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Bijlagen

Hierbij zend ik u, ender 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 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.

1.

Landeninformatie

1.1. Politieke ontwikkelingen
1.1.1.

1.1.2.

Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste politieke
ontwikkelingen in Iran sinds het vorige algemeen ambtsbericht en de
informatie uit het ambtsbericht actualiseren?
Kunt u hierbij aandacht geven aan de protesten van eind 2017/begin
2018 die in meerdere plaatsen in het land plaatsvonden?

1.2. Veiligheidssituatie
1.2.1.

Ik verzoek u een beschrijving te geven van de veiligheidssituatie in Iran
en daarbij zoveel mogelijk per provincie en voor zoveel mogelijk
provincies aan te geven hoe de situatie zich in de verslagperiode heeft
ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de belangrijkste steden van Iran.
Indien u spreekt over een wijziging van de situatie in een provincie,
kunt u dan toelichten waaruit deze wijziging feitelijk bestond.
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1.3. Documenten
Kunt u een up-date geven van de informatie over documenten uit het
ambtsbericht Iran van mei 2017?
1.3.1. Welke instantie schrijft in Iran een echtscheiding daadwerkelijk bij in de
shenasnameh? Wordt dit ambtshalve in het fysieke document gedaan
(door rechtbank, notaris) of moeten de ex-echtelieden hiervoor zelf
actie ondernemen? En op basis van welke wet(ten) is dit geregeld?
1.3.2. Wordt op een ontslagbrief het persoonsnummer of nationaal
identiteitsnummer vermeld? Zowel bij overheid als in het bedrijfsleven?
1.3.3. Moeten bij de aanvraag van een paspoort voor een kind beide ouders
aanwezig zijn? Of kan een volmacht ook voldoende zijn?
1.3.4. Bestaat er een paspoort voor één reis (single use passsport) in Iran? Zo
ja, wie komen hiervoor in aanmerking?
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2. Mensenrechten
Kunt u daar waar relevant, bij de hieronder genoemde onderwerpen, aandacht
besteden aan de positie van minderjarigen?
2.1. Juridische context
2.1.1. Verdragen
2.1.2. Grondwet
2.1.3. Overige nationale wetgeving
2.1.3.1. Kunt u hier een beknopt overzicht geven (inclusief de data van
inwerkingtreding) van de voornaamste wetgeving die van belang is
voor de elementaire mensenrechten zoals straf(proces)recht,
familierecht en nationaliteitsrecht?
2.1.3.2. Welke wetgeving is van toepassing bij bestraffing in geval van
seksueel misbruik van minderjarigen?
2.1.3.3. Wat is de procedure en welke documenten zijn nodig bij het sluiten
van een religieus huwelijk? Is een religieus huwelijk een
rechtsgeldig huwelijk in Iran?
2.1.3.4. Is het aanvragen van asiel in het buitenland strafbaar voor een
Iraniër? Zo ja, met welke straf op basis van welke wetgeving? Maakt
het hierbij uit of de Iraanse autoriteiten weten dat de aanvraag op
onjuiste gronden is gedaan en was bedoeld om een verblijfs
vergunning te verkrijgen in het land van aanvraag?
2.1.3.5. Is illegale uitreis strafbaar? Zo ja, met welke straf op basis van
welke wetgeving?
2.1.3.6. Is elke Iraanse werknemer verplicht verzekerd bij de Iran(ian)
Social Security Organisation (Sazman-e Tamin-e Ijtima’i)? Of geldt
dit alleen voor ambtenaren of juist voor niet-ambtenaren?
2.1.3.7. Welke straf staat er op het bezit van een satellietschotel? Op grond
van welk artikel van welke wet(ten)? Wordt hier door de autoriteiten
op gehandhaafd?
2.1.3.8. Is een man die al een huwelijk of sigheh-huwelijk heeft en trouwt
met een vrouw die ook al een huwelijk of sigheh-huwelijk heeft
maar niet wist van dit huwelijk van de vrouw strafbaar? Zo ja, met
welke straf en op grond van welke wet(ten)?
2.1.3.9. Geldt een sigheh-huwelijk als een rechtsgeldig huwelijk in Iran
(aangezien het niet wordt bijgeschreven in de shenasnameh)?
2.1.3.10. Kan iemand met criminele antecedenten of een de autoriteiten
politiek onwelgevallig verleden zijn naam laten wijzigen? Als na
naamswijziging het persoonsnummer van iemand niet verandert, is
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2.1.3.11.

