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Geachte  
 
 
Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met 
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de IND en de DT&V 
bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot 
de algemene situatie in Sudan. De informatiebehoefte ten aanzien van een land 
van herkomst van een asielzoeker is als volgt: 
 
Deel 1 Politieke en veiligheidssituatie biedt informatie om een beoordeling op 
basis van artikel 15C van de Kwalificatierichtlijn mogelijk te maken. Het is daarbij 
van belang dat vooral duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor de 
veiligheidssituatie/mensenrechten. Deel 2 Identiteit, documenten en nationaliteit 
is bedoeld om het vaststellen van de identiteit en nationaliteit te 
vergemakkelijken, mede ook met het oog op eventuele terugkeer en om te 
kunnen beoordelen of wellicht sprake zou kunnen zijn dat iemand in aanmerking 
komt voor een buitenschuldvergunning. Deel 3 Mensenrechten gaat om 
onderwerpen die van belang zijn voor een toetsing of iemand als vluchteling wordt 
aangemerkt of dat er sprake is van een reëel risico op schending van artikel 3 
EVRM. Deel 4 Vluchtelingen en ontheemden is vooral van belang voor de 
beoordeling of er sprake is van een verblijfs- of vestigingsalternatief. Deel 5 
Terugkeer ziet op gerelateerde onderwerpen.  
 
Het geldende asielbeleid ten aanzien van Sudan is neergelegd in C7/28 van de 
Vreemdelingencirculaire. In dit beleid is opgenomen dat vreemdelingen die 
behoren tot een niet-Arabische bevolkingsgroep afkomstig uit Darfur of Zuid-
Kordofan en die hier voorafgaande aan het vertrek uit Sudan hun normale woon- 
of verblijfplaats hadden worden aangemerkt als risicogroep. Daarnaast worden 
ontheemde (minderjarige) vrouwen uit Darfur, Zuid-Kordofan (inclusief Abyei) en 
Blue Nile aangemerkt als kwetsbare minderheidsgroep. Verder geldt dat het niet 
mogelijk geacht wordt om bescherming te krijgen van de autoriteiten of 
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internationale organisaties voor: vrouwen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij 
hebben te vrezen voor geweldpleging; vrouwen die aannemelijk hebben gemaakt 
dat zij hebben te vrezen voor genitale verminking; vreemdelingen die behoren tot 
een niet-Arabische bevolkingsgroep afkomstig uit Darfur of Zuid-Kordofan en die 
hier voorafgaande aan het vertrek uit Sudan hun normale woon- of verblijfplaats 
hadden; en LHBT. Daarnaast wordt voor Sudan geen binnenlands 
beschermingsalternatief aangenomen als is geconcludeerd dat de vreemdeling een 
gegronde vrees heeft voor vervolging dan wel ernstige schade, tenzij uit het 
individuele dossier blijkt dat de vreemdeling zich elders kan vestigen. Ten slotte 
geldt voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in zijn algemeenheid dat 
algemene opvangvoorzieningen niet beschikbaar en/of toereikend zijn en dat de 
autoriteiten geen zorg dragen voor de opvang, maar dat ondanks voornoemd 
uitgangspunt in een voorkomend geval – na onderzoek – kan worden vastgesteld 
dat adequate opvang beschikbaar is en kan worden gerealiseerd. 
 
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht 
expliciet melding te maken van relevante, reeds door u geschreven openbaar 
gemaakte (deel)ambtsberichten over Sudan.  
 
Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de 
totstandkoming van deze brief. 
 
 
1. Politieke en veiligheidssituatie 
1.1. Veiligheidssituatie 

1.1.1. Kunt u een update geven van de veiligheidssituatie in Sudan, en dan in 
het bijzonder voor de regio’s Darfur en de Twee Gebieden (Zuid-
Kordofan en Blue Nile) sinds het vorige ambtsbericht? En in hoeverre is 
er een (wezenlijke) verbetering of een verslechtering van de 
veiligheidssituatie ten opzichte van de vorige verslagperiode en waar is 
dit precies in gelegen? Kunt u dit mogelijk verduidelijken aan de hand 
van het aantal geweldsincidenten en/of het aantal burgerslachtoffers per 
regio? En is er sprake van een toe- of afname in vergelijking met de 
vorige verslagperiode? 

