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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 bespreking
behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de
algemene situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC).
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 DRC.
Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de
totstandkoming van deze brief.

1.

Landeninformatie
1.1. Politieke ontwikkelingen
1.1.1. Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste politieke
ontwikkelingen in de DRC sinds het vorige algemeen
ambtsbericht en de informatie uit het ambtsbericht
actualiseren?
1.2. Veiligheidssituatie
1.2.1. Kunt u een update geven van de situatie met betrekking tot
veiligheid en mensenrechten in de verschillende
regio’s/provincies van DRC? Wilt u hierbij met name aandacht
besteden aan de situatie in Noord- en Zuid-Kivu, de Kasai’s,
Haut- en Bas-Uélé, Tanganyaka, Haut-Katanga, Ituri en
Kinshasa? Graag met name aandacht voor de vraag of geweld
in een hele regio of provincie voorkomt en zo ja, of dit overal
in even ernstige mate voorkomt.
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1.2.1.1.

Is er sprake van willekeurig of gericht geweld? En als het
om gericht geweld gaat, tegen welke groep is dit gericht? Zijn
er specifieke groepen die meer gevaar lopen?
1.2.2. Kunt u, als er sprake is van een verbetering van de situatie
t.a.v. veiligheid en/of mensenrechten aangeven of het lijkt te
gaan om een duurzame verbetering of, naar verwachting, een
tijdelijke afname van geweld.
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2. Identiteit, nationaliteit en documenten
2.1. Identificatieplicht en identificerende documenten
2.1.1. Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot
identificatieplicht, kunt u dan erop in gaan?
2.1.2. Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste
handelingen waarvoor een identiteitsdocument is vereist en
op welke manier men zich hierbij kan identificeren?
2.1.3. Welke documenten kunnen gebruikt worden als identiteits- en
reisdocu ment?
2.1.3.1. Kunt u een beschrijving geven van deze documenten (doel,
geldigheidsduur, etc.)?
2.1.3.2. Bij welke instantie kunnen deze documenten worden
aangevraagd (en eventueel verlengd) en op welke
wijze/procedure?
2.1.3.3. Vanaf welke leeftijd kunnen en/of moeten deze documenten
worden aangevraagd?
2.1.4. Dient het aanvragen van identiteitsdocumenten in persoon te
gebeuren of kunnen derden ook hiervoor worden gemachtigd?
Wie kan hiervoor worden gemachtigd?
2.1.5. Kunnen aanvragen voor documenten vanuit het buitenland
worden gedaan. Zo ja, op welke wijze/procedure?
2.1.6. Indien er een centrale database voor biometrische gegevens
is ingericht, kunt u hier dan op ingaan?
2.1.7. Kunt u informatie geven over de praktische mogelijkheden
van documentfraude?
2.1.8. Kunt u eventueel ook informatie geven over de meest
voorkomende vormen van documentfraude ten behoeve van
asielaanvragen in het buitenland?

2683736

2.2. Nationaliteit
2.2.1. Zijn er wijzigingen in de wetgeving geweest ten aanzien van
het verkrijgen van de nationaliteit van de DRC dan wel het
verlies ervan? Zo ja, kunt u de wijzigingen beschrijven?

3.