2.1.3.12.

2.1.3.13.

2.1.3.14.

deze persoon ondanks zijn nieuwe naam dan alsnog eenvoudig door
de autoriteiten te herleiden tot zijn eerdere naam?
Krijgt een vrouw tijdens het huwelijk tijdelijk het juridisch
zeggenschap over de kinderen zolang de man in de gevangenis
verblijft?
Wordt een huwelijk naar Nederlands recht tussen twee Iraniërs door
de Iraanse autoriteiten erkend als rechtsgeldig huwelijk dat kan
worden bijgeschreven in hun shenasnamehs? Zo niet, welke stappen
moeten zij ondernemen om het huwelijk alsnog rechtsgeldig te
maken in Iran?
Kunnen twee islamitische ouders hun kind een niet-islamitische
voornaam geven of moeten zij zich beperken tot een set van
islamitische namen?
Voor het doen van afstand van de Iraanse nationaliteit moet een
Iraniër onder andere minimaal 25 jaar zijn en zijn dienstplicht
hebben vervuld. Is er een leeftijd waar vanaf geldt dat iemand toch
afstand kan doen zonder zijn dienstplicht te hebben vervuld? Wordt
in dit verband definitief zijn vrijgesteld gelijkgesteld aan het hebben
vervuld van de dienstplicht?
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2.2. Toezicht en rechtsbescherming
2.2.1. Welke mogelijkheden bestaan er om aangifte bij de politie te doen van
een misdrijf?
2.2.1.1. Vindt de aangifte mondeling en/of schriftelijk plaats?
2.2.1.2. Worden aangiftes doorgaans in behandeling genomen? Van welke
factoren hangt dit af?
2.2.1.3. Worden aangiften doorgaans binnen de wettelijke termijn
behandeld? Van welke factoren hangt dit af?
2.2.1.4. Krijgt men doorgaans een schriftelijke bevestiging van de aangifte?
2.2.1.5. Welke mogelijkheden bestaan er om bescherming te zoeken bij
andere (hogere) autoriteiten indien de politie in gebreke blijft?
2.2.1.6. Heeft het in de praktijk zin bescherming te zoeken bij deze
instanties? Van welke factoren hangt dit af?
2.2.1.7. In hoeverre kunnen ngo’s of internationale organisaties hierbij
behulpzaam zijn?
2.3. Naleving en schendingen
2.3.1. Vrijheid van meningsuiting
Kunt u een up-date geven van de informatie over de vrijheid van menings
uiting uit het ambtsbericht Iran van mei 2017?
2.3.1.1. Kunt u een up-date geven ten aanzien van de positie van personen
die actief zijn in de politiek, journalistiek of op het gebied van de
mensenrechten en daarbij kritiek uiten op de autoriteiten? Is hierbij
verschil tussen in het openbaar of privé doen van kritische uitingen?
2.3.1.2. Hoe actief zijnde Iraanse autoriteiten in het monitoren van
(kritische) informatie op websites/weblogs?
2.3.1.3. Zijn er gevallen bekend van personen die zijn veroordeeld op basis
van de inhoud van hun weblog, facebook- of twitterpagina of
Telegram- of Instagram-account? Zo ja, op basis van welk(e)
artikel(en) van welke wet(ten)?
2.3.1.4. Zijn alle SIM-kaarten op naam geregistreerd en zijn kaarten die dat
niet zijn afgesloten?
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2.3.1.5.
2.3.1.6.

Wordt de inhoud van het mobiele telefoonverkeer (inclusief smsberichten) gemonitord?
Kunnende autoriteiten met gezichtsherkennings-technieken de
identiteit vaststellen van personen op foto’s en films die op internet
verschijnen?

2.3.2.

Vrijheid van vereniging en vergadering

2.3.3.

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

2.3.3.8.