1.1.2. Kunt u voor deze regio's de aard van het geweld beschrijven, met name 
of er sprake is van willekeurig geweld en hoe wijdverspreid het geweld 
is? Kunt u tevens daarbij aangeven welke partijen hierbij betrokken 
zijn? In hoeverre is er een veiligheidsstructuur aanwezig in de 
genoemde regio’s?  

1.1.3. Welke regio’s staan onder controle van de Sudanese overheid en welke 
onder controle van de oppositie/rebellenbewegingen? 

1.1.4. Is er sprake van een toe- of afname van het aantal gewapende 
groeperingen? En waar zijn de gewapende groeperingen gevestigd? 

1.1.5. Vindt er gedwongen rekrutering/ronseling plaats door het leger en/of 
milities? Zo ja, door wie, waar en op welke schaal? Wie zijn hiervan het 
slachtoffer (vrouwen, kinderen, bepaalde bevolkingsgroepen, etc.)? 

1.1.6. Kunt u m.b.t. bewegingsvrijheid aangeven of en zo ja welke 
belemmeringen er bestaan wanneer iemand zich elders zou willen 
vestigen om aan problemen met derden te ontkomen? 

1.1.7. Kunnen Sudanezen (ontheemd of niet) zich vrijelijk, dus zonder 
documenten, bewegen in Sudan? 

 
 



 
 

 
 
 Pagina 3 van 9 
 

Directie Dienstverlenen 
Afdeling Expertise  

Team Onderzoek en Expertise 
Land en Taal 

Datum 
8 november 2021 
 
Ons kenmerk 
 

 

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

ontwikkelingen sinds het vorige algemeen ambtsbericht en de informatie 
uit dit ambtsbericht actualiseren? 

1.2.2. Kunt u inzicht geven in de samenstelling van de transitieregering (zoals 
deze bestond voordat het leger eind oktober 2021 de macht greep) 
(bijv. vanuit welke partij ministers afkomstig zijn) en van de huidige 
regering? 

1.2.3. Hoe groot was voor de staatsgreep de rol van respectievelijk de 
voormalige oppositiepartijen en de militairen in het bestuur: 

1.2.3.1. In hoeverre had het militaire deel het voor het zeggen? 
1.2.3.2. Hoe verhouden deze twee groepen zich tot elkaar? 

1.2.4. Klopt het dat enkel de militaire component van de transitieregering 
controle had over het leger en de veiligheidsdiensten? Of kun je stellen 
dat de transitieregering als geheel (dus militaire component plus civiele 
component) controle over het leger en de veiligheidsdiensten kan 
uitoefenen? 

1.2.5. Hoe verhield de transitieregering zich tot de rol van het oude regime in 
de Twee Gebieden en Darfur? En hoe verhouden de huidige autoriteiten 
zich hiertoe? 

1.2.6. Kunt u aangeven in hoeverre getrouwen van de afgezette president 
Bashir nog invloed uit (kunnen) oefenen en op welke wijze?  

1.2.7. Kunt u specifiek ingaan op de rol en positie van Hemedti en de huidige 
rol/positie de RSF in de transitieregering en de huidige regering? 

1.2.8. Kan inzicht worden gegeven in de bevoegdheden die de General 
Intelligence Service (GIS) (of het equivalent hiervan in de huidige 
regering) momenteel heeft? Kunnen zij nog mensen arresteren (op 
welke grondslag) en detineren (voor hoe lang)? Wat is hierover wettelijk 
bepaald en hoe handelt de GIS in de praktijk? Is het mogelijk om 
aangifte te doen wanneer iemand op onheuse wijze is behandeld door 
de GIS? In hoeverre is het effectief om hiertegen aangifte te doen? Is 
bekend hoe personen die zijn gedetineerd door de GIS worden 
behandeld in detentie? Krijgen gedetineerden van GIS rechtsbijstand en 
een eerlijk proces? 

1.2.9. In het ambtsbericht van maart 2021 wordt opgemerkt dat de Military 
Intelligence en/of de RSF de operationele rol van de NISS heeft 
overgenomen (p.51). (In hoeverre) heeft de Military Intelligence en/of 
de RSF ook de methoden van de NISS (waaronder willekeurige 
arrestaties, langdurige detenties zonder aanklachten, martelingen en 
andere mensenrechtenschendingen) overgenomen? Kunt u het 
antwoord uitsplitsen in de situatie voor de staatsgreep van oktober 2021 
en de situatie daarna?  

