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Onderwerp Terms of Reference voor algemeen ambtsbericht Irak

Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken hieromtrent tussen het ministerie van 
Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met 
het oog op de beleidsvorming door de minister van Justitie en de uitvoeringspraktijk van de 
IND en maatschappelijke relevante organisaties bespreking behoeven in het door u uit te 
brengen algemeen ambtsbericht met betrekking tot Irak.

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 
Irak. 

Tevens verzoek ik u:
 voor zover mogelijk en relevant wederom te rapporteren over de onderwerpen waarover u 

in het vorige ambtsbericht reeds gerapporteerd heeft en deze te actualiseren, ook als 
hiernaar in onderhavige ToR niet expliciet gevraagd wordt.

 steeds duidelijk aan te geven of u al dan niet spreekt over gehéél Irak dus Centraal-Irak én 
het gebied van de Kurdistan Regional Government (KRG).

 steeds expliciet te melden dat iets ‘niet bekend’ is, indien dit van toepassing is.

Veel aandachtspunten zijn in eerdere ToR’s aan u voorgelegd en van sommige heeft u eerder 
aangegeven dat u hiernaar geen of beperkt nader onderzoek kon doen. Wellicht is het 
inmiddels wel mogelijk informatie te verstrekken over deze onderwerpen.

Landeninformatie
Land en volk
1. Kunt u rapporteren hoe de bestuurlijke nummering (van wijken) in Bagdad is?

Staatsinrichting 
2. Kunt u rapporteren wat de huidige bestuurlijke status van de KRG is? Ik verzoek u voorts 

te rapporteren in hoeverre de KRG bestuurlijk geïntegreerd is met de centrale regering in 
Bagdad. Kunt u daarbij aangeven welke taken vallen onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de centrale regering? 

3. Over welke gebieden voerde de KRG in de verslagperiode formeel het bestuurlijke en 
militaire gezag?

4. Welke gebieden ten zuiden van het KRG-gebied vallen feitelijk onder controle van de 
KRG-autoriteiten of de PUK en/of KDP? (Kunt u hierbij omschrijven wat u verstaat 
onder het begrip controle?) Is hierin een verandering geweest ten opzichte van de vorige 
verslagperiode?
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Politieke ontwikkelingen
5. Kunt u rapporteren wat u (inmiddels) bekend is over eventuele samenwerking tussen de 

PUK en KDP bij het opsporen van door één van beide partijen om criminele of om 
politieke redenen gezochte personen? 

Veiligheidssituatie
6. Kunt u een vergelijking maken van de algehele veiligheidssituatie en 

beschermingsmogelijkheden tijdens deze verslagperiode met die tijdens de periode 
daarvoor? Indien u spreekt over verbetering of verslechtering, kunt u dan toelichten 
waaruit deze verbetering of verslechtering bestond en welke gevolgen dit heeft gehad 
voor burgers in Irak? Kunt u hierbij wederom schattingen van het aantal recentelijk 
gevallen burgerslachtoffers en ontheemd geraakte personen noemen en met betrekking 
hiertoe een vergelijking maken met voorgaande perioden?

7. Kunt u vervolgens per regio in Irak (het KRG-gebied, de stad Bagdad en verder door u in 
dit kader te onderscheiden) de veiligheidssituatie en beschermingsmogelijkheden tijdens 
de verslagperiode beschrijven? Punten waarvoor ik hierbij graag aandacht zie zijn:
 de veiligheidssituatie voor de Iraakse burger(s);
 de standpunten van internationale organisaties ten aanzien van de veiligheidssituatie; 
 het evt. verschil in veiligheidssituatie tussen stad en platteland en/of dorpen en tussen 

heterogene en homogene wijken/steden/dorpen/gebieden;
 de mate en aard van geweld, discriminatie en bedreigingen en:

- wie/welke groepen personen voornamelijk slachtoffer hiervan waren;
- welke groepen personen hiervoor voornamelijk verantwoordelijk waren;
- de eventuele verantwoordelijkheid hiervoor van burgers onderling (dat wil zeggen, 

burgers niet aangesloten bij een gewapende groep);
- motieven die hieraan (mogelijk) ten grondslag lagen;
- in hoeverre de motieven die hieraan ten grondslag lagen te maken hadden met het 

behoren van de slachtoffers tot een bepaalde religieuze, etnische, politieke of 
sociale groep;

- in hoeverre leden van sociale, religieuze en etnische groepen de mogelijkheid 
hadden om zich hieraan te onttrekken of hiertegen bescherming te vragen en vinden 
binnen Irak; Kunt u hierbij omschrijven in welke specifieke gevallen wel en in 
welke gevallen geen bescherming kon worden gevraagd en gekregen?