2.3.3.9.
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Christenen
Kunt u informatie geven over de positie van christenen in Iran? Zijn
er ten opzichte van de beschrijving in het ambtsbericht 2017
veranderingen ten aanzien van de positie van christenen? Wat zijn
de mogelijkheden voor christenen in de breedste zin van het woord
om hun geloof (veilig) te belijden?
Is er een verschil in behandeling tussen leden van de oude kerken
(Armeniërs, Assyriërs) en leden van de nieuwe kerken
(protestanten, evangelische kerken)? Zo ja, welke?
Proberen leden van oude kerken moslims te bekeren en laten zij
moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben
deze bezoeken voor de bezoekende moslims en voor leden van de
oude kerken?
Proberen leden van nieuwe kerken moslims te bekeren en laten zij
moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben
deze bezoeken voor de bezoekende moslims en de leden van de
nieuwe kerken?
Op welke wijze worden leden van de geloofsgemeenschap Jehovah’s
Getuigen behandeld? Proberen leden van de Jehovah’s Getuigen
moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot hun diensten en zo
ja, welke consequenties hebben deze bezoeken voor de bezoekende
moslims en voor leden van de ]ehovah’s Getuigen?
Op welke wijze worden leden van de geloofsgemeenschap
Pinstergemeente behandeld? Proberen leden van de
Pinkstergemeente moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot
hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben deze bezoeken
voor de bezoekende moslims en voor leden van de Pinkster
gemeente?
Op welke wijze worden leden van evangelische kerken behandeld?
Proberen leden van evangelische kerken moslims te bekeren en
laten zij moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties
hebben deze bezoeken voor de bezoekende moslims en voor leden
van evangelische kerken?
Worden bekeerde christenen ook strafrechtelijk vervolgd als ze niet
evangeliseren maar wel anderszins actief zijn voor nieuwe kerken?
Afvalligheid/juridisch/bekering
Kunt u met betrekking tot de positie van islamitische afvalligen
beschrijven hoe de afvalligheid hun positie juridisch dan wel
maatschappelijk beïnvloedt? Ondervinden bekeerlingen problemen
vanwege het openlijk belijden van hun nieuwe, meestal christelijke,
geloof (huiskerkbezoek, praten over het geloof met niet-christenen,
dragen van uiterlijke tekenen, pogingen tot bekeringen)? Maakt het
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2.3.3.10.
2.3.3.11.

2.3.3.12.
2.3.3.13.
2.3.3.14.

2.3.3.15.

2.3.3.16.

2.3.3.17.

hierbij uit of iemand kerkleider is (geworden) of een ‘gewoon’
kerklid is?
In hoeverre kunnen afvalligen het slachtoffer worden van de
autoriteiten dan wel in de privé-sfeer?
Kunnen kritische religieuze uitingen op het internet of sociale media
van leden van religieuze minderheden en van afvalligen over hun
afvalligheid vanuit het buitenland leiden tot (strafrechtelijke)
vervolging bij terugkeer? Zo ja, welke bestraffingen zijn in dat geval
mogelijk?
Welke kritiek op de islam kan als geloofsafval of als blasfemie
worden gezien?
Welke problemen kan iemand ondervinden die kritiek uit op de islam
of de islam beledigt? Wat is bekend over eventuele bestraffingen?
Was er tijdens de verslagperiode sprake van detentie en/of ter
doodveroordeling van leden van nieuwe kerken, leden van new age
achtige bewegingen, bekeerlingen (inclusief van shi’isme naar
soennisme), evangelisten en/of geloofsafvalligen?
In hoeverre hebben de autoriteiten belangstelling voor een persoon
die zich bekeert van het ene niet-islamitische geloof naar een ander
niet-islamitisch geloof?
Is het bezit van (Perzischtalige) bijbels strafbaar? En zo ja, wat is de
strafmaat? Is de verkoop van (Perzischtalige) bijbels strafbaar en zo
ja, met welke strafmaat?
Is het hebben van een zichtbare christelijke tatoeage strafbaar in
Iran? Zo ja, met welke straf op grond van welke wet(ten)? Als de
tatoeage zelf niet strafbaar is kan dit dan wel tot problemen leiden
vanwege vermeende afvalligheid?
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Yarsani’s
2.3.3.18. Waar valt het Yarsangeloof (Ahl-e Haqq) volgens de autoriteiten
onder? Worden zij gezien als een stroming binnen de islam? Worden
zij gezien als soefi’s?
2.3.3.19. Welke problemen komen aanhangers van het Yarsangeloof (Ahl-e
Haqq) in de praktijk in het dagelijks leven tegen (bijvoorbeeld
onderwijs, verkrijgen van documenten) en hebben deze problemen
specifiek te maken met het feit dat zij aanhangers van het
Yarsangeloof zijn? Worden aanhangers faciliteiten zoals onderwijs
onthouden?
2.3.3.20. Worden aanhangers van het Yarsangeloof actief vervolgd door de
autoriteiten?
2.3.3.21. Kan afvalligheid onder de Yarsani’s leiden tot eerwraak?
2.3.3.22. Proberen Yarsani’s moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot
hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben deze bezoeken
voor de bezoekende moslims en voor de Yarsani’s?
Andere religies
2.3.3.23. Kunt u informatie geven over de positie van zoroasters in Iran?
Proberen zoroasters moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot
hun diensten en zo ja, welke consequenties hebben deze bezoeken
voor de bezoekende moslims en voor de zoroasters?
2.3.3.24. Kunt u informatie geven over de positie van joden in Iran? Laten
joden moslims toe tot hun diensten en zo ja, welke consequenties
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2.3.3.25.