1.2.10. Kunt u aangeven hoe de transitieregering stond tegenover de afgezette 
president Bashir en zijn voormalig getrouwen? En hoe is dit voor de 
huidige regering?  

1.2.11. Kunt u een beeld geven van hoe de huidige regering omgaat met 
personen die actief oppositie voeren tegen hen? 

1.2.12. Was de Wetgevende Raad ingesteld en operationeel voor de 
staatsgreep? Is er momenteel sprake van een dergelijk orgaan dat de 
rol van parlement vervult?  

1.2.13. Hoe was de relatie van de transitieregering met Zuid-Sudan? En hoe is 
dit voor de huidige regering? 
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2. Identiteit, nationaliteit en documenten 
2.1. Identificatieplicht en identificerende documenten 

2.1.1. Kunt u dit hoofdstuk updaten en dan met name aangeven  
welke documenten buitenlanders, zoals Syriërs en Eritreeërs, in Sudan 
kunnen verkrijgen van de Sudanese autoriteiten? 
 

3. Mensenrechten 
3.1. Positie van specifieke groepen 

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

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

 
3.1.2. Etnische groepen 

3.1.2.1. Kunt u ingaan op de positie van niet-Arabische bevolkingsgroepen 
uit Darfur en het Nuba-gebergte? 

3.1.2.1.1. Vindt discriminatie van deze groepen door de 
overheid/medeburgers plaats en zo ja, op welke wijze (en is dit 
systematisch?)?  

3.1.2.1.2. In hoeverre is het mogelijk voor niet-Arabische 
bevolkingsgroepen uit Darfur en het Nuba-gebergte om op sociaal 
en maatschappelijk vlak te functioneren (bijv. verkrijgen inkomen, 
woning, medische zorg, ID-documenten, bewegingsvrijheid)?  

3.1.2.1.3. Zijn er wetten die gericht de niet-Arabische bevolkingsgroepen 
onderdrukken of hen juist in bescherming nemen? 

3.1.2.2. Wat is de situatie van niet-Arabische bevolkingsgroepen die   
afkomstig zijn uit Darfur en het Nuba-gebergte die elders in Sudan 
verblijven en dan met name in Khartoum?  

 
3.1.3. Religieuze groepen 

3.1.3.1. Kunt u een update geven ten aanzien van de situatie van afvalligen, 
niet-praktiserende moslims, atheïsten, en andersgelovigen (o.a. 
christenen)? 

 
3.1.4. Dienstplichtweigeraars en deserteurs 

3.1.4.1. Kunt u de situatie m.b.t. dienstplichtweigeraars en deserteurs 
updaten? 

3.1.4.2. Kunt u aangeven of mensen die wel gehoor geven aan de 
dienstplicht ingezet worden bij gevechtshandelingen? Zo ja, zijn 
deze handelingen ook gericht tegen burgers?  

 
3.1.5. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten 

3.1.5.1. Kunt u een overzicht geven van de huidige oppositiegroeperingen 
met uitsplitsing in gewapend en niet gewapend, alsmede de 
behandeling die (actieve) aanhangers/leden ervan ten deel valt. 
Kunt u daarbij ook aangeven op welke wijze zij hun oppositie voeren 
(vreedzaam of met geweld?)? Kunt u hierbij zowel ingaan op de 
situatie voor de staatsgreep van oktober 2021 als de situatie 
daarna?  

3.1.5.2. Hoe is de positie/situatie van gewapende en niet-gewapende 
oppositiepartijen gewijzigd na de staatsgreep van oktober 2021?  
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3.1.5.3. Zijn er momenteel leden van oppositiepartijen / politieke activisten 
vanwege hun denkbeelden gedetineerd? Zo ja, in welke mate komt 
dit voor?  

3.1.5.4. Hebben oppositieleden momenteel op andere wijze te maken met 
intimidaties/onderdrukking/vervolging? Kunt u hierbij zowel ingaan 
op de situatie voor de staatsgreep van oktober 2021 als de situatie 
daarna? 

3.1.5.5. Zijn er onder de transitieregering nieuwe oppositiepartijen actief 
geworden? En onder de regering die aan de macht is gekomen na de 
staatsgreep van oktober 2021? 

