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SUMMARY
New passports series A were first issued on 1 October 2009. These passports are
issued in Baghdad and the provincial capitals. A temporary travel document can be
issued to Iraqis abroad. The series A passports may contain incorrect information
about the holder that may have entered the passport via incorrect information in the
documents submitted when applying for passport.
All Iraqi citizens carry a national ID card. The ID card is issued at the local offices of
the civil registry, situated all over the country. Iraqis abroad may apply for a
replacement of a lost or damaged ID card via their embassy. Many fraudulent ID
cards are circulating.
A nationality card is issued to all Iraqis upon application. All Iraqi citizens have a
right to have a nationality card issued. The nationality card is issued in all provincial
capitals, and in several districts in Baghdad. The nationality card is issued in Iraq
only. Iraqis abroad can apply for nationality card via their embassy. Many fraudulent
nationality cards are circulating.
Birth and death certificates are issued by hospitals. Midwives also issue birth
certificates.
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1.

INLEIDING
Irak heeft een centraal bevolkingsregister in Bagdad. Elke Iraakse burger is
verplicht om zich te laten registreren in het lokale registratiekantoor, dat onder het
bevolkingsregister ressorteert (Civil Status Affairs Directorate). Dit
bevolkingsregister ressorteert op zijn beurt onder het algemene
nationaliteitenregister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn
verschillende registratiekantoren per provincie. Een kopie van de lokale
registraties worden aan het centrale bevolkingsregister in Bagdad overgemaakt.
Elk lokaal registratiekantoor heeft een register van gezinsboeken. Elk gezin heeft
een eigen bladzijde waar de persoonlijke gegevens geregistreerd zijn. Op basis van
deze informatie wordt een persoonlijk identiteitsbewijs verstrekt. De
identiteitsbewijzen zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot de openbare
diensten, zoals schoolgan en gezondheidsdiensten. Na registratie van een geboorte
in het bevolkingsregister hebben ook alle Irakezen het recht op een
staatsburgerschapsbewijs.
Een identiteitsbewijs en een bewijs van staatsburgerschap zijn vereist om een
paspoort te krijgen.
Na de ingrijpende veranderingen die in Irak na 2003 hebben plaatsgehad, is het
soms moeilijk geweest om de noodzakelijke identiteitsdocumenten te verschaffen,
die nodig zijn om een paspoort te krijgen. Dit is te wijten aan zowel plundering
van openbare kantoren in 2003, wijzigingen in de openbare administratie, slechte
veiligheid die gedurende lange periodes gesloten kantoren tot gevolg had alsook
moeilijke toegankelijkheid. Ten gevolge van plunderingen kwamen duizenden
blanco formulieren voor paspoorten en identiteitsdocumenten in verkeerde handen
en deze werden verder verkocht en op de zwarte markt gebracht. In de tijd na 2003
hebben daarom vervalste identiteitsdocumenten een ware bloei gekend.
De toeloop naar de paspoortkantoren in Irak alsook in verschillende ambassades
was soms zo groot dat de behandelingstijd lang werd. Dit is ook een factor die
heeft meegespeeld in de redenen waarom zovelen van valse documenten gebruik
maakten, die makkelijk op de open markt te krijgen waren, zowel in Irak als er
buiten.
Deze aantekening wil verslag uitbrengen over de voornaamste
identiteitsdocumenten die in Irak worden verstrekt en hoe men te werk gaat om ze
op wettige wijze aan te schaffen. Bovendien wordt informatie gegeven, waarvan
men aanneemt dat ze van belang is voor de betrouwbaarheid van de documenten,
waaronder de controle en de registratie van de identiteitsgegevens en de omvang
van de corruptie.
De controle toont aan dat de praktijk in zekere mate verschilt in de verschillende
kantoren die documenten verstrekken en dat men daardoor er niet kan van uitgaan
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dat elk kantoor de regels en voorschriften volgt die in de Iraakse wetgeving zijn
opgenomen.
Irak is nog steeds een staat die in een herstelfase zit. Om een
vereenvoudigingsproces van het systeem en tevens van de verbetering van de
kwaliteit van de identiteitsbewijzen op gang te brengen, zijn de overheden van
plan om een nieuw type identiteitsbewijs in te voeren. Dit bewijs zal zowel het
bewijs van staatsburgerschap, het huidige identiteitsbewijs, de rantsoenkaart en het
bewijs van woonst vervangen.
De huidige aantekening is een update van een publicatie van maart 2011.

2.