- in hoeverre bewoners of terugkeerders gedwongen werden hun stad of wijk te 
verlaten om sektarische redenen;

- de ontwikkeling op deze punten vergeleken met de vorige verslagperiode;
 de mate waarin de MNF-I, Iraakse troepen, politie, peshmerga’s of andere milities die 

samenwerkten met de overheid/MNF-I er aanwezig waren in de verschillende steden 
en wijken en er in staat waren de orde te handhaven en de veiligheid in grote mate te 
waarborgen;

 of milities (zo ja, welke) in delen ervan (welke) vergaande invloed op de levenswijze 
van burgers hadden (bijvoorbeeld door het afdwingen van naleving van leefregels).

KRG-gebied
8. In hoeverre ondervonden leden van religieuze en etnische minderheidsgroepen problemen 

of liepen zij tegen obstakels aan in het dagelijkse leven in KRG-gebied? Bieden 
autoriteiten in KRG-gebied op verzoek bescherming aan leden van minderheidsgroepen 
in geval van een conflict met een Koerdische medeburger? 

9. Kunt u rapporteren over eventuele in de verslagperiode uitgevoerde acties door Turkse 
troepen tegen PKK-leden en –sympathisanten in Irak? In hoeverre waren Iraakse troepen 
hierbij betrokken? Wat is er gebeurd met aangetroffen (voormalige) PKK strijders?

10. In hoeverre hebben Iraanse troepen in de verslagperiode acties uitgevoerd in Irak?

Gebied ten zuiden van het KRG-gebied:
11. Was er in de verslagperiode in het noorden van Centraal-Irak sprake van actieve 

beïnvloeding van de bevolkingssamenstelling door de verschillende etnische groepen en 
indien dit het geval was, op welke wijze?
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12. In hoeverre zijn hier veiligheidsorganisaties actief die onder officiële en/of feitelijke 
controle staan van de KRG of de PUK en/of KDP?

Milities
13. Kunt u ingaan op milities die niet onder gezag van de autoriteiten vielen en die in de 

verslagperiode in Irak geweld gebruikten, hun motieven, werkwijzen en eventuele 
slachtoffers? Welke van deze milities:
 hadden invloed en/of controle in/over gebieden in Irak;
 bemanden niet in samenwerking met de autoriteiten controleposten (en waar);
 legden leefregels op terwijl zij in staat waren deze af te dwingen;
 voerden onderlinge strijd met andere milities (en welke);

14. In hoeverre zijn milities die niet officieel deel uitmaken van de regering willens en in 
staat om personen die zij bedreigd hebben te blijven volgen of opsporen binnen Irak? Is 
het mogelijk te zeggen in welke gevallen zij dit wel doen en in welke gevallen niet?

15. Zijn u uit de verslagperiode berichten bekend over dodenlijsten en hit lists? Zo ja, wat 
kunt u hierover zeggen?

Bloedwraak en eergelateerd geweld
16. In hoeverre ondervindt een man in Irak (ook) problemen indien de eer geschonden wordt 

geacht door ongeoorloofd contact tussen hem en een vrouw?
17. In hoeverre hebben vrouwelijke familieleden te vrezen voor bloedwraak?
18. Zijn u gevallen bekend waarin niet-tribaal gebonden personen te maken kregen met 

(dreigende) bloedwraak? Zo ja, in hoeverre hebben zij mogelijkheden het conflict op te 
lossen?

19. Worden in de huidige situatie in Irak plegers van bloedwraak opgepakt en bestraft?
20. Kunt u een beeld schetsen van mogelijke reacties van autoriteiten in KRG-gebied en 

Centraal-Irak wanneer een persoon die voor bloedwraak of eergerelateerd geweld vreest 
hun bescherming inroept? In hoeverre wordt door hen bescherming geboden en in 
hoeverre is deze bescherming afdoende?

