of the Toilers of the Iranian Kurdistan – 
Reunification Faction); 

• Komala-I Zhian-Kurd (Committee of the Life of Kurdistan); 
• Organization of Toilers of Kurdistan (Komala KZK); 
• Rewti Sosialisti Komala – Socialist Faction of Komala.293 

 
Voor de opbouw en structuur – voor zover bekend – van deze groeperingen wordt 
verwezen naar het algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017, paragraaf 2.4.2.1. 
 
De KDPI, KDP-I en PJAK hebben in de verslagperiode gewapende confrontaties 
gehad met Iraanse troepen. Hierbij zijn zowel bij de groeperingen als bij de Iraanse 
troepen mensen om het leven gekomen. Voor meer informatie over deze 
confrontaties wordt verwezen naar paragraaf 1.2 van dit ambtsbericht. 
 
Volgens een bron zijn de KDPI, PJAK en Komala ondergronds actief, maar zouden de 
PJAK en Komala minder actief lijken. Van de overige hierboven genoemde partijen is 
niet bekend in hoeverre zij actief zijn in Iran.294  

2.4.2.2 Arabieren 
In Iran wonen naar schatting vijf miljoen Arabieren. Het merendeel woont in de 
provincie Khuzestan. De meeste Arabieren in Iran zijn sjiitisch, maar er is ook een 
substantieel deel dat soennitisch is.295 
 
Voor informatie over het rekruteren van (Arabische) Iraniërs voor deelname aan de 
gewapende strijd in Syrië wordt verwezen naar paragraaf 2.4.7 van dit 
ambtsbericht.  
 
Etnische minderheden, onder wie de Arabieren, zouden op basis van hun etniciteit te 
maken hebben met economische discriminatie, zoals beperkte toegang tot de 
arbeids- en woningmarkt. Een groot deel van de Arabieren in Khuzestan woont in de 
illegale sloppenwijken van de grote steden. Zij zijn sinds de Iran-Irakoorlog vanaf 
het platteland op de grens met Irak in de steden terecht gekomen, waarbij zij hun 
werk en vee verloren hebben. De bewoners van de sloppenwijken leven in grote 
armoede en het ontbreekt hen aan basisvoorzieningen.  
  

 
291 https://twitter.com/PDKIenglish en pdki.org geraadpleegd 31 januari 2019.    
292 http://www.komalainternational.org/2018/02/19/komala-party-of-iranian-kurdistan-an-introduction en 

https://twitter.com/Komala_english geraadpleegd 31 januari 2019.  
293 Algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017, paragraaf 2.4.2.1. 
294 DRC/DIS, Iran. Issues concerning persons of ethnic minorities, Kurds and Ahwazi Arabs, februari 2018, p6.  
295 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p9.  



 
Algemeen ambtsbericht Iran | maart 2019 

 

 Pagina 47 van 72
 
 

Dit zou onder meer leiden tot grote mate van drugsgebruik onder mannen en 
vrouwen en een toename in het aantal zelfmoorden. Anderzijds verklaarde de 
vertrouwelijke bron dat er geen openlijke of verborgen vijandigheid zou bestaan 
tussen de Arabieren en de Perzen in Khuzestan; het overgrote deel van beide 
etnische groepen volgt de sjiitische stroming binnen de islam en er zouden 
interetnische huwelijken plaatsvinden.296 Daarnaast hebben zij, net als alle andere 
inwoners van de provincie Khuzestan, te lijden onder droogte, zand- en stofstormen 
en gebrek aan schoon drinkwater.297 
 
Deze slechte leefomstandigheden vormden ook in deze verslagperiode de reden voor 
een aantal demonstraties in de provincie Khuzestan. Demonstranten kunnen, zeker 
als een vreedzame demonstratie uitloopt op gewelddadigheden, gearresteerd 
worden. Arrestanten kunnen in detentie mishandeld worden. Dit geldt voor elke 
demonstrant, niet alleen voor Arabische demonstranten.298 
 
Etnische minderheden, waaronder Arabieren, zijn in hoge mate vertegenwoordigd in 
de Iraanse gevangenissen. Dit wordt door de bron gewijd aan de verarming en 
marginalisering van hun woongebieden, waardoor Arabieren, maar vooral Baluchi,  
relatief vaak betrokken zijn bij drugshandel. Hieruit blijkt niet dat Arabieren 
zwaarder gestraft worden dan niet-Arabieren voor eenzelfde misdrijf.299 
 
Het dragen van traditionele Arabische kledij is niet bij wet verboden.300 Burgers 
dragen dergelijke kleding in het dagelijks leven en bij culturele of feestelijke 
aangelegenheden. Dit gebeurt niet alleen in de provincie Khuzestan waar het 
merendeel van de Arabieren woont, maar ook in grote steden als Teheran.301 De 
kleding op zich zal iemand niet in de negatieve belangstelling brengen van de 
autoriteiten. Politiek activisme zal wel de aandacht van de autoriteiten trekken.302  
 
In september 2018 vond een aanslag plaats met veel dodelijke slachtoffers in de 
provincie Khuzestan. Voor het optreden van de autoriteiten naar aanleiding van deze 
aanslag wordt verwezen naar paragraaf 1.2 van dit ambtsbericht.  
 
Arabische verzetsgroepen 
De autoriteiten hebben politieke gemotiveerde protest- of verzetsgroepen onder de 
verhoogde aandacht staan. Dit geldt met name voor groeperingen die Arabisch 
separatisme nastreven. Volgens één bron zouden deze groepen zijn geïnfiltreerd 
door de Iraanse inlichtingendiensten.303 Die informatie kon niet worden geverifieerd. 
 
De Arabische verzetsgroepen opereren met name vanuit het buitenland. De in 
Khuzestan woonachtige Arabieren zijn weliswaar ontevreden over hun 
leefomstandigheden en gebrek aan gelijke rechten, maar steunen niet massaal het 
separatistisch gedachtengoed van de verzetsgroepen.304 

 
296 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p4, 30; UK 

Home Office, Country policy and information note. Iran: Ahwazis and Ahwazi political groups, januari 2019, p14-
16; vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 

297 Zie paragraaf 1.2 van dit ambtsbericht. 
298 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
299 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p4, 19. 
300 Onder Reza Shah, ook wel Reza Pahlavi, (regeerperiode 1925-1941) was het dragen van traditionele etnische 

kleding, waaronder islamitische traditionele kleding, verboden. 
301 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious 

minorities, maart 2018. 
302 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018.  
303 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
304 RFE/RL, Poverty, separatism, and bloody memories of war: Why Iran's Khuzestan matters, 28 september 2018; 

vertrouwelijke bron, 20 februari 2019. 
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Een vertrouwelijke bron geeft aan dat de verschillende Arabische verzetsgroepen in 
Khuzestan in wezen één groep zijn.305 Een openbare bron schrijft dat het Ahvaz 
National Resistance Front een overkoepelende organisatie van verschillende 
separatistische groepering is. Eén van die groepen is de Arab Struggle Movement for 
the Liberation of Al-Ahwaz. Deze groep zou met haar eigen satellietzender lokale 
burgers oproepen zich te verzetten tegen de centrale overheid door het plegen van 
sabotage en het vernielen van publiek goed.306  
 
IranWire geeft op basis van informatie van een Perzischtalige website het volgende 
overzicht van Arabische verzetsgroepen, die (voornamelijk) vanuit het buitenland 
opereren: 

• Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA). Opgericht 
door Habib Nabgan. Het doel is om een onafhankelijke Arabische staat te 
stichten. De gewapende tak heet Brigades of the Martyrs Al-Nasser 
Mohiuddin. De groep heeft in de loop der jaren bomaanslagen gepleegd in 
Khuzestan. In september 2018 eiste zij de verantwoordelijkheid op voor de 
aanslag op de militaire parade; 

• Islamic Reconciliation Party, ook bekend onder de naam Reconciliation 
Committee. De partij is in 1999 opgericht met als doel de culturele, politieke 
en sociale rechten van de Arabische minderheid te promoten. De partij heeft 
enkele jaren een afgevaardigde voor de provincie Khuzestan geleverd in het 
Iraanse parlement. In 2006 echter, is de partij door een revolutionaire 
rechtbank verboden met de waarschuwing dat iedereen die met de partij 
samenwerkt strafrechtelijk vervolgd zal worden; 

• De Al-Arabistan Group wordt geleid door Adel Sowidy. De groep zelf stelt 
geweldloos te zijn, maar de Iraanse autoriteiten beschuldigen de groep 
ervan een gewapende groep te zijn die mensen aanzet tot oproer; 