2.3.3.26.

2.3.3.27.

2.3.3.28.

2.3.3.29.

hebben deze bezoeken voor de bezoekende moslims en voor de
joden?
Kunt u informatie geven over de positie van baha’i in Iran? Proberen
baha’i moslims te bekeren en laten zij moslims toe tot hun diensten
en zo ja, welke consequenties hebben deze bezoeken voor de
bezoekende moslims en voor de baha’i?
Kunt u informatie geven over de positie van soefi’s in Iran? Proberen
soefi’s andere moslims over te halen toe te treden tot een soefi-orde
en laten zij moslims toe tot hun bijeenkomsten en zo ja, welke
consequenties hebben deze bezoeken voor de bezoekende moslims
en voor de soefi’s? Worden mannelijke aanhangers van het soefisme
door soefi-ordes zelf geacht een baard en snor te dragen?
Op welke wijze worden aanhangers van new age-achtige stromingen
(bijvoorbeeld reiki, astrologie, auralezingen) door de autoriteiten
behandeld?
Op welke wijze worden aanhangers van de stroming Erfan
Kayhani/Erfan-e Halgheh door de autoriteiten behandeld? Worden
zij automatisch als afvalligen beschouwd als zij geboren zijn als
moslim? Wat is de positie van de leider, Mohammed Ah Taheri? Kunt
u een overzicht geven van de belangrijkste incidenten die zich in de
verslagperiode hebben voorgedaan? Lopen ‘gewone’ leden van deze
stroming risico?
Atheïsten: Op welke wijze worden mensen die zichzelf als atheïst
beschrijven door de autoriteiten behandeld? Worden zij actief
strafrechtelijk vervolgd? Is in dit verband de organisatie Naqd-e
Eslam bekend?
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Religies overig
2.3.3.30. Is er bij het in de gaten houden van de activiteiten in de diaspora
ook speciale aandacht voor asielzoekers die zich bekeren en/of hun
geloof opgeven?
2.3.3.31. In welke mate lopen bekeerlingen kans het slachtoffer te worden
van represailles van familie, vrienden, of anderszins?
2.3.3.32. Wordt religie vermeld op Iraanse (identiteits)documenten? Zo ja, in
welke documenten? Indien dit niet zo is, kunt u dat dan expliciet
vermelden?
2.3.3.33. Monitoren de autoriteiten het telefoonverkeer, internetgebruik en
sociale media van leden van religieuze minderheden en afvalligen?
In welke gevallen en hoe wordt er opgetreden tegen gebruikers van
deze media?
2.3.3.34. Is het voor Iraniërs mogelijk zich via sociale media of satellietzenders te informeren over het christendom? Of proberen de
autoriteiten dergelijke informatie te blokkeren? Zo ja, zijn de
autoriteiten daarin succesvol?
2.3.4.

Bewegingsvrijheid

2.3.5. Rechtsgang
2.3.5.1. Krijgt iemand die een boete moet betalen bij de zedenpolitie een
bewijs van deze betaling?
2.3.5.2. Wordt een huiszoekingsbevel alleen getoond aan de bewoner van
het huis of krijgt de bewoner ook een afschrift hiervan?
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2.3.5.3.

2.3.5.4.
2.3.5.5.

2.3.5.6.
2.3.5.7.
2.3.5.8.
2.3.5.9.