21. Kan er hulp worden gezocht bij andere instanties dan de overheid; zo ja, kunt u deze 
instanties en de soort hulp die zij bieden benoemen; in hoeverre is de hulp die zij bieden 
afdoende?

Iraakse veiligheidsorganisaties
22. Kunt u rapporteren uit welke onderdelen het Iraakse veiligheidsapparaat bestaat en voor 

zover mogelijk de Arabische benamingen ervan noemen? Welke speciale brigades bestaan 
er binnen het Iraakse veiligheidsapparaat? Wat zijn de taken en bevoegdheden van deze 
speciale brigades vergeleken met die van andere Iraakse veiligheidsorganisaties? Waar is 
de militaire politie ondergebracht in het Iraakse veiligheidsapparaat en wat zijn haar taken 
en bevoegdheden?

23. In hoeverre waren in de verslagperiode politie- en legereenheden van sektarisch 
gemengde samenstelling? Is het zo dat in voornamelijk soennitische steden, dorpen en/of 
(deel)wijken eenheden gestationeerd zijn die voornamelijk uit soennieten bestaan en in 
voornamelijk sji’itische eenheden die voornamelijk uit sji’ieten bestaan? 

24. Welke inlichtingen- of veiligheidsdiensten bestaan er in Irak en onder welk ministerie 
vallen deze? Welke van deze diensten beschikken over detentiecentra?

25. In hoeverre waren de burgerwachten en awakening councils:
 geautoriseerd om wapens en geweld te gebruiken en in hoeverre gebruikten zij deze 

in de praktijk (en tegen wie);
 formeel toegestaan en in de praktijk in staat bescherming te bieden aan individuele 

burgers die aangaven voor op hun persoon gericht geweld te vrezen?
26. Kunt u rapporteren onder welk gezag de politie, grenspolitie, peshmerga’s en 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten in KRG-gebied vallen?
27. Zijn er ten zuiden van het officiële KRG-gebied onderdelen van het Iraakse 

veiligheidsapparaat of van de Koerdische veiligheidsorganisaties actief die onder feitelijk 
gezag van de KRG-autoriteiten staan?
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28. Wordt het verlaten van het werk bij de grenspolitie door autoriteiten in Bagdad en KRG-
gebied beschouwd als desertie (zo ja, welke straf staat hier op) of als werkbeëindiging?

29. Ik verzoek u te rapporteren over eventuele mensenrechtenschendingen begaan door 
onderdelen van het Iraakse veiligheidsapparaat en buitenlandse troepen of 
beveiligingsbedrijven in Irak tijdens de uitoefening van hun taak.

Mensenrechten 
Juridische context 
Nationale wetgeving
30. Kunt u rapporteren over eventuele relevante recente wetswijzigingen en wetten in Irak?
31. Op welke gebieden kunnen regionale autoriteiten wetgeving uitvaardigen en op welke 

gebieden dienen centrale autoriteiten wetgeving uit te vaardigen?
32. In hoeverre zijn en worden wetgevingen in KRG-gebied geïntegreerd met centrale 

wetgevingen?

Nationaliteitswetgeving
33. Kunt u rapporteren of de (nieuwe) Iraakse nationaliteitswet over het algemeen in de 

praktijk wordt uitgevoerd? 
 Wanneer verliest men de jure en de facto de Iraakse nationaliteit?
 Is het voor een Irakees in de praktijk mogelijk zelf afstand te doen van zijn/haar 

Iraakse nationaliteit (om een andere nationaliteit te kunnen verkrijgen)? 
 Kunnen personen die in het verleden hun Iraakse nationaliteit zijn verloren deze in de 

praktijk herkrijgen? Zo ja, wat zijn de voorwaarden en welke procedure dienen zij 
hiervoor te volgen? Lopen zij hierbij tegen problemen aan? Zo ja, welke problemen?

 Is het in de praktijk mogelijk voor buitenlandse partners van Irakese mannen en 
vrouwen om de Iraakse nationaliteit te verwerven?