• Arab Front for the Liberation of Al-Ahwaz (AFLA). De groepering is opgericht 
in 1980, naar verluidt met steun van Irak. De groepering wordt geleid door 
Mahmoud Hossein Mashavi en streeft herstel van de rechten van Ahwaz-
Arabieren na. Ze zou toegang hebben tot zware explosieven; 

• De Democratic Solidarity Party of Al-Ahwaz (DSPA) is in 2003 opgericht door 
Mansour Silawi Ahwazi. De groepering is officieel tegen geweld en 
separatisme en streeft een federaal Iran na en werkt daartoe samen met 
andere etnische minderheden in Iran. De Iraanse autoriteiten beschouwen 
de groepering als een afscheidingsbeweging die aanzet tot oproer en onrust 
stookt; 

• De Party of Arab Movement for the Liberation of Al-Ahwaz is opgericht in 
2002. De partij wordt geleid door Sabah Al-Musawi en heeft tot doel een 
vrije Arabische samenleving te stichten in Al-Ahwaz;  

• Al-Ahwaz Liberation Organization wordt door Faleh Abdullah Al-Mansouri 
geleid. De groepering wordt gekenmerkt als een afscheidingsbeweging en 
zou in de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor 
enkele gewapende acties in Iran;  

• De Al-Ahwaz Arab Peoples Democratic Popular Front (AADPF) is opgericht 
door Ali Mazra’a. De groepering stelt tegen terrorisme te zijn maar zou 
enkele jaren terug wel de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor een 
aanslag waarbij zes politieagenten omkwamen; 

  

 
305 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
306 International Crisis Group (ICG),  Iran’s Ahvaz attack worsens Gulf tensions, 24 september 2018.  
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• De Al-Ahwaz National Liberation Organization (ANLO) is opgericht in 2010 en 
betreft een coalitie van de Al-Arabistan Group, Al-Ahwaz Arab Liberation 
Movement en enkele kleine groepen van separatistische Arabieren. De 
coalitie steunt de gewapende strijd tegen de “Perzische bezetter” en is 
daarnaast actief op politiek en cultureel vlak; 

• De National Liberation Movement of Ahwaz is in 1997 opgericht door Taher 
Al-Seyed Na’ma en Khaz’al Al-Hashemi. Zij streven onafhankelijkheid van 
Ahwaz door gewapende strijd na.307  

 
Evenals in het algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017 is het niet mogelijk om 
een overzicht te geven van de organisatie en structuur van Arabische protest- of 
verzetsbewegingen. 

2.4.2.3 Azeri  
De Azeri zijn de grootste etnische minderheid in Iran. Van hen wordt gezegd dat ze 
goed geïntegreerd zijn in de Iraanse samenleving. Zij wonen voornamelijk in het 
noordwesten van Iran. Het merendeel van de Azeri-bevolking volgt de sjiitische 
stroming binnen de islam.308 Evenals in de vorige verslagperiode zijn enkele Azeri-
activisten die opkomen voor de rechten van etnische minderheden opgepakt. In juli 
2018 zijn bij een jaarlijkse culturele bijeenkomst en in de aanloop er naartoe enkele 
personen opgepakt. De aantallen personen die zijn gearresteerd lopen uiteen van 
zeventien tot tachtig personen. Sommigen zouden dezelfde dag weer zijn 
vrijgelaten, anderen zouden langer zijn vastgehouden en/of later zijn vrijgekomen 
op borgtocht. Het is niet bekend of alle arrestanten in verband met de jaarlijkse 
bijeenkomst in 2018 inmiddels in vrijheid gesteld zijn.309 

2.4.2.4 Baluchi310 
De Baluchi wonen voornamelijk in de armste provincie van Iran, Sistan- 
Baluchtistan. Doordat zij de soennitische stroming van de islam volgen, zijn zij ook 
een religieuze minderheid in het land. Door hun veelal armoedige 
leefomstandigheden en woongebied op de grens met Afghanistan en Pakistan zijn 
veel Baluchi betrokken bij drugshandel. Het aandeel Baluchi onder gedetineerden die 
vastzitten op grond van een drugsdelict is relatief hoog.311 
 
Onder de Baluchi zouden, meer dan bij andere bevolkingsgroepen in Iran, personen 
zijn die geen officiële identiteitsdocumenten hebben. Ondanks 
overheidsinspanningen om dit probleem op te lossen, zijn er ongedocumenteerde 
Baluchi. Er zijn geen recente officiële data beschikbaar van het aantal 
ongedocumenteerde Baluchi. Een Baluchi activist schat het aantal op tienduizenden. 
Ongedocumenteerden lopen tegen praktische problemen aan zoals moeilijkheden bij 
het verkrijgen van toegang tot overheidshulp en het bezitten van onroerend goed.312  
  

 
307 Iran Wire, Iranian Arab groups who oppose the Islamic Republic, 24 september 2018.  
308 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p9, 10 en 17; 

Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT country information report Iran, 7 juni 
2018, p19. 

309 Center for human rights in Iran, Detained Iranian Azeri rights activists badly injured during interrogations, 11 juli 
2018; Iran Human Rights Monitor, Iran: Activist detained for publishing Azeri calendar, 25 maart 2018; HRANA, 
Azerbaijani activist Mohammad Khakpour summoned to Ardabil Prosecutor’s office, 15 november 2018.  

310 Zie ook paragraaf 1.2 van dit ambtsbericht.  
311 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p4, 19. 
312 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p32; Al-

Monitor, Thousands left stateless in Iran amid ID-card limbo, 23 augustus 2018.  
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2.4.3 Religieuze minderheden 
90 tot 95% van de Iraanse bevolking is sjiitisch (islamitisch) en vijf tot tien 
procent van de Iraanse bevolking is soennitisch. Ongeveer één procent van de 
bevolking behoort tot een religieuze minderheid. De Baluchi en Turkmenen zijn 
nagenoeg allemaal soennieten. Het grootste deel van de Koerden is soennitisch, 
maar de Faili-Koerden zijn doorgaans sjiitisch. De meeste Arabieren in Iran zijn 
sjiitisch, maar er zijn ook soennitische Arabieren. Overige religieuze groepen die 
tezamen ongeveer één procent van de bevolking uitmaken zijn: baha’i, zoroastriërs, 
christenen, sabaeërs-mandeërs en yarsani’s.313 
 
Voor de positie van religieuze minderheden en de mogelijkheden om hun religie te 
belijden wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3 over vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging. 
 
Soennieten 
De soennitische stroming van de islam wordt in de grondwet van Iran als zodanig 
erkend en dient gerespecteerd te worden. Het komt echter voor dat soennitische 
moskeeën of gebedshuizen op last van de autoriteiten gesloten worden of dat zij het 
soennieten onmogelijk maken om samen te komen voor hun gebed.314   
 
Tijdens Ramadan 2017 (juni) zouden de Iraanse autoriteiten sjiitische zendelingen 
naar Sistan-Baluchistan hebben gestuurd om de soennitische Baluchi te bekeren.315 

2.4.4 Vrouwen 
In voorgaande jaren, maar ook in 2017 en 2018 kwamen vrouwen openlijk in 
opstand tegen de verplichting om in het openbaar een hoofddoek te dragen. Deze 
verplichting wordt ook op sociale media aan de kaak gesteld in campagnes zoals My 
Stealthy Freedom en ‘Witte Woensdag’316. Deze anti-verplichte-hijab-campagne 
moet worden bezien in het licht van een bredere opvatting hieromtrent in de Iraanse 
samenleving. De term bad hijab wordt gebruikt om een onvoldoende bedekkende 
hoofddoek mee aan te duiden. Vrouwen die geen hoofddoek willen dragen, zoeken 
in het dagelijks leven de grenzen op aangaande de hoofddoek. Zo laten zij in hun 
auto of in een rustig hoekje in een restaurant hun hoofddoek afglijden tot op hun 
schouders. Dit is in de steden van Iran een gangbare praktijk. Medio 2017 laaide de 
discussie op of de auto gezien moet worden als privéruimte, waardoor een vrouw in 
een auto niet gestraft kan worden op grond van bad hijab.317  
 
De regering van president Rouhani stelde middels een onderzoek vast dat de 
draagkracht voor het verplicht stellen van de hijab afneemt. Ook personen die 
voorstander zijn van het dragen van een hoofddoek zijn in afnemende mate 
voorstander van het verplicht stellen ervan.318  
 

 
313 Algemeen ambtsbericht Iran, mei 2017, p48.  
314 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p24; Al-

Monitor, Sunnis barred from holding Eid al-Adha prayers in Tehran, 22 augustus 2018.   
315 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p24. 
316 Zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd om op woensdagen een witte hoofddoek, sjaal of armband te 

dragen om hun steun te betuigen voor de campagne tegen de verplichte hoofddoek. Op Twitter zijn berichten 
hierover te vinden onder andere met #WhiteWednesdays en #MyStealthyFreedom. 