3.1.5.6. Vindt monitoring van de diaspora plaats en zo ja, op welke wijze en 
op welke schaal? Wordt in principe iedereen onderworpen aan 
monitoring, of zijn het met name personen met bepaalde profielen 
die in de speciale aandacht staan van de autoriteiten (bijv. personen 
die zich in het openbaar uitspreken tegen de autoriteiten en een 
groot online netwerk hebben)? Kunt u hierbij zowel ingaan op de 
situatie voor de staatsgreep van oktober 2021 als de situatie 
daarna? 

3.1.5.7. Is bekend of de regering actie onderneemt tegen personen die zich 
kritisch uitlaten over de regering in het buitenland (vgl. pagina 89 
AAB Sudan 2020)? Kunt u hierbij zowel ingaan op de situatie voor 
de staatsgreep van oktober 2021 als de situatie daarna? 

 
3.1.6. LHBT’ers 

3.1.6.1. Kunt u de situatie m.b.t. LHBT’ers updaten? 
3.1.6.2. In hoeverre zijn er door de overgangsregering wijzigingen 

doorgevoerd die invloed hebben op de situatie van LHBT’ers?  En 
door de regering die aan de macht is gekomen na de staatsgreep? 

3.1.6.3. In het AAB Sudan 2020 staat op p. 67, paragraaf 4.2.5 (LHBT) dat 
de strafmaat voor sodomie is aangepast en dat lijfstraffen zijn 
opgeheven. Onderaan pagina 67 staat echter dat er kort na de 
wetsaanpassing twee mannen 40 zweepslagen kregen, cf. de oude 
wetgeving. Kan worden aangegeven hoe de huidige wet-/en 
regelgeving is t.o.v. LHBT´ers en hoe deze in de praktijk (wel of 
niet) wordt toegepast? 

3.1.6.4. In hoeverre kan een LHBT´er, indien hij problemen ondervindt 
vanwege zijn geaardheid, bescherming hiervoor vragen en krijgen 
bij de autoriteiten? 

3.1.6.5. Het ambtsbericht van maart 2021 vermeldt dat er geen gevallen van 
vervolging op grond van artikel 148 bekend waren. Is dat in de 
huidige verslagperiode zo gebleven? Zijn er ook geen gevallen van 
vervolging op grond van artikel 151, artikel 152 (‘indecent’ or 
‘obscene and indecent acts’), artikel 153 (materials and displays 
contrary to public morality) en 154 (prostitution) van de 1991 
Criminal Law Act bekend? 
 

3.1.7. Vrouwen  
Ik verzoek u in te gaan op  de positie van vrouwen en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de volgende vragen:  
3.1.7.1. In welke mate is er sprake van (systematisch) seksueel geweld en 

dan met name in de regio Darfur? 
3.1.7.2. Welke beschermingsmogelijkheden bestaan er voor vrouwen die 

vrezen voor (seksuele) geweldpleging en hoe effectief zijn die? 
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3.1.7.3. Kunt u aangeven hoe de positie van alleenstaande en ontheemden 
vrouwen is? In hoeverre verschilt dit in de steden ten opzichte van 
de rurale gebieden?  

3.1.7.4. Wat is de positie van een vrouw die een buitenechtelijk kind heeft? 
Wat is de positie van een buitenechtelijk kind? 

3.1.7.5. In hoeverre is een alleenstaande vrouw in Sudan in de gelegenheid 
om te voorzien in haar bestaansmogelijkheden?  

3.1.7.6. Kunt u ingaan op de positie van de verwesterde Sudanese vrouw?1 
3.1.7.7. Zijn er relevante wijzigingen t.a.v. de prevalentie van FGM, de 

mogelijkheden hiertegen bescherming in te roepen van de 
autoriteiten en de mogelijkheden voor vrouwen/meisjes om zich 
hieraan te onttrekken door vestiging elders? 

3.1.7.8. Zijn er voorbeelden van vrouwen die zichzelf/hun dochters hier 
succesvol voor hebben behoed door zich te vestigen bij familieleden 
elders?  

 
3.1.8. Bloed- en erekwesties 

3.1.8.1. Kunt u aangeven in hoeverre bloed- en eerwraak in Sudan 
voorkomen? En in hoeverre kunnen deze kwesties op vreedzame 
wijze worden beslecht, al dan niet door tussenkomst van de 
Sudanese autoriteiten? In hoeverre treden de Sudanese autoriteiten 
op tegen deze kwesties en kunnen zij effectieve bescherming 
bieden? 