Personen- en familierecht
34. Wordt in de Iraakse wetgeving onderscheid gemaakt tussen ‘zorgrecht’ enerzijds en 

‘zeggenschap’ anderzijds over kinderen na echtscheiding of na overlijden van één van de 
ouders? Wordt dit onderscheid in de praktijk (ook) gemaakt? Komen regelingen met 
betrekking tot bezoekrecht voor in Irak?

35. Eind 2008 is in KRG-gebied de Iraakse personen- en familiewetgeving geamendeerd ten 
aanzien van polygamie. Heeft deze wetswijziging in de praktijk (in KRG-gebied) 
navolging gekregen? (Worden in de praktijk nog polygame huwelijken gesloten in KRG-
gebied die niet voldoen aan de in de wet bepaalde voorwaarden?)

Strafwetgeving
36. Is er een nieuwe strafwetgeving of is deze in de maak?

Toezicht
37. Kunt u rapporteren of de ‘Independent High Commission for Human Rights’ inmiddels 

operationeel is?

Vrijheid van meningsuiting
38. Kunt u rapporteren in hoeverre sprake was van geweld en intimidatie jegens journalisten?
39. Wordt de nieuwe mediawet inmiddels over het algemeen nageleefd door rechters in KRG-

gebied?

Vrijheid van organisatie
40. Ik verzoek u te rapporteren in hoeverre werknemers in Irak de mogelijkheid hebben zich 

te organiseren; ondervinden zij juridische danwel andere beperkingen hierbij? Kunt u 
hierbij iets zeggen over de veiligheidssituatie van vakbondsleiders en –leden? 
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Vrijheid van godsdienst en overtuiging
41. In hoeverre en in welke vorm hebben zich in de verslagperiode religieus getinte 

bedreigingen/discriminatie/geweldpleging jegens religieuze groepen voorgedaan in de 
verschillende regio’s in Centraal-Irak en KRG-gebied? 

 Heeft zich dit meer voorgedaan jegens religieuze minderheidsgroepen in Irak?
 In hoeverre wordt hiertegen (op verzoek) bescherming geboden door autoriteiten?
 Zijn er specifieke situaties en/of gebieden bekend waar(in) bescherming werd 

geboden? Was deze bescherming afdoende?
 Was hierin een ontwikkeling te zien ten opzichte van de vorige verslagperiode?

Bewegingsvrijheid
42. Met welke (beperkende) omstandigheden konden Irakezen in de verslagperiode te maken 

krijgen als zij door Irak reisden?
43. Kunt u aangeven wat de mogelijkheden zijn om legaal en illegaal vanuit en naar Irak de 

grens te passeren vanuit en naar een buurland?
44. Kunt u rapporteren van en/of naar welke luchthavens in Irak nationaal en internationaal 

burgerluchtvaartverkeer plaatsvindt? Welke luchtvaartmaatschappijen verzorgden 
dergelijke vluchten en hoe regelmatig?

45. Krijgen Irakezen die Irak trachten te ontvluchten thans toegang tot buurlanden van Irak?
46. In hoeverre krijgen personen uit Centraal-Irak toegang tot KRG-gebied?

Vestiging in KRG-gebied
47. In hoeverre is het in de praktijk mogelijk voor Koerdische en niet-Koerdische Irakezen 

die niet in KRG-gebied zijn geboren om zich te vestigen in KRG-gebied vanuit Centraal-
Irak? Welke groepen personen wordt geen toestemming hiertoe verleend? Aan welke 
eisen dient een garantsteller te voldoen?

48. Kunt u rapporteren of personen de uitkomst van een eventueel veiligheidsonderzoek en 
de eventuele toestemming tot vestiging af mogen wachten in KRG-gebied?

49. Kunt u omschrijven tegen welke problemen niet Koerdisch sprekende Irakezen aanlopen 
indien zij zich vestigen in KRG-gebied?

Documenten
50. Welke Iraakse documenten bevatten een pasfoto?
51. Wat is de procedure voor het verkrijgen van een:

 paspoort;
 identiteitskaart;
 nationaliteitsbewijs,;
 geboortebewijs/-akte;
 uittreksel uit het geboorteregister;
 voedselkaart;
 woonkaart;
 militair document (welke zijn er)?