PASPOORTEN
Iraakse paspoorten worden met een letter voorzien, die aangeeft in welke periode het
paspoort werd verstrekt. De paspoorten in de series M, N en H werden in het vorige
regime uitgereikt; ze behielden de oorspronkelijke geldigheid, ook nadat het regime
van Saddam Hussein ten val was gebracht.
In juli 2004 begon men nieuwe buitenlandse paspoorten in de S-serie uit te reiken.
De Iraakse paspoorten in de S-serie hebben een donkergroene omslag, hebben de
afmetingen 12,5 x 9 cm en tellen 36 bladzijden.
In de laatste helft van 2006 voerden de Iraakse overheden G-paspoorten in. De Gserie kon machinaal worden gelezen, was van aanzienlijk betere kwaliteit dan de
vorige paspoorten en beantwoordde aan een internationale standaard. Deze
paspoorten zijn daarom heel wat moeilijker te vervalsen. Nog een verbeterde uitgave,
de serie A, werd op 1 oktober 2009 ingevoerd. De G-paspoorten werden in eerdere
aantekeningen en responses van Landinfo aangehaald. In deze aantekening wordt het
A-paspoort besproken.
Naast de vermelde paspoorten, worden ook dienstpaspoorten (de E-serie) en
diplomatieke paspoorten (de D-serie) uitgereikt, maar hierop wordt in dit document
niet verder op ingegaan.

3.

A-PASPOORTEN
Vanaf 1 oktober 2009 werden er nieuwe paspoorten in de A-serie verstrekt. Er
worden dus niet langer paspoorten in de G-serie uitgereikt, maar dergelijke
paspoorten zijn nog steeds geldig tot de vervaldatum. Nieuwe G-paspoorten werden,
afgezien van enkele uitzonderingen, verstrekt voor degenen die vóór 2 februari 2009
een nieuw paspoort hadden aangevraagd. (Migratiedienst 2009b, p. 5).
Paspoorten in de A-serie onderscheiden zich van de G-serie, doordat ze zowel een
Arabische en Koerdische als Engelse tekst hebben. Bovendien is er een wijziging aan
de zijkant met persoonlijke inlichtingen doordat het veld voor een handtekening of
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voor vingerafdrukken in de G-serie, in de A-serie door een streepjescode is
vervangen. De bladzijde met biometrische data is gelamineerd, zoals dit ook in het
geval was in de G-serie. Deze bevat elektronische informatie, o.a vingerafdrukken
(de ambassade van Irak in Amman, vergadering van 31 oktober 2010).
A-paspoorten tellen 48 bladzijden en zijn acht jaar geldig. Het paspoortnummer is op
elke bladzijde van het paspoort onderaan geperforeerd. Alle A-paspoorten zijn
persoonlijk. Kinderen horen een eigen paspoort te hebben.
3.1

DE OVERHEID DIE DEPASPOORTENUITREIKT
De paspoorten worden uitgereikt door het Passport Directorate dat ressorteert onder
General Directorate for Nationality (GDN), dat op zijn beurt onder het Ministerie
van Binnenlandse Zaken ressorteert.
Op het paspoort zelf staat dat het paspoort is verstrekt door General Directorate for
Nationality - Department of Passport. Dit staat in het Arabisch, Koerdisch en Engels
geschreven.

3.2

WAAR IN HET LAND WORDEN PASPOORTENUITGEREIKT?
De paspoorten worden in Bagdad en in de hoofdsteden van de provincies uitgereikt.
Zuiver fysiek worden de paspoorten in Bagdad geproduceerd, en daarom staat in alle
paspoorten ”Bagdad” als plaats van uitgifte vermeld (de ambassade van Irak in
Amman, ontmoeting van 31 oktober 2010). Een volledige lijst over alle
paspoortkantoren in Irak is terug te vinden op de website van GDN 1 .
In Bagdad zijn er verschillende paspoortkantoren. Het hoofdkantoor heet Passport
Affairs Directorate, dat zich in Hayy al-Wahda bevindt, bij het Ministerie voor
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Verder zijn er lokale
paspoortkantoren in alle districten van Bagdad, Khark, Mansur, Karrada, Rusafa,
Adhamiyya, Slaykh, Khadamiyya en Sadr City.
Iraakse staatburgers kunnen een paspoort aanvragen in de provincie waar ze
gevestigd zijn, ook wanneer hun identiteitsdocumenten in een andere provincie
werden uitgereikt. Naast de ID-documentatie, dient er een bewijs van woonst worden
voorgelegd, dat aantoont dat de persoon in kwestie in de provincie woont, dat het
paspoort uitreikt (Harikar, e-mail, 1 februari 2011).