Is een ‘oneindige’ proeftijd mogelijk in Iran zodat een voorwaardelijke gevangenisstraf uit de jaren tachtig nog steeds kan worden
geëffectueerd bij overtreding van de voorwaarden?
Kan tegen de hoogte van een borgsom in beroep worden gegaan?
Moet een vonnis in strafzaken altijd door een rechter (rechters)
ondertekend zijn en is de ondertekening altijd op het document van
het vonnis zelf?
Krijgt een verdachte een kopie of het origineel van zijn vonnis?
Wordt een verdachte meteen na het wijzen van het vonnis in
hechtenis genomen?
Krijgt een verdachte documenten waaruit blijkt dat hij beroep of
hoger beroep heeft ingesteld?
Mag een verdachte na indienen van een beroep of hoger beroep
deze periode in vrijheid afwachten? Mag hij in deze periode het land
verlaten?
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2.3.6. Arrestaties, bewaring en detenties
2.3.6.1. Worden overheidsfunctionarissen of personen die behoren tot een
groepering die de facto de overheid vormt in een bepaald gebied in
het algemeen vervolgd en bestraft als zij dader/verdacht zijn van
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?
2.3.7.

Mishandeling en foltering

2.3.8.

Verdwijningen en ontvoeringen

2.3.9.

Buitengerechtelijke executies en moorden

2.3.10. Doodstraf
2.3.11. Ondervinden deelnemers aan de protesten die eind 2017/begin 2018 in
meerdere plaatsen in het land plaatsvonden problemen als gevolg van
hun deelname aan de protesten en zo ja, op welke manier?
2.4. Positie van specifieke groepen
Kunt u, daar waar relevant, bij de hieronder genoemde groepen aandacht
besteden aan de positie van minderjarigen?

2.4.1. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten
2.4.1.1. Wat is bekend over het naleven door de Iraanse autoriteiten in de
praktijk van amnestieverlening aan (lagergeplaatste) leden van de
MKO? Is aan te geven welk niveau leden wel en welk niveau leden
niet onder de regeling valt?
2.4.2. Etnische minderheden
2.4.2.1. Koerden; Kunt u een up-date geven van de situatie van de positie
van de Koerden sinds het ambtsbericht Iran van mei 2017? Kunt u
een overzicht geven van de situatie met betrekking tot de
mensenrechten in Iraans Koerdistan (Koerdistan provincie,
Kermanshah provincie en de Ilam provincie)? Kunt u aangeven of
Koerden zwaarder worden gestraft voor eenzelfde misdrijf in
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vergelijking met hun niet-Koerdische landgenoten? Kunt u aangeven
of, en zo ja, op welke wijze Koerden worden gediscrimineerd in
vergelijking met hun niet-Koerdische landgenoten binnen het
maatschappelijk leven?
2.4.2.2. Kunt u een overzicht geven van de belangrijkste Koerdische
politieke partijen (inclusief Komala(h), KDPI, PJAK en PAK)? Kunt u
aangeven in hoeverre de partijen nog actief zijn in Iran? Kunt u de
opbouw/structuur van de partijen beschrijven?
2.4.2.3. Arabieren: Kunt u een up-date geven van de situatie van de positie
van de Arabieren sinds het ambtsbericht Iran van mei 2017? Kunt u
aangeven of Arabieren zwaarder worden gestraft voor eenzelfde
misdrijf in vergelijking met hun niet-Arabische landgenoten? Kunt u
aangeven of, en zo ja, op welke wijze Arabieren worden
gediscrimineerd in vergelijking met hun niet-Arabische landgenoten
binnen het maatschappelijk leven? Kunt u een overzicht geven van
de situatie met betrekking tot de mensenrechten in Khuzestan?
2.4.2.4. Kunt u een overzicht geven van de belangrijkste Ahwazi
protestbewegingen (naam, namen leiders, websites, vlaggen en
emblemen? Kunt u een beschrijving geven van de opbouw/structuur
van deze partijen?
2.4.2.5. Is het dragen van traditionele Arabische kledij verboden in Iran?
2.4.2.6. Is er sprake van sprake van rekrutering van Arabische Iraniërs door
de autoriteiten om te vechten in Syrië? Zo ja, op welke wijze
geschiedt de rekrutering? Door wie? Wat krijgen de rekruten als
tegenprestatie van de autoriteiten? Is er sprake van dwang? Zijn er
repercussies in geval van weigering? In welke divisies dienen deze
rekruten? Worden deze rekruten op speciale taken ingezet? Worden
er ook minderjarigen gerekruteerd? Geldt er dan een afwijkende
rekruteringsprocedure?
2.4.2.7. Azeri: Kunt u een update geven van de situatie van de Azeri ten
opzichte van het algemeen ambtsbericht van mei 2017?
2.4.2.8. Baluchi: Kunt u een update geven van de situatie van de Baluchi ten
opzichte van het algemeen ambtsbericht van mei 2017?
2.4.3.
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Religieuze minderheden