Ik verzoek u per document in ieder geval antwoord te geven op de volgende vragen:
 Door welke instantie wordt het document afgegeven?
 Vanaf welke leeftijd kan of moet het document worden aangevraagd?
 Op welke wijze dient het document te worden aangevraagd? 
 Welke documenten moeten worden overgelegd ter verkrijging ervan? Dienen de te 

overleggen documenten in originali of in kopie te worden overgelegd? Indien een 
origineel moet worden overgelegd, ontvangt de aanvrager deze direct of later terug?

 Welke kosten zijn verbonden aan het aanvragen en verkrijgen van het document?
 Dienen de documenten aangevraagd en opgehaald te worden in de plaats/provincie 

waar de eigenaar van het document staat geregistreerd als woonachtig en/of in de 
plaats waar hij/zij staat geregistreerd als geboren, of kan het ook elders? In welke 
plaats worden de documenten afgegeven?

 Wat is de geldigheidsduur van het document?
 Kunnen Irakezen (zowel in Irak als vanuit het buitenland) derden machtigen om dit 

document voor hen aan te vragen en/of af te halen?
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 Kan het document vanuit het buitenland worden aangevraagd?
 Wat is de procedure voor het verkrijgen van een nieuw document na verlies of 

diefstal van de oude?
Voor wat betreft het paspoort:

 Van welke paspoortseries kunnen paspoorten worden verkregen in en buiten Irak?
Voor wat betreft de voedselkaart:

 Aan wie worden voedselkaarten verstrekt? Indien meer gezinnen die eerstegraads
familie zijn óf geen familie van elkaar zijn op één adres wonen, krijgt dan ieder 
gezin een eigen voedselkaart? Op wiens naam wordt de voedselkaart gesteld?

 Door wie kan een voedselrantsoenkaart verlengd worden?
52. Kunt u wederom rapporteren over onrechtmatige afgifte van documenten binnen Iraakse 

overheidsinstellingen?
53. Is u bekend of er door corruptie over het algemeen naast de officiële kosten van de 

aanvraag van een document extra betaald dient te worden voor de diensten van de 
ambtenaar? Zo ja, kunt u een indicatie geven om hoeveel geld het hierbij gaat?

54. Worden er biometrische gegevens opgeslagen in Irak? 
55. Is er een centrale database met vingerafdrukken? Zo ja,

 van welke personen worden hierin de vingerafdrukken geregistreerd en
 welke instantie is hiermee belast?

56. Ik verzoek u te rapporteren in hoeverre het in de praktijk mogelijk is voor personen die op 
basis van RCC-decreet 666 hun Iraakse nationaliteit waren kwijtgeraakt en thans weer als 
Iraaks staatsburger worden beschouwd, een nieuwe Iraakse nationaliteitscertificaat en 
identiteitskaart te verkrijgen.

Detenties
57. Kunt u rapporteren over de situatie in de detentiecentra in Irak (inclusief die van de 

Asayish in KRG-gebied)?
58. Wat is er bekend omtrent mishandeling en foltering in detentiecentra in Irak?
59. Hoe is specifiek de situatie van gevangenen die zonder aanklacht of proces worden 

vastgehouden? Kunt u expliciet een vergelijking maken wat dit betreft tussen het KRG-
gebied en de rest van Irak?

Mishandeling en foltering; Verdwijningen; Buitengerechtelijke executies en moorden
60. Wie waren actoren hiervan en wat waren hun motieven? Is in de mate en motivatie een 

ontwikkeling te zien sinds de vorige verslagperiode?

Positie van specifieke groepen
Ik verzoek u in ieder geval de hieronder genoemde groepen te behandelen.

Fayli-Koerden en Irakezen van Iraanse afkomst
61. Zijn in de verslagperiode Fayli-Koerden toegelaten tot Irak? Zo nee, wat is hiervan de 

oorzaak?
62. Zijn u gevallen bekend van naar Irak teruggekeerde Fayli-Koerden die de Iraakse 

nationaliteit hebben herkregen in Centraal-Irak danwel KRG-gebied? 
63. Is er tijdens deze verslagperiode sprake geweest van geweld gericht tegen Fayli-Koerden? 