317 Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; The Guardian, Iranian women spark debate by defying hijab rule in cars, 
11 juli 2017; Radio Zamaneh, Islamic republic authorities dismiss protests against compulsory hijab, 1 februari 
2018.  

318 The Iran Primer (United States Institute of Peace), Parliament study finds drop in support for hijab, 6 augustus 
2018. 



 
Algemeen ambtsbericht Iran | maart 2019 

 

 Pagina 51 van 72
 
 

Op grond van artikel 638 van het wetboek van strafrecht is het strafbaar als een 
vrouw in het openbaar verschijnt zonder zich te houden aan de islamitische 
kledingvoorschriften, zoals voor vrouwen lange, loszittende kleding en een 
hoofddoek, aangeduid met de term hijab of islamitische kleding. De overtreding kan 
gestraft worden met een geldboete variërend van vijftigduizend tot 
vijfhonderdduizend Iraanse rial319 (ongeveer één tot tien euro) of een 
gevangenisstraf variërend van tien dagen tot maximaal twee maanden.320  
 
In december 2017 en januari 2018, gelijktijdig met bredere protesten in het land, 
kwam een klein aantal vrouwen in verschillende steden in het land publiekelijk in 
opstand tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen, door midden op straat 
hun hoofddoek af te doen en de hoofddoek zichtbaar in de lucht omhoog te houden. 
Doordat een aantal van hen dit deed in de Enqelab-straat321 in Teheran worden de 
protesterende vrouwen vaak The girls of Revolution street genoemd. De autoriteiten 
hebben 29 vrouwen gearresteerd, omdat zij hun hoofddoek in het openbaar hadden 
afgedaan.322 Ten minste drie van hen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. De 
Iraanse autoriteiten hebben hun daad als politieke daad beoordeeld, door hen, voor 
zover bekend, te veroordelen op grond van ‘handelen tegen de nationale veiligheid’, 
‘schenden van openbare zeden’ en ‘aanzetten tot immoreel gedrag of prostitutie’. 
Het is niet bekend of art. 638 eveneens is opgenomen in de aanklachten tegen deze 
vrouwen.323 
 
Vida Movahedi was de eerste vrouw die, in december 2017, op de Enqelab-straat 
haar hoofddoek publiekelijk afdeed. Zij is gearresteerd en heeft enige tijd in de 
gevangenis doorgebracht voordat zij (op borgtocht) zou zijn vrijgelaten, waarna zij 
naar verluidt opnieuw is gearresteerd.324 
 
Een andere vrouw is Shaparak Shajarizadeh. Ook zij had in december 2017 in 
Teheran publiekelijk haar hoofddoek afgedaan. Na haar arrestatie kwam zij in april 
2018 op borgtocht vrij. Zij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar 
onvoorwaardelijk en achttien jaar voorwaardelijk. In juli 2018 maakte zij op sociale 
media bekend dat zij Iran verlaten had.325 
 
Maryam Shariatmadari raakte gewond toen zij door een agent van het 
elektriciteitskastje werd geduwd waarop zij stond te protesteren. Zij kwam twee 
weken na haar arrestatie vrij op borgtocht. Nadat zij in maart 2018 tot een jaar 
gevangenisstraf veroordeeld was, zou zij bij een andere gelegenheid gearresteerd 
en gedetineerd zijn.326 
 
In oktober 2018 deed opnieuw een vrouw op een zichtbare plek op het Enqelab-
plein haar hoofddoek af en bleef daar staan tot een politieman haar staande hield.327 
 
 
319 Het is onbekend of deze bedragen (vanwege inflatie) geïndexeerd zijn.  
320 US Department of State, International freedom of religion report – Iran 2017, p23; Radio Zamaneh, Islamic 

Republic authorities dismiss protests against compulsory hijab, 1 februari 2018; Iran Human Rights 
Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book five, 15 juli 2013, 
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/. Zie ook paragraaf 2.3.5 van 
dit ambtsbericht.   

321 Enqelab betekent revolutie.  
322 Radio Zamaneh, Islamic republic authorities dismiss protests against compulsory hijab, 1 februari 2018; The 

Guardian, Tehran hijab protest: Iranian police arrest 29 women, 2 februari 2018. 
323 RFE/RL, In Tehran, new hijab protester led off by police, 30 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018. 
324 RFE/RL, In Tehran, new hijab protester led off by police, 30 oktober 2018. 
325 RFE/RL, Iranian woman who protested hijab rule gets two-year sentence, leaves country, 10 juli 2018. 
326 Iran Wire, Guards arrest “Revolution Woman” Maryam Shariatmadari, 27 april 2018. 
327 Al-Monitor, Woman’s daring face-off with police van reignites Iran hijab debate, 30 oktober 2018; RFE/RL, In 

Tehran, new hijab protester led off by police, 30 oktober 2018. 
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Nasrin Sotoudeh is een vrouwelijke advocaat die zich inzet voor mensenrechten en 
het afschaffen van de doodstraf. Zij had een aantal vrouwen verdedigd die hun 
hoofddoek publiekelijk hadden afgedaan. In juni 2018 is zij gearresteerd onder meer 
op grond van het verspreiden van propaganda tegen het systeem. Daarnaast lopen 
er andere rechtszaken tegen haar. Zij zit nog altijd in detentie. Reza Khandan, haar 
echtgenoot, hielp in haar werk en steunt de campagne tegen het verplicht dragen 
van de hoofddoek. Hij werd in september 2018 eveneens gearresteerd op grond van 
het verspreiden van propaganda tegen het systeem en vanwege zijn steun voor de 
campagne. Hij kwam in december 2018 vrij op borgtocht. In januari 2019 werd hij 
veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege samenzwering tegen de nationale 
veiligheid en propaganda tegen het systeem. Na invrijheidstelling mag hij twee jaar 
lang het land niet verlaten, geen lid zijn van een politieke groep en geen activiteiten 
op sociale media of in kranten ondernemen.328 

2.4.5 Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksen (LHBTI) 
 
Informatie over LHBTI is niet op alle onderwerpen in detail beschikbaar. Bronnen 
maken niet altijd onderscheid tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksen. Hierdoor is een aantal vragen onbeantwoord gebleven. 
 
Strafvervolging 
Homoseksualiteit is niet strafbaar in Iran; het verrichten van homoseksuele 
handelingen is wel strafbaar. Veroordelingen die enkel gebaseerd zijn op 
homoseksuele handelingen met wederzijdse instemming zijn in de verslagperiode 
niet voorgekomen of bekend geworden. Er zijn geen aanwijzingen dat LHBTI enkel 
vanwege hun seksuele oriëntatie of geslachtskenmerken in Iran strafrechtelijk 
vervolgd werden zonder dat zij homoseksuele handelingen hebben verricht; de 
geaardheid is immers niet strafbaar.  
 
Homoseksuele handelingen die aangemerkt worden als strafbare feiten zijn 
beschreven in artikel 233 tot en met 241 in boek twee van het Wetboek van 
Strafrecht. 
 
Bij homoseksuele handelingen waarbij sprake is van anale penetratie (livat, 
sodomie), kan de dader ter dood veroordeeld worden als hij getrouwd is, of als hij 
niet-moslim is en de ‘passieve partner’ wel moslim is, of als er sprake was van 
dwang of geweld. Bij de veroordeling van de dader van verkrachting (livat be onf) 
wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van het slachtoffer. Op grond hiervan 
lijkt er bij strafrechtelijke vervolging van de verkrachter geen onderscheid gemaakt 
te worden tussen livat en pedofilie. Jongens zijn in Iran vanaf vijftien jaar 
meerderjarig en strafrechtelijk aansprakelijk. Bij de mogelijke veroordeling van de 
‘passieve partner’ wordt de leeftijd van het slachtoffer wel betrokken. Als de 
rechtbank vaststelt dat de ‘passieve partner’ niet de intentie tot de handelingen had 
maar gedwongen werd en dus een slachtoffer is, zal hij vrijuit gaan.329 

 
328 Al-Jazeera, Rights groups demand release of Iranian lawyer Nasrin Sotoudeh, 14 juni 2018; Iran Human Rights, 

Five years imprisonment for Nasrin Sotoudeh, prominent Iranian human rights lawyer, 18 augustus 2018; 
Amnesty International, Iran: Husband of hunger-striking human rights lawyer Nasrin Sotoudeh arrested, 4 
september 2018; RFE/RL, In Tehran, new hijab protester led off by police, 30 oktober 2018; Center for Human 
Rights in Iran, Evin prison repeatedly blocking Nasrin Sotoudeh from seeing her children, 18 januari 2019; 
RFE/RL, Iranian rights activist Reza Khandan gets six-year prison sentence, 23 januari 2019. 