2.4.4. Vrouwen
Ik verzoek u een beknopte schets te geven van de positie van vrouwen en daarbij
een up-date te geven van het ambtsbericht Iran van mei 2017.
2.4.4.1. Wat is bekend over de vrouwen die hebben meegedaan aan de anti
hejab-campagne eind 2017/begin 2018 en naar aanleiding daarvan
zijn gearresteerd? Zijn zij veroordeeld en zo ja, tot welke straffen en
op basis van welke wetgeving?
2.4.5.

LHBTI

2.4.5.1.

2.4.5.2.

Zijn er ontwikkelingen ten aanzien van de positie van LHBTI’s in
vergelijking met het algemene ambtsbericht van mei 2017? Is
hierbij een verschil tussen esbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen?
Is homoseksualiteit (het homoseksueel zijn) of is het verrichten van
homoseksuele handelingen formeel en wettelijk strafbaar? Zo ja,
waaruit bestaat de wettelijke bepaalde bestraffing?
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Wordt in Iran daadwerkelijk strafvervolging ingezet tegen
homoseksuelen zonder dat zij worden beschuldigd van
homoseksuele handelingen? Zijn er gevallen bekend waarin mensen
op basis van andere strafbepalingen werden veroordeeld vanwege
hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken?
2.4.5.4. Worden homoseksuelen die openlijk uitkomen voor hun geaardheid
door de politie lastiggevallen, gearresteerd of aangeklaagd?
2.4.5.5. Kunt u aangeven of er in de periode van verslaglegging sprake is
geweest van veroordelingen tot gevangenisstraffen/doodstraf
wegens (vrijwillige) homoseksuele handelingen? Zo ja, kunt u
aangeven op grond van welke wetgeving de veroordeling
plaatsvond?
2.4.5.6. Wordt bij bestraffing vanwege homoseksuele handelingen
onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en minderjarigen?
2.4.5.7. Voeren de autoriteiten een actief en systematisch vervolgingsbeleid
tegen LHBTI’s? Is hierbij een verschil tussen lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen?
Maken de autoriteiten hierbij (in toenemende mate) gebruik van
sociale media?
2.4.5.8. Kunnen LHBTI-getinte uitingen, zowel over het onderwerp op zich
als over de eigen geaardheid, op internet en sociale media leiden tot
(strafrechtelijke) vervolging bij terugkeer? Zo ja, welke
bestraffingen zijn in dat geval mogelijk? Is hierbij een verschil
tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en
interseksuelen?
2.4.5.9. Kan het bekend zijn van een (toegeschreven) LHBTI gedragingen of
geaardheid van een persoon in praktijk leiden tot onevenredige of
discriminatoire bestraffing of tenuitvoerlegging van een straf die
wordt opgelegd bij (strafrechtelijke) vervolging wegens een
commuun delict? Is hierbij een verschil tussen lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen?
2.4.5.10. Ik verzoek u in te gaan op mogelijke ernstige gevallen van
discriminatie en/of geweld van LHBTI’s door de autoriteiten en/of
door medeburgers. Indien LHBTI’s ernstige problemen van
medeburgers ondervinden, met de gevolgen zoals hier bedoeld
(discriminatie en/of geweld), bieden de autoriteiten daadwerkelijk
bescherming hiertegen? Zijn er gevallen van eerwraak bekend in
verband met seksuele oriëntatie, genderidentiteit of
geslachtskenmerken en kan hiertegen effectieve bescherming van
de overheid worden ingeroepen? Is hierbij een verschil tussen
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en
interseksuelen?

