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Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten
die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie en Asiel en de
uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met
betrekking tot de algemene situatie in Iran.

Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht expliciet melding te
maken van reeds door u geschreven openbaar gemaakte (deel)ambtsberichten over Iran.

Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de totstandkoming van deze brief.

Ik verzoek u het ambtsbericht Iran van oktober 2010 te actualiseren en daarbij de onderstaande
vragen te beantwoorden.

1. Landeninformatie
Ik verzoek u de alhier genoemde onderwerpen zoveel mogelijk beknopt te vermelden en indien
mogelijk te verwijzen naar een eerder algemeen ambtsbericht indien deze reeds aldaar aan de orde
zijn geweest. Ik verzoek u relevante ontwikkelingen m.b.t. staatsinrichting wel te vermelden.

1.1. Land en volk
1.2. Geschiedenis
1.3. Staatsinrichting

1.4. Politieke ontwikkelingen
U wordt verzocht een overzicht te geven van de relevante politieke ontwikkelingen die zich
hebben voorgedaan sinds het verschijnen van het vorige volledige ambtsbericht in oktober 2010.

1.5. Veiligheidssituatie
U wordt verzocht een overzicht te geven van ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheids-
situatie sinds het verschijnen van het vorige volledige ambtsbericht in oktober 2010. Ik wil u
verzoeken hierbij speciale aandacht te geven aan de situatie in de door Koerden, Arabieren en
Baluchi’s bewoonde provincies.
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1.5.1. Worden er nog mensen gezocht en/of strafrechtelijk vervolgd vanwege hun betrokkenheid
bij de verkiezingsprotesten uit de tweede helft van 2009?

1.5.2. Worden er nog mensen gezocht en/of strafrechtelijk vervolgd vanwege betrokkenheid bij
de ‘Groene Beweging’?

2. Mensenrechten
Kunt u daar waar relevant aandacht besteden aan de positie van minderjarigen?
2.1. Waarborgen

2.1.1. Grondwet
2.1.2. Verdragen
2.1.3. Overigen nationale wetgeving

2.1.3.1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het wetsontwerp anti-folterwetgeving,
het wetsontwerp jeugdstrafrecht, het wetsontwerp afschaffing doodstraf minderjarigen,
het wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van Strafrecht en het wetsontwerp
afschaffing steniging als doodstraf?

2.1.3.2. Hoe verliest men de nationaliteit van Iran?
2.1.3.3. Kunt u aangeven of verzoeken van Iraanse staatsburgers zelf om afstand te doen van

de Iraanse nationaliteit in de praktijk door de Iraanse autoriteiten worden gehonoreerd?
2.1.3.4. Leidt het aannemen van een andere nationaliteit door een Iraanse staatsburger

automatisch tot het verlies van de Iraanse nationaliteit?
2.1.3.5. Indien het aannemen van een andere nationaliteit door een Iraanse staatsburger niet

leidt tot het automatisch verlies van de Iraanse nationaliteit, leidt dit in praktijk wel tot
het verlies van de Iraanse nationaliteit door een handeling van de Iraanse autoriteiten?

2.1.3.6. Wat zijn de voorwaarden voor het herverkrijgen van de nationaliteit als men die
verloren heeft?

2.1.3.7. Krijgt iemand een bewijs van het intrekken van zijn werkvergunning? Zo ja, wie/welke
instantie geeft dat bewijs af?

2.1.3.8. Is aan een huwelijkscontract te zien of het huwelijk een huwelijk met de handschoen is
en zo ja, op welke wijze is dat te zien in het huwelijkscontract?

2.1.3.9. Is er een standaardmanier waarop een winkel wordt afgesloten en verzegeld nadat de
winkel door de autoriteiten is gesloten? Zo ja, hoe ziet deze manier eruit? Zo nee, zijn
er dus lokale verschillen?

2.1.4. Toezicht
2.1.4.1. Welke mogelijkheden bestaan er om aangifte bij de politie te doen van een misdrijf?
2.1.4.2. Vindt de aangifte mondeling of schriftelijk plaats?
2.1.4.3. Worden aangiftes doorgaans in behandeling genomen?
2.1.4.4. Van welke factoren hangt dit af?
2.1.4.5. Worden aangiften doorgaans voldoende voortvarend behandeld?
2.1.4.6. Van welke factoren hangt dit af?
2.1.4.7. Krijgt men doorgaans een schriftelijke bevestiging van de aangifte?
2.1.4.8. Welke mogelijkheden bestaan er om bescherming te zoeken bij andere (hogere)