Zo ja, waaruit bestond het geweld en is de reden voor het geweld bekend?
64. Kunt u rapporteren over de situatie in en ontwikkelingen ten aanzien van Camp Ashraf in 

de verslagperiode? Indien u hierover reeds heeft gerapporteerd in een ander ambtsbericht, 
verzoek ik u hiernaar te verwijzen.

Turkmenen
65. Hebben zich tijdens de verslagperiode op Turkmenen gerichte discriminatie, bedreigingen 

of geweld voorgedaan in Irak?



7

Palestijnen
66. Hoe was tijdens de verslagperiode de situatie voor Palestijnen in Irak?
67. Zijn er voorbeelden bekend van Palestijnse burgers die in de verslagperiode bescherming 

hebben kunnen krijgen van de autoriteiten dan wel hulporganisaties? Zo ja, van welke en 
op welke wijze?

68. Welke Iraakse documenten kunnen Palestijnen in Irak bezitten?

Vrouwen 
69. Wat was in de verslagperiode in het algemeen de positie van vrouwen en in het bijzonder 

van alleenstaande vrouwen en vrouwenactivisten? Welke problemen kunnen zij concreet 
ondervinden?

70. Kunnen Irakezen in Koerdisch gebied bescherming krijgen indien zij de besnijdenis niet 
wensen te ondergaan of hun dochter(s) niet de besnijdenis willen laten ondergaan?

Leden van de voormalige Ba’thpartij 
71. Wat is de maatschappelijke en veiligheidssituatie van voormalige Ba’thleden en/of –

functionarissen en hun familieleden in de verschillende regio’s in Irak? Is u bekend in 
hoeverre familieleden van reeds overleden of uit Irak vertrokken Ba’thleden worden 
gediscrimineerd, lastiggevallen of aangevallen in de verschillende regio’s in Irak?

72. Zijn u uit de verslagperiode dodenlijsten bekend waarop leden van het oude regime en 
Ba’thleden voorkomen en zo ja wat is bekend over de reden voor opname op de lijsten?

Werknemers van de coalitie, de regering, internationale organisaties, ambassades
73. Kunt u rapporteren over de hervestigingmogelijkheid in de Verenigde Staten voor 

Irakezen die ten minste een jaar dienstverband hebben gehad bij Amerikaanse autoriteiten 
in Irak en eventuele andere voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?

74. Ik verzoek u te rapporteren over het al dan niet in de praktijk plaatsvinden van aankopen 
door internationaal militair en burgerpersoneel bij lokale Irakese handelaren.

75. Ik verzoek u te rapporteren over al dan niet geboden bescherming door internationale 
werkgevers in Irak aan lokale Irakese werknemers.

Religieuze groepen (waaronder christenen, Yezidi’s, Shabak, Kaka’i (Ahl al-Haqq), Mandeeërs 
en Joden)
76. In hoeverre konden leden van de verschillende religieuze groepen bescherming vinden 

van de zijde van autoriteiten of anderen in verschillende gebieden in Irak?
77. Wat is thans de positie in verschillende gebieden in Irak van gemengd gehuwden, waarbij

één persoon soennitisch en één persoon sji’itisch is, en van kinderen uit een dergelijk 
huwelijk? Kunt u hierbij ingaan op de volgende vragen:

 Wat is bij benadering het aandeel gemengd gehuwden op het totale aantal gehuwden?
 Ondervonden gemengd gehuwden en hun kinderen problemen tijdens de 

verslagperiode? Zo ja, wat voor problemen?
 Is hun veiligheidssituatie verslechterd of verbeterd sinds de vorige verslagperiode? 
 In hoeverre wonen er nog gemengd gehuwden in wijken en steden die grotendeels 

gesegregeerd zijn geraakt in de afgelopen jaren en in hoeverre zijn gemengd 
gehuwden naar dergelijke steden en wijken teruggekeerd?

 Wat kunt u zeggen over de algemene maatschappelijke acceptatie van dergelijke 
huwelijken tijdens de verslagperiode? Is hier een verandering in te signaleren over de 
afgelopen jaren heen?