2.4.5.3.
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Tra n sg end e rs
2.4.5.11. Wat is de positie van transgenders in de samenleving? Is deze
anders dan die van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en
i nterseksuele n?
2.4.5.12. Worden zij systematisch achtergesteld? Worden de
geslachtsoperaties vergoed door de autoriteiten? Kunnen
transgenders na hun operatie hier openlijk voor uitkomen? Komen
zij in aanmerking voor publieke functies? Hebben transpersonen
toegang toe medische steun en zorg, met name medische steun en
zorg die verband houdt met de geslachtsveranderende operatie?
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Overig
2.4.5.13. Worden bekentenissen of beschuldigingen jegens andere LHBTI’s
afgedwongen bij arrestanten? Is hierbij een verschil tussen lesbien
nes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen?
2.4.5.14. Hoe worden LHBTI’s in detentie behandeld door overheidsfunctionarissen of medegevangenen? Hoe behandelen zij LHBTI’s die
op grond van homoseksuele handelingen in detentie verkeren? Is
hierbij een verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen?
2.4.5.15. Zijn er gevallen bekend van LHBTI’s die worden gedwongen tot een
geslachtsveranderende operatie? Is hierbij een verschil tussen
homoseksuelen en biseksuelen?
2.4.5.16. Zijn er maatschappelijke organisaties die belangen behartigen van
LHBTI’s, eventueel ondergronds opererende organisaties? Is hierbij
een verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen?
2.4.5.17. Op welke wijze rapporteren de media over LHBTI’s? Is hierbij een
verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans
genders en interseksuelen?
2.4.5.18. Lopen LHBTI’s in vergelijking met heteroseksuelen onevenredig veel
kans het slachtoffer te worden van represailles van familie, vrienden
of anderszins? Registreert de politie dit soort geweld? Worden
LHBTI’s in die gevallen op juiste wijze behandeld door de politie? Is
hierbij een verschil tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen?
2.4.5.19. Wordt het slachtoffer van een man-man verkrachting gezien als een
(passieve) homoseksueel en is hij daarmee dus strafbaar? Of wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen dader en slachtoffer en
kan het slachtoffer dus aangifte doen van verkrachting? Speelt de
leeftijd van het slachtoffer (ouder/jonger dan 18 jaar) hierbij een
rol?
2.4.5.20. Is bekend in hoeverre er sociale druk wordt uitgeoefend op LHBTI
ers om een huwelijk te sluiten om zo de homoseksuele geaardheid
‘af te buigen’? Zou dit zelfs kunnen als de persoon in kwestie al in
het buitenland verblijft? Is hierbij sprake van een verschil tussen
stad en platteland? Is hierbij een verschil tussen lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen?
2.4.5.21. Ondervinden LHBTI’s vanwege hun geaardheid problemen bij het
verkrijgen van documenten of bij uitreizen? Is hierbij een verschil
tussen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en
interseksuelen?
2.4.5.22. Worden sites die zich richten op LHBTI’s gemonitord door de
autoriteiten? Is hierbij een verschil tussen lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen?
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Kunt u voor bovenstaande vragen inzake LHBTI’s, voor zover relevant, ingaan
op regionale verschillen. Is hierbij een verschil tussen homoseksuelen,
biseksuelen en transgenders?