Mensenrechten
3.1. Positie van specifieke groepen
3.1.1. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten
3.1.1.1. Kunt u de informatie uit het vorige ambtsbericht met
betrekking tot de positie van oppositiepartijen / politieke
activisten actualiseren?
3.1.2. Etnische minderheden
3.1.2.1. Kunt u de informatie uit het vorige ambtsbericht met
betrekking tot de positie van etnische minderheden
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actualiseren en daarbij speciale aandacht besteden aan de
positie van Tutsi’s?
3.1.3. Religieuze minderheden
3.1.3.1. Kunt u de informatie uit het vorige ambtsbericht met
betrekking tot de positie van religieuze minderheden
actualiseren?
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3.1.4. Vrouwen
3.1.4.1. Kunt u nader ingaan op de positie van vrouwen en zijn er
wijzigingen ten opzichte van het vorige ambtsbericht?
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3.1.5. LHBT
Ik verzoek u zoveel mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende
subcategorieën en daarbij ook in te gaan op regionale verschillen.
3.1.5.1. Kunt u nader ingaan op de positie van lhbt’s en op
mogelijke verschillen ten aanzien van het vorige
ambtsbericht. Kunt u waar van toepassing een onderscheid
maken tussen de positie van mannen, vrouwen en
tra nsg end ers?
3.1.6. Alleenstaande minderjarigen
3.1.6.1. Kunt u de informatie uit het vorige ambtsbericht met
betrekking tot minderjaren actualiseren?
3.1.7. Dienstplichtweigeraars en deserteurs
3.1.7.1. Kunt u de informatie uit het vorige ambtsbericht met
betrekking tot dienstplicht en desertie actualiseren?
3.2. Toezicht en rechtsbescherming
3.2.1. Kunt u nader ingaan op de vraag of de werkzaamheden van
de Nationale Commissie voor Mensenrechten, het aannemen
van een wet voor bescherming van
mensenrechtenverdedigers en het oprichten van een
gemengde onderzoekscommissie alsmede het verstrekken
van rechtshulp en bescherming aan
mensenrechtenverdedigers en journalisten heeft bijgedragen
aan verbetering van de veiligheid van
mensenrechtenactivisten/verdedigers en journalisten?
3.2.1.1. In hoeverre en in welke mate (soort schending, frequentie)
is er sprake van mensenrechtenschendingen ten aanzien van
deze groepen?
3.2.1.2. Kunt u deze vraag ook beantwoorden voor leden van de
oppositie en politieke activisten? Is het geweld jegens hen
afgenomen nu de verkiezingen achter de rug zijn?
Welke mogelijkheden bestaan er om aangifte bij de politie te
doen van een misdrijf?
3.2.2.1. Zijn er groepen voor wie dit niet/in mindere mate mogelijk
is ((bijv. vrouwen, lhbt’s)?
3.2.2.2. Welke mogelijkheden bestaan er om bescherming te zoeken
bij andere (hogere) autoriteiten indien de politie in gebreke
blijft?

3.2.2.
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3.2.2.3.

Heeft het in de praktijk zin bescherming te zoeken bij deze
instanties?
3.2.2.3.1. Van welke factoren hangt dit af?
3.2.2.4. In hoeverre kunnen ngo’s of internationale organisaties bij het
verkrijgen van bescherming behulpzaam zijn?
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3.3. Naleving en schendingen
Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste ontwikkelingen in de
DRC sinds het vorige algemeen ambtsbericht en de informatie uit het
ambtsbericht actualiseren met betrekking tot de hieronder genoemde
onderwerpen?
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
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Vrijheid van meningsuiting
Vrijheid van vereniging en vergadering
Bewegingsvrijheid
Rechtsgang
Arrestaties, bewaring en detenties
Mishandeling en foltering
Verdwijningen en ontvoeringen
Buitengerechtelijke executies en moorden

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 de DRC waar binnenlandse ontheemden worden
opgevangen?
4.2.1. Zo ja, wat is de feitelijke situatie in deze gebieden?
4.2.2. Worden er buitenlandse vluchtelingen opgevangen? Zo ja, op
basis van welke wetgeving en hoe werkt dit in de praktijk?
4.3. Wat zijn de wettelijke bepalingen in de DRC met betrekking tot
vreemdelingen in de DRC?
4.3.1.1. Hoe verkrijgen zij legaal verblijf?
4.3.1.2. Is het hen toegestaan te werken?
4.3.1.3. Hoe werken de wetsbepalingen uit in de praktijk?
4.3.1.4. Kan men zich met een verblijfsvergunning bewegen en
vestigen in heel de DRC?
4.3.1.5. Wordt in wetgeving en/of praktijk onderscheid gemaakt
naar nationaliteit van de vreemdeling?

S. Terugkeer
5.1.1. Zijn er gevallen bekend waarin migranten die (gedwongen)
terugkeren bij aankomst door de autoriteiten problemen
krijgen? Zo ja, wat was hun behandeling?
5.1.2. Indien er aanwijzingen zijn dat mishandeling bij terugkeer
plaats vindt: 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
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hierbij uit welk soort document iemand bij zich heeft bij
terugkeer?
5.1.3. Kun je vrij reizen in de DRC?
5.1.4. Waarom wel of niet?
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6.

Mensenhandel
6.1. Opvangmogelijkheden
6.1.1. Hoe is de opvang geregeld van (ex) prostitué(e)s en
slachtoffers mensenhandel? Zijn er (non)gouvernementele
organisaties actief en welke rol kunnen die spelen?
6.1.2. Is er een functionerend getuigenbeschermingsprogramma
waarop iemand, waaronder de situatie dat iemand als getuige
in het buitenland heeft opgetreden in een proces inzake
mensenhandel, een beroep kan doen?
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Mochten er nog vragen zijn verneem ik dat graag.

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,

1
Onderzoek en Expertise Land en Taal)
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