 Zijn er steden/wijken waarvan bekend is dat er relatief veel gemengd gehuwden 
wonen?

 Kunnen gemengd gehuwden op enigerlei wijze ergens bescherming krijgen indien zij 
problemen ondervinden?

78. Kunt u rapporteren over de situatie van christenen in het noorden van Centraal-Irak?
79. Wat is bekend over het aantal Joden in zowel Centraal-Irak als in KRG-gebied en hun 

situatie? Worden Irakezen met Joodse voorouders over het algemeen als Joods gezien?
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Minderjarigen
80. Ik verzoek u te rapporteren over de maatschappelijke en veiligheidssituatie van 

minderjarigen in Irak in de verslagperiode. Kunt u hierbij in ieder geval de volgende 
onderwerpen behandelen:
 feitelijke mogelijkheden om onderwijs te volgen; 
 kinderarbeid;
 huiselijk geweld; 
 inzet bij gevechten;
 criminele/seksuele uitbuiting;
 kinderhandel; 
 de situatie van lichamelijk of geestelijk gehandicapte minderjarigen;
 de positie van alleenstaande minderjarigen in Irak;
 opvang van kinderen van wie de familie vermist is of overleden;
 middelen om kinderen te herenigen met hun familie;
 vanuit de overheid geregelde of gesubsidieerde jeugdzorg en/of 

jeugdbescherming.
81. In hoeverre wordt opvang geboden in Irak aan alleenstaande minderjarige Irakezen die 

terugkeren naar Irak? Indien deze wordt geboden:
 Kunt u omschrijven in welke vorm opvang wordt geboden en waar?
 Wordt er andere bijstand verleend dan onderdak?
 Wordt de opvang verzorgd door de staat of door particuliere organisaties (welke)?
 In hoeverre zijn eventuele opvanghuizen beschermd?

Homoseksuele mannen en vrouwen
82. Ik verzoek u een vergelijking te maken tussen de situatie van homoseksuele mannen en 

vrouwen in de verslagperiode ten opzichte van die in de vorige verslagperiode.

Migratie
Migratiestromen  
83. Wat is het standpunt van UNHCR ten aanzien van terugkeer naar Irak?
84. Behoren afspraken met betrekking tot gedwongen terugkeer naar KRG-gebied vanuit het 

buitenland onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten in Bagdad of die in KRG-
gebied?

85. Kunt u expliciet ingaan op de vraag of Irakezen die gedwongen dan wel vrijwillig vanuit 
Nederland naar Irak terugkeren en niet geboren zijn in KRG-gebied voor langdurig 
verblijf tot het KRG-gebied worden toegelaten?

86. Hoe gaan de Iraakse autoriteiten over het algemeen om met Irakezen die terugkeren naar 
Irak? Zijn u gevallen bekend van naar Irak terugkerende Irakezen die zijn onderworpen 
aan ondervraging en/of detentie en zo ja, wat kunt u zeggen over de reden hiervoor?

87. Ik verzoek u bij ieder buurland van Irak te rapporteren welk Iraaks paspoort het erkent.
88. Kunt u de situatie in de verslagperiode omschrijven van Irakezen met of zonder visum of

verblijfsvergunning in Syrië, Egypte, Jordanië en Turkije?
89. Ik verzoek u te rapporteren over in de verslagperiode plaatsgevonden gedwongen en 

vrijwillige terugkeer van Irakezen vanuit Irak omringende landen.
90. Is er thans een terug- en overnameovereenkomst tussen andere landen en Irak of (een) 

land(en) in de regio voor wat betreft personen afkomstig uit Irak?

Binnenlands ontheemden
91. Hoe is de situatie van ontheemden in Irak?
92. Kunt u wederom rapporteren in hoeverre Koerden door de KRG worden gestimuleerd om 

terug te keren naar Kirkuk en omstandigheden en gevolgen van deze terugkeer?
93. Wat kunt u zeggen over de situatie van Koerden in Irak die zich tijdens het oude regime 

hebben geregistreerd als Arabier?
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Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact opnemen met 
Bureau Land & Taal.

De Minister van Justitie,
namens de Minister,
het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
namens deze,

 (Hoofd Bureau Land & Taal)