Pagina 10 van 12

2.4.6. Alleenstaande minderjarigen
2.4.6.1. Ik verzoek u een beknopte schets te geven van de positie van
minderjarigen en daarbij een up-date te geven van het ambtsbericht
Iran van mei 2017. Kunt u bij dit onderdeel aandacht besteden aan
zowel kinderen van een etnisch Perzische achtergrond alsmede een
achtergrond van een etnische minderheid? Kunt u aangeven of er
verschillen zijn in de behandeling van minderjarige kinderen op
grond van de etnische achtergrond?
2.4.6.2. Door wie en waar worden minderjarigen die niet langer opvang
hebben bij de ouders (bv. omdat ze zijn overlegden) normaal
gesproken opgevangen?
2.4.6.3. Ik verzoek u een update te geven van het ambtsbericht 2017 ten
aanzien van de opvang mogelijkheden voor minderjarigen, inclusief
het toezicht op de opvang en welke ngo’s actief zijn voor opvang
van alleenstaande minderjarigen.
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2.4.7. Dienstplicht en krijgsmacht
Ik verzoek u hier een beschrijving te geven van het systeem van militaire
dienstplicht.
2.4.7.1. Hoe toont een Iraniër aan uitstel van de dienstplicht te hebben
wegens studie? Is hiervoor een militair boekje? De militaire smart
ca rd?
2.4.7.2. Wordt uitstel wegens studie vermeld in het paspoort van de
betrokken persoon? Zo ja, op welke wijze: stempel, aantekening
met pen, meegeprinte mededeling? Zo niet, hoe kan iemand dan bij
de grens aantonen uitstel wegens studie te hebben?
2.4.7.3. Wat houdt ‘non-combat’ (mo’af az razm) dienstplicht in? Wie komen
hiervoor in aanmerking?
2.4.7.4. Moet een Iraanse dienstplichtige zijn civiele identiteitsdocumenten
inleveren als hij in dienst gaat? Welke militaire documenten krijgt
een dienstplichtige op het moment dat hij daadwerkelijk in dienst
gaat?
2.4.7.5. Wordt iemand die illegaal is uitgereisd en in het buitenland 18 jaar
wordt gezien als dienstplichtontduiker of- weigeraar als hij zich
daarna niet binnen een maand na het begin van dat kalenderjaar
meldt bij de militaire autoriteiten, zoals de verplichting is?
2.4.7.6. Kunnen beroepsmilitairen ontslag nemen? Zo ja, kan dit pas na een
minimum aantal dienstjaren? Is hierbij een verschil tussen de
Sepah-e Pasdaran en het reguliere leger (artesh)?
2.4.7.7. Hebben beroepsmilitairen toestemming nodig om naar het
buitenland te mogen reizen? Kunnen zij terwijl ze in actieve dienst
zijn een civiel paspoort hebben?
2.4.7.8. Kunt u aangeven op welke wijze Iran militair actief is in Syrië?
Welke legeronderdelen zijn actief in Syrië?
2.4.7.9. Wordt er in Iran actief gerekruteerd voor Syrië? Wordt er hierbij een
onderscheid gemaakt tussen beroepsmilitairen en dienstplichtigen?
2.4.7.10. Kan een dienstplichtige of een beroepsmilitair weigeren om
uitgezonden te worden naar Syrië? Welke consequenties (militair
en publiekrecht, sociaal-maatschappelijk) zijn er aan een weigering
verbonden?
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3. Vluchtelingen en ontheemden

Directie Dienstverlenen
Afdeling Expertise

3.1. Ontheemden- en vluchtelingenstroom
3.1.1. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden- en/of
vluchtelingenstroom in en uit het land van herkomst?
3.1.2. Zijn er gebieden in Iran waar binnenlandse ontheemden warden
opgevangen?
3.1.3. Zo ja, wat is de feitelijke situatie in deze gebieden?
3.1.4. Worden er buitenlandse vluchtelingen opgevangen? Zo ja, op basis van
welke wetgeving en hoe werkt dit in de praktijk?
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3.2. Opvang in de regio
3.2.1. Zijn er landen in de regio waar uit de praktijk blijkt dat vluchtelingen
warden opgevangen?
3.2.2. Zo ja, wat is de feitelijke situatie in deze landen?
3.3. Activiteiten internationa/e organisaties
3.3.1. Kunt u beknopt weergeven wat de activiteiten zijn van relevante
internationale organisaties in en ten aanzien van het land van
herkomst?
3.3.2. Kunt u aangeven wat het standpunt is van de UNHCR t.a.v. terugkeer
van afgewezen asielzoekers uit Iran?
3.4. Terugkeer
3.4.1. Zijn er gevallen bekend waarin migranten die (gedwongen) terugkeren
bij aankomst door de autoriteiten warden mishandeld? Zo ja, wat was
hun behandeling?
3.4.2. Zijn er leden van specifieke groepen die bij terugkeer vaker worden
mishandeld dan leden van andere groepen en zo ja, voor welke groepen
geldt dat? Maakt het hierbij welk soort document iemand bij zich heeft
bij terugkeer?
3.5. Afghanen in Iran
3.5.1. Kunt u een update geven ten aanzien van de situatie van Afghaanse
vluchtelingen in Iran ten opzichte van het algemeen ambtsbericht van
mei 2017?

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
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dr. S. de Boer (Hoofd Team Onderzoek en Expertise Land en Taal)
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