329 Voor informatie aangaande seksueel misbruik van minderjarigen zie paragraaf 2.1.1 van dit ambtsbericht. Iranian 
lesbian & transgender network (6Rang), “It’s a great honor to violate homosexuals’ rights”. Official hate speech 
against LGBT people in Iran, december 2017, p12.  
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Andere homoseksuele handelingen (tafkhiz en musaheqeh330) worden gestraft met 
zweepslagen. Seksuele handelingen van twee vrouwen worden eveneens gestraft 
met zweepslagen.331 Er zijn geen bronnen gevonden die berichten over bestraffing 
met zweepslagen vanwege homoseksuele handelingen in deze verslagperiode. 
 
Gelet op de zwaardere straffen voor mannen merkte een bron op dat het risico voor 
homoseksuele mannen in die zin groter is dan voor lesbiennes.332  
 
Als er voor de hierboven beschreven ‘onfatsoenlijke vergrijpen’ geen toereikend 
wettelijk bewijs is en de aangeklaagde(n) ontken(t)(nen) is het niet toegestaan om 
verder onderzoek te doen naar (voor het publiek) verborgen zaken. Deze regel is 
niet van toepassing als er sprake was van geweld of dwang.333 
 
In de verslagperiode werd in de Engelstalige media één geval beschreven waarbij 
sprake was van een terdoodbrenging in januari 2019 vanwege sodomie. De dader 
werd volgens een nieuwsartikel veroordeeld wegens sodomie en het ontvoeren van 
twee vijftienjarige jongens. Op verkrachting van een man door een man staat op 
grond van artikel 233 en 234, aangeduid met de term livat (sodomie), de doodstraf. 
Het nieuwsbericht noemde de wetsartikelen op grond waarvan deze persoon 
veroordeeld niet.334 
 
In verschillende nieuwsberichten over de hierboven genoemde executie worden 
hooggeplaatste personen geciteerd die niet nader onderbouwde uitspraken doen 
over Iran als ‘top executioner of gays in the world’ en ‘champion in the state murder 
of actual or perceived homosexuals’. De berichten komen niet met onderbouwing 
van de door hen gestelde executies van homoseksuelen op grote schaal. Naast de 
executie in januari 2019 wordt slechts een executie in 2016 genoemd.335  
 
Behandeling door de autoriteiten en positie in de samenleving 
Door met name conservatieve elementen binnen de autoriteiten wordt over 
homoseksualiteit onder meer gesproken als bedreiging van de islamitische waarden, 
als ziekte of als verwerpelijke westerse invloed.336 De vertrouwelijke bronnen geven 
echter aan dat de houding in de maatschappij ten aanzien van homo’s sterk 
veranderd is in vergelijking met vijftien of twintig jaar geleden. Overigens is de 
heersende gedachte dat homoseksualiteit een ziekte is.337  
  

 
330 Tafkhiz wordt in artikel 235 beschreven als ‘de penis tussen de dijen of billen van een andere man plaatsen of 

penetratie in de anus tot het punt van besnijdenis’. Musaheqeh wordt in artikel 238 gedefinieerd als ‘een vrouw 
die haar geslachtsorgaan tegen het geslachtsorgaan van een andere vrouw houdt’. 

331 Iran Human Rights Documentation Center, English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code. 
Book two: Hudud. Chapter two: Livat, Tafkhiz, and Musaheqeh https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-
i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/ geraadpleegd op 30 januari 2019.  

332 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
333 Iran Human Rights Documentation Center, English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code. 

Book two: Hudud. Chapter two: Livat, Tafkhiz, and Musaheqeh. Article 241 https://iranhrdc.org/english-
translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/ geraadpleegd op 30 januari 2019. 

334 Daily Mail Online, Iran hangs man for violating anti-gay laws and kidnapping two 15-year-old boys, 28 januari 
2019; Iran Human Rights Documentation Center, English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal 
Code. Book two: Hudud. Chapter two: Livat, Tafkhiz, and Musaheqeh https://iranhrdc.org/english-translation-of-
books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/ geraadpleegd op 30 januari 2019. 

335 Jerusalem Post, Iran publicly hangs man on homosexuality charges, 26 januari 2019; Daily Mail Online, Iran 
hangs man for violating anti-gay laws and kidnapping two 15-year-old boys, 28 januari 2019; QNews, Iran 
publicly hangs man on charges of homosexuality, 29 januari 2019. 

336 Iranian lesbian & transgender network (6Rang), “It’s a great honor to violate homosexuals’ rights”. Official hate 
speech against LGBT people in Iran, december 2017. 

337 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 31 oktober 2018; vertrouwelijke bron, 20 februari 
2019. 
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Er is in het dagelijks leven veel ruimte voor homoseksuelen. Homoseksuelen338 
hebben hun eigen online platforms, hanteren bepaalde codes, organiseren 
(ondergrondse) feestjes en ontmoeten elkaar in parken. Ten aanzien van de feestjes 
werd aangegeven dat formele seksesegregatie in dit geval in het voordeel is van 
homoseksuelen en lesbiennes, omdat de politie meer aandacht heeft voor gemengde 
feesten. Op basis van meerdere bronnen komt het beeld naar voren dat er geen 
sprake is van een actief en systematisch opsporingsbeleid aangaande LHBTI.339  
 
Voor LHBTI geldt wat voor andere groepen in dit ambtsbericht geschreven is: als zij 
hun geaardheid niet promoten of aan een groot publiek bekend maken (zoals op 
niet-afgeschermde sociale media) zal het in principe niet tot problemen leiden. 
Afhankelijk van de achtergrond van de familie, zoals opleiding, religie en 
woongebied, kan de familie moeite hebben met de geaardheid van hun familielid. In 
een uiterst geval zou dit in zeer conservatieve families, veelal wonend op het 
platteland, tot eerwraak kunnen leiden. Een bron geeft aan niet gehoord te hebben 
van gevallen van eerwraak vanwege een liefdesrelatie tussen twee mensen van 
hetzelfde geslacht, maar dat dit niet uit te sluiten is. Zij gaf aan wel gehoord te 
hebben van eerwraak in verband met heteroseksuele buitenechtelijke relaties.340 
 
Net als bij andere onderwerpen die als immoreel of verstoring van de openbare orde 
worden gezien, is er sprake van online monitoring ten aanzien van uitingen 
gerelateerd aan niet-heteroseksuele geaardheid. Zoals verderop in deze paragraaf 
beschreven, is er voor transgenders meer vrijheid om te spreken over hun 
genderidentiteit.341 Het Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC) schrijft 
over een minderjarige die vanwege zijn online uitlatingen over onder meer seksuele 
minderheden niet strafrechtelijk vervolgd werd, maar dat hij een verklaring moest 
tekenen dat hij zijn activiteiten zou staken.342 Er zijn geen zaken bekend van 
personen die enkel op grond van LHBTI-gerelateerde uitingen op het internet 
gearresteerd of gedetineerd zijn. 
 
Eén bron geeft desgevraagd aan dat een homoseksueel die – om wat voor reden 
dan ook – in elkaar geslagen is en aangifte gaat doen, door de politie geholpen 
wordt, ongeacht of zijn geaardheid bij hen bekend is of wordt. Deze bron gaf ook 
aan dat LHBTI geen problemen ondervinden bij het aanvragen van documenten of 
bij het uitreizen, mits zij aan de – voor iedere Iraniër – afhankelijk van het 
geslacht343 geldende, voorwaarden voldoen voor de pasfoto. Als voorbeeld noemde 
hij de hoofddoek voor een vrouw en voor een man moet het bovenste knoopje van 
zijn overhemd dicht zijn.344 
 
  

 
338 Bronnen spreken veelal over homoseksuelen en maken doorgaans niet het onderscheid tussen LHBTI. 
339 Mediafugees, Homosexuality in Iran: a divided society, 20 januari 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; 

vertrouwelijke bron, 11 december 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
340 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
341 Iranian lesbian & transgender network (6Rang), “It’s a great honor to violate homosexuals’ rights”. Official hate 

speech against LGBT people in Iran, december 2017, p13. 
342 Iran Human Rights Documentation Center, Excluded from the public sphere. Freedom of assembly and association 

in the Islamic Republic of Iran, 3 maart 2018, p13.  
343 Zoals dit op de identiteitsdocumenten staat. Voor een transgender geldt dat hij of zij een medische verklaring 

nodig heeft om aan te tonen dat zijn of haar transitie voltooit is, voor hij of zij het geslacht op hun 
identiteitsdocumenten kunnen laten aanpassen.  

