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Geachte heer

Bijlagen
geen

Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van
Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking
behoeven in de door u uit te brengen update van het thematisch ambtsbericht van
november 2011 met betrekking de situatie in Rwanda, voor zover deze van belang
is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat
land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Rwandese
asielzoekers, met name personen die (mogelijk) misdrijven hebben gepleegd
tijdens de genocide van 1994.

1. Mensenrechtensituatie
Kunt u de informatie over de mensenrechtensituatie uit het thematisch
Ambtsbericht Rwanda van november 2011 actualiseren met betrekking tot de
daarin genoemde onderwerpen en kunt u daarbij met name in gaan op de
volgende vragen:
1. Is de situatie ten aanzien van de mishandeling en foltering begaan door
militairen, politie en leden van de LDF gewijzigd sinds het vorige
thematisch ambtsbericht Rwanda?
2. Is de situatie ten aanzien van verdwijningen gewijzigd sinds het vorige
thematisch ambtsbericht Rwanda?
3. Is de situatie ten aanzien van moorden en buitengerechtelijke executies
gewijzigd sinds het laatste thematisch ambtsbericht Rwanda?
4. Hoe is de situatie ten aanzien van (vermeende) tegenstanders van de
regering in Rwanda?
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5. Hoe is de situatie ten aanzien van mensen die actief zijn geweest of nog
altijd actief zijn voor oppositiepartijen die vanuit het buitenland opereren?
6. Is er in het algemeen volgens u sprake van een verbetering, een
verslechtering of van een situatie die vergelijkbaar is met de door u
beschreven situatie in 2011?
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2. Rechtsgang
Kunt u de informatie over de rechtsgang in Rwanda uit het vorige thematisch
ambtsbericht actualiseren en daarbij met name ingaan op de volgende vragen:
1. Hoe is de algemene ontwikkeling van de rechtsgang in Rwanda sinds het
vorige door u uitgebrachte thematisch ambtsbericht? In hoeverre is er
momenteel sprake van een eerlijke rechtsgang?
2. Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan ten aanzien van de
reguliere rechtspraak, de militaire rechtbanken en het Rwanda Tribunaal
(ICTR) sinds het vorige door u uitgebrachte thematische ambtsbericht?
3. Hoe is het gesteld met de digitalisering van het gacaca archief en is het zo
dat er door centralisatie en gedeeltelijke digitalisatie van de archieven
sprake is van toenemende toegankelijkheid ervan?
4. Is er informatie bekend over de manier waarop terugkeerders (al dan niet
gedwongen, of via uitlevering) worden en de afgelopen tijd zijn
behandeld? Kunt u ingaan op de houding van de Rwandese
autoriteiten/samenleving ten aanzien van personen die onvrijwillig
terugkeren?
5. Hoe groot is momenteel de invloed van de politiek op de rechtsgang?
Hebben zich hierin wijzigingen voorgedaan en zo ja, in welke richting?
6. Kunnen mensen die voor hun rol in de genocide zijn veroordeeld c.q.
verdacht beschikken over juridische bijstand? Zo ja, kan de advocatuur
zonder tegenwerking van de Rwandese autoriteiten juridische bijstand
verlenen aan mensen die zijn veroordeeld c.q. worden verdacht vanwege
een rol in de genocide?
7. Hoe worden (vermoedelijke) daders van de genocide in Rwanda bejegend
door autoriteiten/burgers? Is er onderscheid in bejegening als zij
terugkeren vanuit het buitenland of wanneer zij in het land zijn gebleven?
8. Hoe is dit voor diegenen die hun straf al hebben uitgezeten?
9. In hoeverre worden gebeurtenissen uit het verleden en politiek
gemotiveerde beschuldigingen (waaronder bijvoorbeeld divisionisme) al
dan niet terecht gebruikt tegen de oppositie en ingebracht in de
rechtsgang? Zijn hierin wijzigingen opgetreden sinds het vorige door u
uitgebrachte thematisch ambtsbericht?
10. Wat is de gebruikelijke strafmaat bij veroordelingen in verband met
deelname aan de genocide?
11. Wat is de stand van zaken van het traject dat de Rwandese regering heeft
ingezet naar aanleiding van kritiek over de ‘genocide ideologie’ wet om
deze wet aan te passen? Indien reeds sprake is van in werking getreden
aangepaste bepalingen, hoe wordt daar in de praktijk invulling aan
gegeven?
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3. Detentie
Kunt u de informatie uit het vorige thematisch ambtsbericht over detentiecentra
en de behandeling van verdachten en veroordeelden in deze detentiecentra in
Rwanda actualiseren en daarbij met name ingaan op de onderstaande vragen:
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1. Is de situatie in de gevangenissen gewijzigd ten opzichte van het laatste
thematisch ambtsbericht en zo ja op welke wijze?
2. Onder wat voor omstandigheden zitten gedetineerden (en dan met name
degenen die voor hun rol in de genocide zijn veroordeeld c.q. verdacht)
hun detentie/voorarrest uit?
3. Bestaat er een verschil in behandeling van gedetineerden die zijn
gedetineerd vanwege hun rol in de genocide en andere gedetineerden?
4. Hebben mensenrechtenorganisaties toegang tot gedetineerden en
detentie-inrichtingen?
5. Hoe zijn de medische voorzieningen voor gedetineerden?

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