autoriteiten indien de politie in gebreke blijft?
2.1.4.9. Heeft het in de praktijk zin bescherming te zoeken bij deze instanties?
2.1.4.10. Van welke factoren hangt dit af?
2.1.4.11. In hoeverre kunnen ngo’s of internationale organisaties hierbij behulpzaam zijn?
2.1.4.12. In het ambtsbericht Iran van januari 2010 wordt op pagina 83 vermeld dat huiselijk

geweld strafbaar is. In het ambtsbericht Iran van oktober 2010 wordt op pagina 88
vermeld dat huiselijk geweld als zodanig niet strafbaar is gesteld. Is huiselijk geweld
strafbaar en zo ja, op basis van welk(e) artikel(en) van welke wet(ten)?

2.2. Naleving en schendingen
2.2.1. Vrijheid van meningsuiting

2.2.1.1. In het ambtsbericht van oktober 2010 wordt op pagina 36 vermeld dat Iraniërs op het
vliegveld worden geconfronteerd met de inhoud van hun weblogs, facebook-, hyves-
of twitterpagina. Hierbij ligt geen specifieke nadruk op in- en uitreizende Iraniërs.
Wordt ook van niet-reizigers de inhoud van hun weblogs, facebook-, hyves- of
twitterpagina gecontroleerd?

2.2.1.2. In het ambtsbericht Iran van oktober 2010 wordt vermeld dat er 85 journalisten in
afwachting waren van hun strafrechtelijke vervolging of veroordeling. Is bekend hoe
het met deze zaken staat?

2.2.1.3. Is het bezit van en de verspreiding van De Duivelsverzen van Salman Rushdie
strafbaar en zo ja, met welke bestraffing op basis van welk(e) artikel(en) van welke
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wet(ten)?
2.2.2. Vrijheid van vereniging en vergadering
2.2.3. Vrijheid van godsdienst

2.2.3.1. Ik verzoek u informatie te geven over de positie van joden, Zoroastriërs, Jehovah’s
getuigen, soennieten, bahá’i en soefi’s in Iran.

2.2.3.2. Ik verzoek u informatie te geven over de positie van geboren christenen, bekeerde
christenen en (bekeerde) christenen die bekeringsactviteiten ontplooien. Is de houding
van de Iraanse autoriteiten jegens deze groepen in de afgelopen periode gewijzigd?

2.2.3.3. Kunnen alle bekeerlingen van ‘nieuwe’ kerken verdacht of beschuldigd worden van
bekeringsactiviteiten aangezien deze activiteiten wezenskenmerken van deze kerken
zijn?

2.2.3.4. Zijn er gevallen bekend van vervolging van bekeerlingen door private personen en in
hoeverre was in die gevallen bescherming door de autoriteiten mogelijk?

2.2.3.5. In het ambtsbericht van oktober 2010 wordt vermeld dat er nauwelijks nog moslims
worden gedoopt in de ‘nieuwe’ kerken. Is dit nog steeds zo?

2.2.3.6. In hoeverre kan iemand die niet is gedoopt door het bezoeken van een huiskerk
problemen krijgen?

2.2.3.7. Zijn er gevallen bekend van uit Nederland teruggekeerde bekeerlingen die na terugkeer
in Iran problemen hebben ondervonden vanwege hun bekering en zo ja, waaruit
bestonden die problemen?

2.2.3.8. Is er sprake van medische discriminatie van religieuze minderheden en zo ja, voor
welke groepen religieuze minderheden geldt dit en in welke vorm uit zich dit?

2.2.3.9. Wat is de stand van zaken in het proces tegen kerkleider Youcef Nadarkhani uit Rasht
die op 24 oktober 2010 zou worden geëxecuteerd wegens geloofsafval?

2.2.3.10. Kunt u informatie geven over de positie van de Ahl-e haqq? Ondervinden zij
problemen bij het verkrijgen van een paspoort, bij het kunnen volgen van hoger
onderwijs, bij de militaire dienstplicht (niet in dienst hoeven of mogen, geen wapens
mogen dragen), bij het kunnen vinden van een overheidsbaan, is er sprake van
gedwongen bekeringen?

2.2.3.11. Moeten bahá’í de dienstplicht vervullen? Ondervinden zij daarbij discriminatie
(bijvoorbeeld bepaalde functies niet mogen vervullen)?

2.2.3.12. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel dat in januari 2008 in
het parlement is ingediend waarin de doodstraf op geloofsafval wordt voorgesteld?