344 Vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 
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Er is geen direct antwoord op de vraag of bij arrestanten bekentenissen of 
beschuldigingen jegens andere LHBTI worden afgedwongen. Wel gaf een bron aan 
dat de kans hierop klein is, omdat ze, als er sprake is van wederzijdse instemming, 
voorzichtig genoeg zijn om geen seks in het openbaar te hebben. Als een getuige 
aangifte wil doen, is de bewijslast zwaar. Daarbij gaf de bron aan dat het mensen, 
zelfs strengreligieuzen, niet zoveel meer kan schelen wat een ander doet.345 
 
Er zijn medische centra waar homoseksuelen en lesbiennes ‘behandeld’ kunnen 
worden voor hun gevoelens. De benadering of visie van de centra verschilt. Ze 
typeren homoseksualiteit als een ziekte, een psychische aandoening of als een 
verslaving. Een dergelijke visie wordt breed gedragen in de Iraanse samenleving. Uit 
het geraadpleegde artikel blijkt niet of de cliënten – door hun familie – gedwongen 
werden de therapie te ondergaan.346 Een homoseksuele man die uit een rijke familie 
komt, gaf aan dat het voor hem geen punt was om uit te kast te komen, zowel niet 
bij zijn ouders als bij zijn vrienden. Veelal zal de familie de niet-heteroseksualiteit 
van hun familielid in de privésfeer houden.347 
 
Het kan voorkomen dat homoseksuelen of lesbiennes gedwongen worden of sociale 
druk ervaren om te trouwen (met iemand van het andere geslacht). Homoseksuelen 
zouden ook met lesbiennes trouwen. Overigens neemt het aantal gesloten 
huwelijken in Iran jaarlijks af en is het echtscheidingspercentage hoog.348 
 
Transgenders  
Transgenderidentiteit wordt in Iran officieel beschouwd als een aandoening waarvoor 
een medische oplossing voor handen is. Geslachtsveranderingsoperaties worden dan 
ook deels door de overheid vergoed. Transgenders kunnen alleen hun geslacht 
administratief laten aanpassen wanneer zij een volledige geslachtsverandering 
hebben ondergaan.349 
 
De positie van transgenders in de samenleving is ten opzichte van homoseksuelen 
en lesbiennes in die zin anders, dat men er vrijer mee naar buiten kan treden en dat 
er niet (alleen) negatief over gesproken wordt in (staats)media. Zo was er in de 
verslagperiode een toneelstuk over de positie van transgenders in de samenleving. 
Ook onderging een bekende actrice op latere leeftijd een 
geslachtsveranderingsoperatie en was hij nadien als man nog steeds geaccepteerd 
op zijn vakgebied. Er verscheen een documentaire over zijn leven. De familie had 
het naar verluidt moeilijk met zijn transitie.350 
 
Desondanks kunnen transgenders in hun familie, op straat of op het werk te maken 
krijgen met discriminatie, lastiggevallen of zelfs mishandeld worden. Er zijn geen 
bronnen die stellen dat transgenders systematisch achtergesteld worden. 
  

 
345 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
346 Iranian lesbian & transgender network (6Rang), Reparative therapies on gays and lesbians through cruel, 

inhumane and humiliating treatments has increased in Iran, 13 juli 2018; vertrouwelijke bron, 20 februari 2019. 
347 Mediafugees, Homosexuality in Iran: a divided society, 20 januari 2018. 
348 Huffpost, This gay couple left Iran for a better life. Now they wonder if it can last in America, 12 novemer 2017; 

Tehran Times, Website launched aiming to reduce divorce rate, 19 november 2018; Tehran Times, Marriage rates 
falling by 5% annually, says health official, 22 december 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 2018. 

349 Iranian lesbian & transgender network (6Rang), Toward depathologizing Trans: The right to identity without 
surgical treatments and physical examinations, 21 oktober 2017. 

350 Tehran Times, Play brings trans people into public eye in Iran, 20 januari 2018; vertrouwelijke bron, 10 december 
2018.  
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2.4.6 (Alleenstaande) minderjarigen  
In het algemeen is er geen discriminatie van minderjarigen op grond van hun 
etnische achtergrond. Wel zijn er restricties op het gebruik van de moedertalen van 
etnische minderheden, waardoor kinderen van etnische minderheden op 
staatsscholen geen primair onderwijs in hun moedertaal kunnen krijgen, dit in 
tegenstelling tot Perzische kinderen. In minder ontwikkelde provincies zoals Sistan-
Baluchistan en Ahwaz wonen relatief veel etnische minderheden. In deze provincies 
is de toegang tot onderwijs (in verband met (kosten voor) identiteitsdocumenten en 
transport) beperkter dan in andere delen van het land. Dit kan echter ook voor de in 
deze provincie wonende Perzen gelden.351  
 
In 2017 zijn ten minste vijf personen ter dood gebracht die ten tijde van het misdrijf 
minderjarig waren. Het gaat om vier mannen en een vrouw. Eén geval betrof een 
drugdelict, de andere zaken betroffen moord. Het is onbekend of hun etnische 
achtergrond een rol heeft gespeeld bij de veroordeling.352 
 
Kindhuwelijken komen nog altijd voor in Iran, actuele cijfers over het aantal 
ontbreken. Een parlementaire motie in december 2018 om kindhuwelijken te 
verbieden is niet aangenomen. Talloze (vooraanstaande) geestelijken zijn zelf op 
zeer jonge leeftijd getrouwd en/of hebben zelf kindbruiden genomen.353 Voor meer 
informatie over kindhuwelijken wordt verwezen naar pagina 57 van het algemeen 
ambtsbericht Iran van mei 2017. 
 
Opvang van minderjarigen 
Minderjarige kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen, zullen bij familieleden 
ondergebracht worden. In eerste instantie wordt er een oplossing gezocht bij de 
familie van de vader van het kind. Is deze mogelijkheid er niet, dan kan de familie 
van de moeder van het kind het kind opvangen. Opvanghuizen, zoals die van de 
staatsinstelling Behzisti, gelden als een laatste redmiddel. Ook adoptie behoort tot 
de mogelijkheden. Ook straatkinderen kunnen terecht bij de kindertehuizen van de 
staat of ngo’s. Een groot deel van de dakloze kinderen verricht kinderarbeid. 
Schattingen van het aantal straatkinderen lopen uiteen van zestigduizend tot 
tweehonderdduizend. Onder hen zijn ook veel Afghaanse kinderen. Straatkinderen 
lopen een groot risico op geweld, seksueel misbruik en uitbuiting. Wegens de 
beperkte opvangcapaciteit en budget, zou de opvang van straatkinderen slechts 
tijdelijk zijn.354 Er is geen aanvullende informatie over het toezicht op opvanghuizen. 
  