3.3

AANVRAAGPROCEDURE
Een elektronisch aanvraagformulier is terug te vinden op de website van GDN (Het
Ministerie van Binnenlandse zaken, zonder vermelding van jaar). Is men in Irak
gevestigd, kan men ook een aanvraagformulier krijgen bij één van de
paspoortkantoren waarvan hier sprake was. Men kan de dag van vandaag slechts in
een lokaal paspoortkantoor in Irak en in enkele ambassades van Irak een volledige
aanvraag doen. De Iraakse ambassades kunnen, in afwachting van nieuwe uitrusting,
nog geen volledige aanvragen in ontvangst nemen (de ambassade van Irak in
Stockholm, telefoongesprek 14 februari 2011). Een uitzondering vormen de
1

Voor een overzicht van de kantoren in Bagdad, zie het Ministerie van Binnenlandse Zaken zonder
jaartal., voor een overzicht van de kantoren in de provincies, zie het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
zonder jaartal.
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ambassades van Irak in Jordanië en Syrië, waar men een aanvraag kan indienen en
een paspoort uitgereikt krijgen (de ambassade van Irak in Jordanië, ontmoeting in
Amman 31 oktober 2010. De ambassade van Noorwegen in Amman, e-mail 21
februari 2011).
De ambassade van Irak in Stockholm is op 1 juli 2011 opnieuw met de uitgifte van
paspoorten gestart, maar kan nog geen nieuw aanvragen voor paspoorten aannemen,
aangezien oude aanvragen die om redenen van capaciteit nog niet eerder werden
behandeld, prioriteit krijgen. De ambassade kon in een telefoongesprek met Landinfo
van 11 augustus 2011 niet met zekerheid zeggen wanneer Irakezen in Scandinavië
terug de mogelijkheid zouden hebben om een nieuw paspoort bij deze ambassade aan
te vragen. Men neemt aan dat het één maand of meer kan duren. Dit houdt in dat men
er niet kan op rekenen dat de situatie eerder dan op 1 oktober verandert.
In Irak wordt het paspoort in één van de paspoortkantoren in Bagdad uitgereikt, of in
de provincies. Bij het indienen van een aanvraag ontvangt men een kwijting, die men
moet tonen bij afhaling. Voor personen die in het buitenland wonen en een paspoort
bij een ambassade hebben aangevraagd, zal het paspoort kunnen worden afgehaald
bij dezelfde ambassade of bij het dichtstbij gelegen consulaat.
3.4

DOCUMENTATIEVEREISTEN
Om een paspoort te krijgen dient de aanvrager bij de ingevulde aanvraag de volgende
documenten voor te leggen:
-Nationaal identiteitsbewijs (in het Engels Civil Status ID-card genoemd).
Nationale identiteitsbewijzen die tien jaar oud zijn of ouder, worden niet aanvaard.
- Bewijs van staatsburgerschap.
-Bewijs van woonst (Housing card voor personen die in Irak wonen, en een
andere verblijfsvergunning voor personen die niet in Irak wonen).
-Rantsoenkaart voor voedingl.
-Drie pasfoto’s in kleur, met witte achtergrond
Bovendien dient er 25 000 Iraakse dinars te worden betaald (eventueel het bedrag
overeenkomend met USD 20), en er dient bij levering en afhaling vingerafdrukken te
worden genomen (het ministerie van Binnenlandse Zaken van Irak, zonder aangifte
van jaartal; het ministerie van Buitenlandse Zaken van Irak, geen jaartal).
Bij de ambassade in Stockholm bedraagt de afgifte 200 Zweedse kronen voor een
nieuw paspoort (De ambassade van Irak in Stockholm, telefoongesprek van 11
augustus 2011)
Bij vernieuwing van een paspoort, hoeft men volgens informatie van de Nederlandse
ambassade in Jordanië, slechts een identiteitsbewijs en een kopie van een oud
paspoort toe te voegen, alsook paspoortfoto ‘s (de Noorse ambassade in Jordanië, email 14 juli 2010).
Landinfo is niet op de hoogte van het feit dat er uitzonderingen op deze regels
worden gemaakt
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3.4.1