2.2.4. Bewegingsvrijheid
2.2.4.1. In het ambtsbericht Iran van oktober 2010 wordt in paragraaf 3.3.4 informatie gegeven

over het aanvragen van een geboorte- identiteitsboekje, identiteitskaart, rijbewijs en
paspoort. Is deze informatie nog steeds geldig? Zo nee, wat zijn de veranderingen?

2.2.4.2. Kan een vrouw tegelijk een eigen paspoort bezitten en tevens staan ingeschreven in het
paspoort van haar echtgenoot?

2.2.4.3. Is er een algemene of specifieke identificatieplicht?
2.2.4.4. Zo ja, vanaf welke leeftijd geldt deze identificatieplicht?
2.2.4.5. In hoeverre wordt deze identificatieplicht gehandhaafd?
2.2.4.6. Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste handelingen waarvoor een

identiteitsdocument is vereist en op welke manier men zich hierbij kan identificeren?
2.2.4.7. Worden er in het algemeen biometrische gegevens opgeslagen?
2.2.4.8. Is er een centrale database met vingerafdrukken?
2.2.4.9. Zo ja, van welke personen worden hierin de vingerafdrukken geregistreerd? Welke

instantie is hiermee belast?
2.2.4.10. Is illegale uitreis strafbaar en zo ja, met welke straf op basis van welk(e) artikel(en)

van welke wet(ten)?
2.2.4.11. Worden Iraniërs die bij terugkeer naar Iran niet kunnen aantonen dat zij legaal zijn

uitgereisd extra gecontroleerd bij terugkeer?
2.2.5. Rechtsgang

2.2.5.1. Worden in geval van sippenhaft door de autoriteiten documenten afgegeven van het
vastzetten van familieleden van een gezochte persoon? Zo ja, wat voor soort
documenten?

2.2.5.2. Hoe lang wordt iemand in de regel vastgehouden vanwege sippenhaft? Kan deze
periode maanden bedragen?

2.2.5.3. Kunnen minderjarigen worden vastgehouden vanwege sippenhaft?
2.2.6. Arrestaties en detenties

2.2.6.1. 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
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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.

2.2.7. Mishandeling en foltering
2.2.8. Verdwijningen
2.2.9. Buitengerechtelijke executies en moorden
2.2.10. Doodstraf

3. Positie van specifieke groepen
Kunt u, daar waar relevant, bij de hieronder genoemde groepen aandacht besteden aan de positie van
minderjarigen?

3.1. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten
3.1.1. Kunt u aangeven in hoeverre de Iraanse autoriteiten de Iraanse diaspora monitoren?

3.2. Etnische minderheden
3.2.1. Is er sprake van medische discriminatie van etnische minderheden en zo ja, geldt dit voor

alle groepen etnische minderheden en in welke vorm uit zich dit?

3.3. Vrouwen
Ik verzoek u een beknopte schets te geven van de positie van vrouwen en daarbij in het bijzonder
aandacht te besteden aan de volgende vragen:

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

3.3.2. In welke mate nemen zij aan politieke activiteiten deel en wat is hun rol daarin?
3.3.3. In hoeverre gelden voor vrouwen bijzondere gedrags- en kledingcodes die niet voor

mannen gelden?
3.3.4. Zijn vrouwen handelingsbekwaam?

3.3.4.1. Is dit anders als zij gehuwd of juist niet gehuwd (bijvoorbeeld weduwe) zijn?
3.3.4.2. Hoe wordt hiermee in de praktijk omgegaan, bijvoorbeeld met huwelijkscontracten?

3.3.5. Bestaat voor vrouwen de mogelijkheid om aangifte te doen van en bescherming te vinden
tegen (seksueel) geweld door derden of door overheidsfunctionarissen?

3.3.5.1. Zo ja, wordt deze mogelijkheid in het algemeen in de praktijk ook geboden?
3.3.5.2. Geldt dit ook als de dader de echtgenoot is?
3.3.5.3. Zo nee, kunnen vrouwen zich normaal gesproken elders in het land bij familie vestigen

om zich aan het geweld te onttrekken?
3.3.5.4. Wat is in dat geval de positie van de betrokken vrouw?

3.3.6. Is er een andere mogelijkheid om bescherming te krijgen?
3.3.7. Zijn er opvangmogelijkheden (vanwege de overheid of particuliere instellingen) voor

vrouwen die zich willen onttrekken aan het geweld?

3.4. Homoseksuelen
3.4.1. Is homoseksualiteit of is het verrichten van homoseksuele handelingen formeel en

wettelijk strafbaar?
3.4.1.1. Zo ja, waaruit bestaat de wettelijk bepaalde bestraffing?