 
351 Ceasefire e.a., Rights denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, maart 2018, p23-24, 32-

33. 
352 ECPM en Iran Human Rights, Annual report on the death penalty in Iran 2017, p3-4; Amnesty International, Press 

release: The Death Penalty in 2017: Facts and Figures, 12 april 2018. 
353 Radio Farda, Despite outrage, no end in sight for child marriage in Iran, 28 januari 2019.  
354 Tehran Times, Iran’s Welfare Organization set up child adoption website, 17 september 2017; Radio Farda, Gov’t 

agencies ‘can’t cope’ with huge number of child laborers, says official, 26 april 2018; France24 – The Observers,  
'Eat your flowers or get deported': Abuse of Iran's street vendor kids sparks outrage, 18 januari 2019; Iran’s 
Children charity - Shelter http://www.iran-children-charity.org/en-GB/Projects/Shelter geraadpleegd op 19 maart 
2019; vertrouwelijke bron, 10 december 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
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2.4.7 Dienstplicht en krijgsmacht 
 
Militaire dienstplicht 
Dienstplichtigen hebben op basis van studie aan een hogere onderwijsinstelling 
recht op uitstel van het vervullen van hun dienstplicht. Normaal gesproken zal een 
student aansluitend op het afronden van de middelbare school zijn studie in het 
hoger onderwijs beginnen. In dat geval is het de onderwijsinstelling die de 
autoriteiten belast met de militaire dienstplicht informeert middels een brief waarin 
staat dat de student ingeschreven is. Op grond waarvan hij recht heeft op uitstel 
van de militaire dienstplicht. Elk jaar dat de student ingeschreven staat stuurt de 
onderwijsinstelling een brief naar de dienstplichtafdeling. Als de student is 
afgestudeerd, informeert de onderwijsstelling de dienstplichtafdeling in een brief dat 
de student afgestudeerd is. Als de student doorstudeert door een masteropleiding te 
volgen of na een masteropleiding een PhD-opleiding te gaan volgen, ontvangt hij 
eveneens uitstel. Desgewenst kan de student een kopie van de brieven die de 
onderwijsinstelling naar de dienstplichtafdeling stuurt bij de onderwijsinstelling 
opvragen. De vertrouwelijke bron stelt dat als er sprake is van uitstel in verband 
met studie, de student niet in het bezit is van een militair boekje of een militaire 
smartcard om zijn uitstel mee aan te tonen. Een uitzondering hierop kan zijn als de 
student na het afronden van de middelbare school geen vervolgopleiding begint en 
zich meldt bij de dienstplichtafdeling. Hij krijgt dan een militair boekje. Als deze 
persoon zich, voordat zijn indiensttreding aanvangt, bedenkt en alsnog een 
vervolgopleiding gaat volgen, moet hij het militaire boekje weer bij de 
dienstplichtafdeling inleveren.355  
 
Een openbare bron schrijft dat personen die om wat voor reden dan ook uitstel 
hebben gekregen van hun dienstplicht in het bezit zijn van een ‘uitstelkaart’ 
afgegeven door de dienstplichtafdeling. De bron schrijft dat soms de reden van 
uitstel op de kaart staat.356 
 
Een artikel uit een Engelstalige Iraanse krant schrijft over een amnestieregeling die 
van kracht is tot 21 maart 2019. De regeling is voor mannen die zich acht jaar 
onttrokken hebben aan de dienstplicht. In dit verband worden ook studenten 
genoemd die voortijdig met hun opleiding stoppen. Het artikel impliceert, in 
tegenstelling tot de alinea hierboven, dat het de verantwoordelijkheid van de 
student is om het staken van de studie bij de dienstplichtafdeling te melden.357 
 
Een militair boekje (daftarche amadeh be khedmat) wordt afgegeven op het 
moment dat iemand onvermijdelijk in dienst moet en zich daarvoor meldt. Hierna 
volgt een voorbereidende periode, waarin onder andere een medische onderzoek 
wordt gedaan. Op het moment dat de dienstplichtige daadwerkelijk geplaatst is en 
zich meldt bij een trainingskamp, levert hij aldaar het militaire boekje in. Een 
militaire smart card wordt verstrekt aan iemand die zijn dienstplicht vervuld heeft of 
voorgoed is vrijgesteld.358 
 
  

 
355 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018.  
356 US Department of State – Bureau of consular affairs, U.S. Visa: reciprocity and civil documents by country – 

Islamic Republic of Iran, ongedateerd https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-
Civil-Documents-by-Country/IranIslamicRepublicof.html geraadpleegd 15 februari 2019.  

357 Kayhan Life, Iran may reinstitute military service buy-out scheme to boost army budget, 18 december 2018. 
358 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
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Voor zover bekend wordt het uitstel van dienstplicht wegens studie niet in het 
paspoort vermeld. In principe wordt aan een student geen paspoort verstrekt, mits 
dat gebruikt wordt om op pelgrimage te gaan of als de student deel uitmaakt van 
een nationaal sportteam en om die reden moet reizen. Een andere voorwaarde op 
grond waarvan wel een paspoort kan worden verstrekt aan een student is dat hij 
een bankgarantie verstrekt.359  
 
De dienstplicht kent een niet-gewapende variant, aangeduid met de term mo’af az 
razm. De optie bestaat voor persoon die mentaal of fysiek niet in staat worden 
geacht de reguliere dienstplicht te vervullen. Hierbij kan gedacht worden aan een 
oogafwijking, schizofrenie of chronische depressiviteit. In principe is de duur van 
ongewapende dienstplicht even lang de reguliere dienstplicht. Om in aanmerking te 
komen voor de ongewapende dienstplicht wordt de situatie van de dienstplichtige 
beoordeeld door een medisch panel. Doorgaans wordt iemand op voorhand hiervoor 
aangemeld door de familie of een behandelend arts, maar de situatie kan ook 
opgemerkt worden bij de standaard medische keuring die voorafgaand aan 
indiensttreding plaatsvindt.360  
 
Op het moment dat iemand zich meldt voor het vervullen van de militaire 
dienstplicht zal hij zich middels identiteitsdocumenten moeten identificeren. De 
documenten worden enkel voor dat doel voor zeer korte tijd ingenomen. Daarna 
krijgt hij ze weer terug. Op het moment dat de dienstplichtige in dienst is, wordt hij 
niet in het bezit van militaire documenten gesteld. Tijdens een verlofperiode wordt 
de dienstplichtige wel in het bezit gesteld van een verlofbrief om aan te tonen dat hij 
tijdelijk geautoriseerd is om de dienst te verlaten.361  
 
Volgens de geraadpleegde bron wordt een persoon die het land illegaal heeft 
verlaten, ondertussen achttien jaar is geworden en zich bij terugkeer niet tijdig 
meldt voor het vervullen van zijn dienstplicht beschouwd als een 
dienstplichtontduiker.362 
 
Beroepsmilitairen  
Veel beroepsmilitairen hebben bij indiensttreding bij een notaris een 
garantieverklaring getekend waarin zij verklaren voor een bepaald aantal jaren in 
functie te zullen blijven. Doorgaans wordt een eigendomsakte overgelegd als borg 
voor deze verklaring. Personen die binnen het leger een hoge opleiding volgen 
leggen zich voor tientallen jaren of levenslang vast. Zo heeft het leger onder meer 
een opleidingsinstituut voor artsen. Artsen leggen zich doorgaans voor het leven 
vast voor een baan bij het leger of de Revolutionaire Garde (IRGC, Sepah-e 
Pasdaran). Zij betalen niet voor hun opleiding en krijgen wel betaald voor hun werk. 
Personen die lagere opleidingen hebben gevolgd leggen zich doorgaans voor ten 
minste vijftien jaar vast of ten minste het dubbele van de studieduur. Hierin is voor 
zover bekend geen onderscheid tussen het reguliere leger en de IRGC. De bron 
merkte wel op dat de IRGC strengere toelatingscriteria hanteert dan het reguliere 
leger en mensen werft die zeer toegewijd zijn. Ontslag nemen tijdens de 
afgesproken arbeidsperiode is niet mogelijk, behalve op zeer uitzonderlijke gronden. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om medische redenen of vanwege psychische 
omstandigheden waardoor de persoon een gevaar voor zijn omgeving vormt.  
  

 
359 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
360 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
361 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
362 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
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Een persoon die besluit zijn contract niet te verlengen, krijgt doorgaans een 
uitreisverbod, dit in verband met de mogelijkheid dat de persoon gevoelige 
informatie doorspeelt. De duur van het uitreisverbod hangt af van de mate van 
toegang tot gevoelige informatie ten tijde van het uitoefenen van de betreffende 
functie. Het kan enkele jaren betreffen.363  
 
In theorie is het mogelijk voor een beroepsmilitair om een civiel paspoort te hebben. 
In de praktijk zou dit echter nagenoeg onmogelijk zijn. De bron noemde als 
voorbeeld van een uitzonderlijk geval een man die tijdens zijn contract naar het 
buitenland mocht om zijn terminaal zieke kind in het buitenland te bezoeken om 
afscheid te nemen, omdat het kind niet meer in staat was om naar Iran te komen. 
Zelfs de uitzondering om het land uit te reizen voor pelgrimage, zou slechts beperkt 
toegestaan worden. In dat geval staat in het paspoort vermeld dat het enkel voor 
pelgrimage gebruikt kan worden. Als een beroepsmilitair als professioneel sporter of 
bijvoorbeeld voor deelname aan een internationale wiskundeolympiade naar het 
buitenland zou moeten reizen, zou deze persoon niet op een nationaal paspoort 
reizen maar op een document dat vergelijkbaar is met een laissez-passer, dat enkel 
voor die reis gebruikt kan worden.364  
 
Militaire activiteiten in Syrië  
Iran was in de verslagperiode aan de zijde van de Syrische autoriteiten militair actief 
in Syrië. Het gaat om gewapende troepen, commando’s en adviseurs van de Quds 
Forces (een onderdeel van het Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)), de 
paramilitaire Basij en het reguliere Iraanse leger (artesh).365 Daarnaast ondersteunt 
Iran milities die bestaan uit buitenlandse rekruten, zoals Afghanen. Rekrutering van 
Iraniërs voor deelname aan de strijd in Syrië is op vrijwillige basis. De rekrutering 
zou gericht zijn op sjiieten, waarschijnlijk omdat de Iraanse deelname aan de strijd 
in Syrië vaak verantwoord wordt als het verdedigen van sjiitische heiligdommen in 
Syrië. Daarnaast kan ook de financiële vergoeding een drijfveer zijn. De bronnen 
maken voor wat betreft strijders met de Iraanse nationaliteit geen onderscheid op 
basis van etnische afkomst. Nu het grootste deel van de Arabische Iraniërs sjiieten 
zijn, kan niet uitgesloten worden dat ook Arabische Iraniërs zich aangemeld hebben 
om in Syrië te strijden.  
 