 
3.1.9. (Alleenstaande) minderjarigen 

Kunt u de paragraaf voor (alleenstaande) minderjarigen updaten en 
daarbij vooral ingaan op de volgende vragen: 

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

3.1.9.1.2. Zijn er opvangtehuizen voor alleen jongens en alleen meisjes? 
3.1.9.1.3. Tot welke leeftijd kunnen kinderen in een opvangtehuis blijven?    

    Is dit voor jongens en meisjes gelijk? 
3.1.9.1.4. Voor welke minderjarigen zijn deze opvangtehuizen bestemd? 
3.1.9.1.5. Zijn er in het algemeen voldoende plaatsen beschikbaar? 
3.1.9.1.6. Indien er opvangtehuizen zijn, kunt u dan informatie geven over  

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

3.1.9.1.7. Zijn er overheidsinstellingen belast met de opvang van       
   alleenstaande minderjarigen in het algemeen en opvang van  
   repatrianten in het bijzonder? 

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

 

 
 
1 Zie voor de definitie de uitspraak van de ABRS van 21 november 2018, 
https://www.raadvanstate.nl/@111690/201701423-1-v2/. Die is verwerkt in een 
werkinstructie: https://ind.nl/Documents/WI_2019-1.pdf. 
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3.2. Naleving en schendingen 
3.2.1. Vrijheid van meningsuiting 

3.2.1.1. Mensenrechtenactivisten 
3.2.1.1.1. Welke veranderingen hebben plaatsgevonden op democratisch  
                 gebied/verdediging van burgerrechten? 

3.2.1.2. Journalistiek/persvrijheid 
    3.2.1.2.1.  Kunt u aangeven hoe de positie van journalisten/de 

persvrijheid/vrijheid van  
 Meningsuiting is? In het AAB van maart 2021 staat: Volgens      
 mensenrechtenorganisaties hebben Sudanese burgers,  
 waaronder mensenrechtenverdedigers meer ruimte gekregen  
 om hun meningen te uiten en zich te verenigen. Heeft deze   
 ontwikkeling zich voortgezet in de verslagperiode? Kunt u 
daarbij zowel ingaan op de situatie voor de staatsgreep in 
oktober 2021 als op de situatie daarna? 

    3.2.1.2.2.  Is er ruimte voor journalisten om over eventuele misstanden  
                    gepleegd door onderdelen van de overheid te rapporteren? 
3.2.1.3. Demonstraties 

3.2.1.3.1. Heeft de ontwikkeling t.a.v. het aantal demonstraties dat  
   vreedzaam is verlopen, waarin is geïntervenieerd en waarbij   
   met excessief geweld is opgetreden (p. 66, AAB maart 2021)    
   zich in de huidige verslagperiode voortgezet? 

3.2.1.3.2. Vinden demonstraties plaats? Op welke schaal, met welk doel en       
   hoe gaan de autoriteiten om met de demonstranten? 

3.2.1.3.3. Worden demonstraties bijv. met (excessief) geweld de kop     
   ingedrukt door de autoriteiten of kunnen demonstraties op een    
   vreedzame wijze plaatsvinden? 
Kunt u in het antwoord op bovenstaande vragen zowel ingaan op 
de situatie voor de staatsgreep in oktober 2021 als op de situatie 
daarna? 

3.2.1.4. Proberen de autoriteiten de inhoud van facebook-, en twitterpagina's 
en internetdiscussiegroepen in de gaten te houden en zo ja, op 
welke wijze?  

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

3.3. Toezicht en rechtsbescherming  
3.3.1. Welke mogelijkheden bestaan er om aangifte bij de politie te doen van 

een misdrijf? 
3.3.1.1. Vindt de aangifte mondeling en/of schriftelijk plaats? 
3.3.1.2. Worden aangiften in behandeling genomen? 

3.3.1.2.1. Van welke factoren hangt dit af? 
3.3.1.3. Worden aangiften doorgaans voldoende voortvarend behandeld? 

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

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

instanties? 
3.3.1.6.1. Van welke factoren hangt dit af? 

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

3.3.2.1. Kunt u ingaan op de hervormingen en het functioneren van de 
rechterlijke macht in Sudan? 

3.3.2.2. Op pagina 88 van het AAB Sudan 2020 staat dat de militaire 
component van de regering in juli 2020 een commissaris aanstelde 
die “beledigingen” van het leger ging monitoren en stappen kon 
zetten richting strafrechtelijke vervolging. Zijn er binnen de 
verslagperiode gevallen bekend van personen die strafrechtelijk zijn 
vervolgd door deze commissaris en zo ja, welke straf kregen zij 
dan? Is bekend wat voor soort uitingen deze personen precies 
hadden gedaan? Kunt u in uw antwoord een splitsing maken in de 
situatie voor de staatsgreep van oktober 2021 en de situatie 
daarna? 