3.4.2. Wordt in Iran daadwerkelijk strafvervolging ingezet tegen homoseksuelen?
3.4.3. Voeren de autoriteiten een actief vervolgingsbeleid tegen homoseksuelen?
3.4.4. Kan het bekend zijn van een (toegeschreven) homoseksuele geaardheid van een persoon in

praktijk leiden tot onevenredige of discriminatoire bestraffing of tenuitvoerlegging van een
straf die wordt opgelegd bij (strafrechtelijke) vervolging wegens een commuun delict?

3.4.5. Ik verzoek u in te gaan op mogelijke gevallen van discriminatie van homoseksuelen door
de autoriteiten en/of door medeburgers, voor zover geconstateerd kan worden dat die
gevallen een dusdanige ernstige beperking van de bestaansmogelijkheden opleveren dat
het onmogelijk is voor homoseksuelen om op maatschappelijk en sociaal gebied te
functioneren. Indien homoseksuelen ernstige problemen van medeburgers ondervinden,
met de gevolgen zoals hier bedoeld, bieden de autoriteiten daadwerkelijk bescherming
hiertegen?

3.4.6. Wat is de stand van zaken in de rechtszaken waarin drie minderjarige mannen ter dood
waren veroordeeld vanwege sodomie?

3.4.7. Zijn er in de verslagperiode nieuwe veroordelingen wegens homoseksualiteit
uitgesproken?
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3.5. Alleenstaande minderjarigen
3.5.1. Vanaf welke leeftijd is men wettelijk meerderjarig?
3.5.2. Vanaf welke leeftijd is men handelingsbekwaam?
3.5.3. Tot welke leeftijd geldt de leerplicht?
3.5.4. Bestaan er (overigens) specifieke bepalingen ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd

van 16 jaar bereiken?
3.5.5. Kan aan een minderjarige een zelfstandig reis- en/of identiteitsdocument worden verstrekt?

3.5.5.1. Zo ja, vanaf welke leeftijd?
3.5.6. Kan een minderjarige deze documenten zelfstandig aanvragen of is instemming en/of

begeleiding door een meerderjarige vereist?
3.5.7. Door wie en waar worden minderjarigen die niet langer opvang hebben bij de ouders (bijv.

omdat deze zijn overleden) normaal gesproken opgevangen?
3.5.8. Hoe aannemelijk is het – gegeven de sociale structuur van de samenleving – dat een

minderjarige geen opvang bij één van deze personen en/of instellingen heeft?
3.5.9. Zijn opvangtehuizen voor minderjarigen aanwezig? Zo ja, welke?
3.5.10. Voor welke minderjarigen zijn deze opvangtehuizen bestemd?
3.5.11. Zijn er in het algemeen voldoende plaatsen beschikbaar?
3.5.12. Zijn er overheidsinstellingen belast met de opvang van alleenstaande minderjarigen in het

algemeen en opvang van repatrianten in het bijzonder?
3.5.13. Welke ngo’s zijn actief in de opvang van alleenstaande minderjarigen en waaruit bestaan

hun activiteiten?

3.6. Dienstplichtweigeraars en desertie
3.6.1. In het ambtsbericht Iran van oktober 2010 wordt in paragraaf 3.4.1 informatie gegeven

over dienstplichtigen en militairen. Is deze informatie nog steeds geldig? Zo nee, wat zijn
de veranderingen?

4. Migratieproblematiek
4.1. Migratiefactoren of –oorzaken

4.1.1. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden- en vluchtelingenstroom in en
uit het land van herkomst.

4.1.2. In het ambtsbericht Iran van oktober 2010 wordt in paragraaf 4.2 informatie gegeven over
de positie van Afghaanse vluchtelingen in Iran. Is deze informatie nog steeds geldig? Zo
nee, wat zijn de veranderingen?

4.2. Opvang in de regio
4.2.1. Zijn er landen in de regio waar uit de praktijk blijkt dat vluchtelingen worden opgevangen?
4.2.2. Zo ja, wat is de feitelijke situatie in deze landen?

4.3. Activiteiten internationale organisaties
4.3.1. Kunt u beknopt weergeven wat de activiteiten zijn van relevante internationale organisaties

ten aanzien van het land van herkomst?
4.3.2. Kunt u aangeven wat het standpunt is van de UNHCR t.a.v. terugkeer van afgewezen

asielzoekers uit Iran?

Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact opnemen met Bureau
Land en Taal.

De Minister voor Immigratie en Asiel,
Voor deze,