Ondanks dat veel burgers het een onverstandige keuze vinden om in Syrië te gaan 
vechten, zouden er ruim voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. De rekrutering zou 
sinds de zomer van 2018 aanmerkelijk teruggelopen zijn, omdat de Syrische 
autoriteiten hun macht in grote delen van het land hadden geconsolideerd. Vanwege 
het vrijwillige karakter van de aanmelding heeft het geen gevolgen als een militair 
zich niet opgeeft of als een rekruut na zijn eerste uitzending besluit niet nogmaals 
uitgezonden te willen worden.366  
 
 
 

 
363 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
364 Vertrouwelijke bron, 11 december 2018. 
365 The Iran Primer, Part I: Iran in Syria, 10 april 2018 (update 12 april 2018). 
366 Carnegie, Tehran’s Shia foreign legions, 30 januari 2018; DRC/DIS, Iran: Recruitment of Iranian nationals to the 

war in Syria, februari 2018, p5-6; The Washington Post, How Iran enlists Afghans to fight for Assad in Syria, 29 
juli 2018. Zie ook paragraaf 3.5 van dit ambtsbericht.  
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3 Vluchtelingen en ontheemden 

3.1 Ontheemden en vluchtelingenstromen 
 
Ontheemden 
In Iran raken burgers – al dan niet tijdelijk – ontheemd door natuurrampen en 
klimaatveranderingen. Aardbevingen komen regelmatig voor in Iran. In november 
2017 vond een zware aardbeving plaats in het westen van Iran. Daarbij kwamen 
honderden personen om het leven. Doordat veel huizen onbewoonbaar waren 
geworden en de wederopbouw traag verloopt, zijn er nog altijd burgers die niet naar 
hun oorspronkelijke woonplaatsen terug kunnen keren. Wereldwijde 
klimaatverandering heeft in Iran tot gevolg dat er door gebrek aan neerslag sprake 
is van extreme droogte en afnemende watercapaciteit of juist overstromingen na 
hevige regenval. Ook hierdoor raken mensen – tijdelijk – ontheemd.367    
 
Vluchtelingen  
Iran heeft het Vluchtelingenverdrag (1951) en het bijbehorend Protocol (1967) in 
1976 geratificeerd.368 In artikel 155 van de Iraanse grondwet is de mogelijkheid van 
politiek asiel vastgelegd.369  
 
Iran is één van de landen met de grootste vluchtelingenpopulaties ter wereld.  
Afghanen vormen het overgrote deel van de vluchtelingengemeenschap. Er 
verblijven ongeveer een miljoen geregistreerde en ongeveer twee miljoen 
ongeregistreerde Afghanen in Iran. Veel Afghaanse vluchtelingen – al dan niet 
geregistreerd – verblijven al decennialang in Iran of zijn er geboren. Daarnaast zijn 
er bijna dertigduizend geregistreerde Irakezen in Iran.370 Volgens de Iraanse 
autoriteiten komen dagelijks grote aantallen Afghanen het land in. Ook vindt 
terugkeer plaats van Afghanen en Irakezen naar hun land van herkomst.371 
Gedetailleerde en betrouwbare cijfers hieromtrent ontbreken.372 
 
Het Bureau for Aliens and Foreign Immigrants' Affairs (BAFIA) is de Iraanse 
overheidsinstantie die belast is met de statusdeterminatie en registratie van 
vluchtelingen. Slechts drie procent van de geregistreerde Afghaanse vluchtelingen 
verblijft in de twintig opvangkampen van de Iraanse autoriteiten. De anderen wonen 
in stedelijke gebieden.373 
 
Voor meer informatie over Afghaanse vluchtelingen in Iran wordt verwezen naar 
paragraaf 3.5 van dit ambtsbericht. 
  

 
367 Iranian Red Crescent, Red Crescent continues relief operations in 6 flood-affected provinces, 6 oktober 2018 

https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/red-crescent-continues-relief-operations-6-flood-affected-
provinces geraadpleegd 23 januari 2019; Iranian Red Crescent, Updated/ IRCS responds to Kermanshah 
earthquake, 25 november 2018 https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/updated-ircs-responds-
kermanshah-earthquake  geraadpleegd 23 januari 2019; vertrouwelijke bron, 12 december 2018. 

368 States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol  
https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf  

369 The Constitution of the Islamic Republic of Iran (Iraanse grondwet) 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir001en.pdf  

370 Gelet op het grote verschil in de aantallen Afghanen en Irakezen ligt de focus voor de UNHCR en in andere 
bronnen op de situatie van Afghanen in Iran.  

371 UNHCR, Iran. Factsheet, 1 juni 2017; UNHCR, 2018-2019 Solutions strategy for Afghan refugees, oktober 2018, 
p28; UNHCR, Figures at glance, https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html geraadpleegd 13 februari 2019.  

372 Vertrouwelijke bron, 12 december 2018. 
373 UNHCR, 2018-2019 Solutions strategy for Afghan refugees, oktober 2018, p27. 
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3.2 Opvang in de regio 
 
In het noordoosten van Irak verblijven al decennialang Iraanse Koerden. Het betreft 
hier, voor zover bekend, geen recente vluchtelingenstromen. Zij zijn door de UNHCR 
erkend als vluchtelingen. In het noorden van Irak is een klein vluchtelingenkamp in 
de buurt van Koya. Hier zitten voornamelijk Iraanse-Koerden die gelieerd zijn aan 
één van de Koerdische oppositiegroeperingen. Dergelijke groeperingen hebben in 
dat gebied ook hun hoofdkwartieren.374 
 
Enkele honderden aanhangers van de door Iran als terroristisch aangemerkte groep 
Mujahedin-e Khalq (afgekort als MEK, MKO of PMOI)375, die voorheen in Irak 
verbleven, zijn opgevangen in Albanië. In Albanië hebben enkele honderden 
personen de groep verlaten. Het merendeel van hen zou in Albanië blijven. Kleine 
aantallen kunnen gebruik maken van relocatie op individuele basis. Ook zou een 
klein aantal personen er voor kiezen vrijwillig terug te keren naar Iran.376  
 
Er zijn geen andere landen in de regio waar Iraanse vluchtelingen structureel 
worden opgevangen. 
 

3.3 Activiteiten internationale organisaties  
 
UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zet zich in Iran in voor 
Afghaanse en Iraakse vluchtelingen.377 Hierbij werken zij samen met het Iraanse 
Bureau for Aliens and Foreign Immigrants (BAFIA). Voor het faciliteren van 
terugkeer voor Afghanen naar hun land van herkomst werkt UNHCR samen met de 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).378 De UNHCR heeft geen Positions on 
Return ten aanzien van terugkeer van afgewezen Iraanse asielzoekers naar Iran. 
 