3.3.2.3. Heeft een verdachte toegang tot een advocaat? Zo ja, 
3.3.2.3.1. Hoe is dit vormgegeven? 

 
3.3.2.4. Doodstraf 

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

3.3.3. Mishandeling en foltering  
3.3.3.1. Worden er daders/verdachten in het algemeen vervolgd en bestraft 

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

 
4. Vluchtelingen en ontheemden  

Ik verzoek u ten aanzien van het gebruik van de term vluchteling rekening te 
houden met het onderscheid in het dagelijks taalgebruik en het juridische 
begrip vluchteling. 

4.1. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden- en/of 
vluchtelingenstroom in en uit het land van herkomst? 

4.2. Zijn er gebieden in Sudan waar binnenlandse ontheemden worden 
opgevangen? Zo ja, 
4.2.1.  Wat is de feitelijke situatie in deze gebieden? 
4.2.2. Kunt u beschrijven hoeveel ontheemden terugkeren naar Darfur en de 

Twee Gebieden?  
4.2.3. Is daarbij dan ook bekend hoe de leefomstandigheden voor hen zijn bij 

terugkeer (zoals de toegang tot basisvoorzieningen)? 
 

5. Terugkeer 
 
Ik verzoek u in uw antwoord op onderstaande vragen onderscheid te maken 
tussen de periode voor de staatsgreep van oktober 2021 en de periode daarna. 
 

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

5.1.2.  Wie is thans verantwoordelijk, welke dienst, vallend onder welk 
ministerie, waar het gaat om de taak grensbewaking?  

5.1.3. Wie is thans verantwoordelijk, welke dienst, vallend onder welk 
ministerie, voor het verlenen van toegang van uit EU teruggekeerde 
Soedanese onderdanen? 

5.1.4. Is er een verschil in de behandeling van Sudanezen die uit Nederland 
terugkeren en Sudanezen die uit een ander (Europees) land terugkeren? 

5.1.5. Kan inzicht worden gegeven in het aantal afgewezen asielzoekers die 
zijn teruggekeerd naar Sudan vanuit Europa gedurende de 
verslagperiode? 

5.1.5.1. Kan een omschrijving worden gegeven van hoe zij bij terugkeer zijn 
behandeld?  

5.1.6. Is er blijk van (ernstige) misstanden bij terugkeer naar Sudan en zo ja, 
van welke zijde/op welke wijze? Is er blijk van dat een bepaald profiel 
van een persoon maakt dat hij problemen ondervindt (bijvoorbeeld 
betrokkenheid bij een politieke partij, bepaalde etniciteit, et cetera)? 

5.1.7. Zijn er in de verslagperiode gevallen bekend van personen die vanuit 
het buitenland kritiek hebben geuit op de huidige Sudanese regering en 
die bij terugkeer problemen hebben ondervonden?  

5.1.8. Wat is de situatie van terugkerende asielzoekers die een langere tijd in 
het westen hebben verbleven en mogelijk als “verwesterd” worden 
beschouwd?  

5.1.9. Kunt u aangeven hoe de veiligheidsdiensten opereren op Khartoum 
International Airport sinds het aantreden van de transitieregering in 
augustus 2019 en sinds de staatsgreep in oktober 2021? Zo ja, kunt u 
aangeven in hoeverre dit anders is dan de situatie in de periode voor de 
val van Bashir? 

5.1.10. Wat is er bekend over monitoring door de Sudanese diplomatieke 
posten? Kan daarbij specifiek worden ingegaan op de situatie in 
Nederland? Is bekend of er speciale aandacht van de Sudanese 
autoriteiten voor afgewezen Sudanese asielzoekers die terugkeren uit 
Nederland en zo ja, vanwaar de speciale aandacht bij terugkeer uit 
Nederland? 

5.1.11. Wat is er bekend over de positie en m.n. de achtergrond van diplomaten 
op Soedanese ambassades in de EU, verantwoordelijk voor het proces 
van nationaliteitsvaststelling? 

 
Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact 
opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
Namens deze, 
 
 
 

 
 