Ook UNICEF en IOM zijn actief aanwezig in Iran. Vanwege het feit dat Iran een 
middeninkomen land is, richt UNICEF zich niet zozeer op het direct verstrekken van 
diensten aan kinderen en jongeren, maar richt UNICEF zich met hun programma’s 
meer op hulp bij beleidsvorming en -implementatie. Ook IOM heeft een programma- 
en beleidsgerichte benadering, waarmee zij de Iraanse autoriteiten onder meer 
ondersteunt op het gebied van migratiemanagement. Daarnaast kan IOM de 
vrijwillige terugkeer van Iraanse migranten of asielzoekers faciliteren.379 
 
  

 
374 Rudaw, Decades on, thousands of Iranian Kurds still refugees in Kurdistan Region, 20 juni 2017. Zie ook 

paragraaf 1.2 van dit ambtsbericht en paragraaf 3.1.1 van het algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017. 
375 Zie ook paragraaf 2.4.1 van dit ambtsbericht.  
376 UNHCR – Global Focus, Former Ashraf residents relocated to Albania, 2017 

http://reporting.unhcr.org/node/15818 geraadpleegd 13 februari 2019; The Guardian, Terrorists, cultists – or 
champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK, 9 november 2018. Zie ook Algemeen 
ambtsbericht Iran van mei 2017.  

377 UNHCR in Iran houdt zich niet bezig met (teruggekeerde) Iraanse ex-asielzoekers. 
378 IOM en UNHCR, Returns to Afghanistan in 2017, 28 februari 2018; UNHCR, Iran needs more help to support 

Afghan refugees – UNHCR chief, 4 september 2018.  
379 UNICEF in Iran, https://www.unicef.org/iran/children.html (geraadpleegd 19 oktober 2018); IOM Iran, General 

Information, https://www.iom.int/countries/iran (geraadpleegd 19 oktober 2018).  
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3.4 Terugkeer  
 
Volgens verschillende bronnen zijn er geen gevallen bekend waarbij terugkerende 
migranten bij aankomst in Iran door de autoriteiten werden mishandeld. Iraniërs die 
op hun eigen paspoort terugreizen worden als gewone reiziger gezien en kunnen, als 
hun papieren in orde zijn, ongehinderd het land inreizen. Iraniërs die niet op hun 
eigen paspoort maar op een laissez-passer terugreizen, zullen bij aankomst in Iran 
ondervraagd worden door de grenspolitie en/of de inlichtingendienst. De vragen zien 
op de uitreis, de afwezigheid van een paspoort en de reden van vertrek. Bronnen 
melden dat deze gesprekken tot enkele uren kunnen duren.380 Een persoon die op 
een vals paspoort is uitgereisd – en om die reden op een laissez-passer terugkeert – 
kan op grond van de paspoortwet gestraft worden met een boete of gevangenisstraf 
variërend van twee tot zes maanden.381  
 

3.5 Afghanen in Iran 
 
De voortdurende vluchtelingensituatie van Afghanen in Iran bestaat bijna veertig 
jaar. Dit betekent dat veel Afghaanse vluchtelingen (al dan niet geregistreerd) in 
Iran zijn geboren en getogen. Daarnaast komen dagelijks Afghanen, voor het eerst 
of opnieuw, Iran binnen en keren Afghanen, voornamelijk ongeregistreerden, - al 
dan niet tijdelijk - terug naar hun land van herkomst. Hierdoor blijft hun geschatte 
aantal min of meer gelijk. Het aantal geregistreerde Afghaanse vluchtelingen 
bedraagt bijna een miljoen.382 Het aantal ongeregistreerde Afghanen wordt door de 
Iraanse autoriteiten geschat op anderhalf tot twee miljoen personen. Naast de grote 
Afghaanse vluchtelingenpopulatie zijn er bijna een half miljoen Afghanen die legaal 
verblijf hebben op grond van Iraanse visa.383 
 
Afghanen die in Iran geregistreerd zijn als vluchtelingen beschikken over een door 
de Iraanse autoriteiten verstrekte Amayesh-kaart. De autoriteiten vernieuwen de 
kaarten regelmatig. De kaarten zijn doorgaans geldig voor (ruim) een jaar. De 
huidige kaarten, die zijn afgegeven in ronde-XIII, zijn geldig tot 21 juni 2019.384 
 
  

 
380 Australian Government – DFAT, Country information report Iran, 7 juni 2018; vertrouwelijke bron, 11 december 

2018; vertrouwelijke bron, 12 december 2018. 
381 Zie ook paragraaf 2.1.1 van dit ambtsbericht.  
382 Dit is gebaseerd op gegevens verstrekt door de Iraanse autoriteiten in november 2015.  
383 UNHCR, Iran needs more help to support Afghan refugees – UNHCR chief, 4 september 2018; UNHCR, 2018-2019 

Solutions strategy for Afghan refugees, oktober 2018. 
384 Vertrouwelijke bron, 7 januari 2019. 
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In 2017 hebben de Iraanse autoriteiten een registratiecampagne uitgevoerd om een 
beter beeld te krijgen van de populatie ongedocumenteerde385 Afghanen. Het gaat 
daarbij om houders van verlopen Amayesh-kaarten, familieleden van Iraniërs, 
familieleden van schoolgaande kinderen386 en houders van een Afghaans paspoort 
met een verlopen visum. De campagne leverde de registratie van 850.000 personen 
op. Dit betreft naast ongeveer 800.000 Afghanen ook ongedocumenteerden van 
andere nationaliteiten. Sinds het aflopen van de campagne vindt er registratie plaats 
op individuele basis. De geregistreerde personen kregen een bewijsstuk van hun 
registratie. De registratie gaf hen tijdelijke bescherming tegen uitzetting totdat zij in 
het bezit zijn gesteld van een verblijfsdocument.387 
 
De verslechterde economische situatie in Iran heeft zowel effect op de Iraanse 
bevolking als op de Afghaanse gemeenschap in Iran. Voor met name 
ongedocumenteerde Afghanen zou dit een reden zijn om Iran – tijdelijk – te 
verlaten. Anderzijds verbeterde de situatie voor Afghanen die zich tijdens de 
registratiecampagne konden laten registeren, doordat registratie hen beschermt 
tegen mogelijke uitzetting. Daarnaast hebben alle Afghanen – geregistreerd of 
ongeregistreerd – in Iran sinds 2015 recht op primair en secundair openbaar 
onderwijs en toegang tot basisgezondheidszorg.388 In de praktijk kan het voor met 
name ongedocumenteerde Afghaanse kinderen moeilijk blijken om daadwerkelijk op 
een officiële school toegelaten te worden.389  
 
Strijden in Syrië 
Afghanen werden door Iran gerekruteerd om te strijden in Syrië. De rekrutering zou 
sinds de zomer van 2018 aanmerkelijk teruggelopen zijn, omdat de Syrische 
autoriteiten hun macht in grote delen van het land hadden geconsolideerd. Het is 
niet bekend of deze rekrutering later volledig gestopt is. Tussen januari 2012 en 
januari 2018 zouden bij de strijd in Syrië ten minste 841 Afghanen om het leven 
gekomen zijn. Dit is volgens de bron een absoluut minimum gebaseerd op openbare 
informatie. De Iraanse autoriteiten spreken bij verschillende gelegenheden van ten 
minste tweeduizend omgekomen Afghanen. De omgekomen sjiitische Afghaanse 
strijders zouden allemaal in Iran begraven zijn. De bron veronderstelt op grond 
hiervan dat zij gerekruteerd zijn in ruil voor een vaste verblijfsvergunning of 
burgerschap voor hen en/of hun familieleden.390 
 
 
 

 
385 Het gaat om Afghanen zonder geldige verblijfspapieren. Ongedocumenteerd slaat in deze context niet op de 

afwezigheid van Iraanse (identiteits-)documenten. 
386 Sinds mei 2015 hebben alle Afghaanse kinderen, onafhankelijk van hun status in het land, toegang tot openbaar 

onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 hebben 420.000 Afghaanse kinderen zich ingeschreven voor primair of 
secundair onderwijs, van wie 103.000 ongedocumenteerde kinderen.  

387 IOM en UNHCR, Returns to Afghanistan in 2017, 28 februari 2018; UNHCR, 2018-2019 Solutions strategy for 
Afghan refugees, oktober 2018; vertrouwelijke bron, 3 december 2018; vertrouwelijke bron, 7 januari 2019. 

388 vertrouwelijke bron, 12 december 2018; vertrouwelijke bron, 7 januari 2019; Algemeen ambtsbericht Iran, mei 
2017, p63. 

389 RFE/RL, Class act: Iranians campaign to allow Afghan refugee kids into school, 2 september 2017; UNHCR, Iran 
needs more help to support Afghan refugees – UNHCR chief, 4 september 2018. 

390 Carnegie, Tehran’s Shia foreign legions, 30 januari 2018; The Washington Post, How Iran enlists Afghans to fight 
for Assad in Syria, 29 juli 2018; Iran Wire, One Afghan’s last mission to Syria, 12 oktober 2018. Zie ook het 
algemeen ambtsbericht Iran van mei 2017, p64. 
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