Documentatievereisten voor alleenstaande vrouwen en kinderen

Een ongehuwde Iraakse vrouw moet een bevestiging van een nauw verwant
mannelijk familielid (voogd) krijgen om een paspoort te krijgen. De voogd hoort een
kopie van de eigen identificatiedocumenten voor te leggen en zich persoonlijk aan te
bieden, wanneer de aanvraag voor een paspoort wordt ingediend om vingerafdrukken
af te laten nemen (de ambassade van Irak, zonder jaartal). Hetzelfde geldt voor
weduwen en gescheiden Iraakse vrouwen en voor alle kinderen en jongeren, jonger
dan 16 jaar.
In de regio van Koerdistan werd de regelgeving in 2009 gewijzigd, doordat de eis tot
bekrachtiging vanwege de voogd voor vrouwen ouder dan 18 jaar niet langer van
kracht is (NDI 2011). Dit betekent dat volwassen vrouwen die in dit gebied wonen
en een paspoort aanvragen, geen bekrachtiging vanwege een mannelijk familielid
dienen voor te leggen. Vrouwen van de regio van Koerdistan die in een ander delen
van Irak een paspoort aanvragen, moeten nog steeds een voogd of een ander
mannelijk nauw verwant familielid hebben om hun paspoortaanvraag te bekrachtigen
(ambassade van Stockholm, telefoongesprek van 11 augustus 2011).
3.4.2

Documentatievereisten voor gehuwde vrouwen

Een gehuwde Iraakse vrouw moet de schriftelijke toestemming hebben van de
echtgenoot om een paspoort aan te vragen. De echtgenoot dient een kopie van de
eigen identiteitsdocumenten voor te leggen en zich persoonlijk aan te bieden om
vingerafdrukken te laten afnemen, wanneer de aanvraag voor een paspoort wordt
ingediend.
De wijzigingen die onder punt 3.4.1 voor alleenstaande vrouwen in de regio van
Koerdistan zijn beschreven, gelden ook voor gehuwde vrouwen in dezelfde regio.
3.5

CONTROLE VAN PERSOONLIJKE INLICHTINGEN
De inlichtingen die de aanvrager opgeeft moeten in principe gecontroleerd worden
aan de hand van de inlichtingen in het bevolkingsregister. In Irak is er een centraal
bevolkingsregister voor alle registraties die in de 254 registratiekantoren van het land
werden opgenomen. Volgens het IOM heeft het centrale bevolkingsregister
dergelijke afdelingen op provincie-en districtsniveau. In een onderafdeling van de
districten heeft het bevolkingsregister lokale kantoren in de dorpen (IOM, e-mail van
16 februari 2010).
De Iraakse ambassade in Stockholm deelde in 2009 mee dat wanneer men een
aanvraag deed bij de ambassade of het consulaat, het bewijsmateriaal voor de
paspoortaanvragen in de ambassade werd gecontroleerd en naar Bagdad gestuurd
voor de uitgifte van paspoorten. De ambassades controleerden de inlichtingen
betreffende de persoon niet, maar beoordeelden de echtheid van de documenten op
grond van hun kwaliteit en hun stempels (ontmoeting in de ambassade van Irak in
Zweden in januari 2009). Het was de taak van de overheden in Bagdad om de
inlichtingen betreffende de persoon te controleren.
De ambassade in Stockholm bekrachtigde in een telefoongesprek met Landinfo op
11 augustus dat er nog steeds overheden in Bagdad zijn die de persoonlijke
inlichtingen in de nieuwe paspoortaanvragen controleren. Met de nieuwe
elektronische uitrusting die nodig is om nieuwe paspoorten in de A-serie uit te
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vaardigen, wordt het identiteitsbewijs en het nationaliteitsbewijs nu gescand en
elektronisch naar het paspoortkantoor in Bagdad gestuurd, en het is dat kantoor dat
nu verantwoordelijk is om de echtheid van de documenten te controleren ( De
ambassade van Irak te Stockholm, telefoongesprek van 11 augustus 2011).
3.6

DE GEBOORTEPLAATS DIE WORDT VERMELD IN PASPOORTEN VAN KINDEREN DIE IN
HET BUITENLAND ZIJN GEBOREN

Een kind dat in het buitenland wordt geboren zal altijd de geboorteplaats van de
vader in zijn eigen paspoort vermeld krijgen, onafhankelijk van de eigen
geboorteplaats ( de ambassade van Irak in Amman, ontmoeting op 31 oktober 2010).
Dat betekent dat ook wanneer het kind in Oslo geboren is; Bagdad zal worden
aangegeven, wegens het feit dat het de geboorteplaats van de vader is. De Jordaanse
overheden zijn er zich volgens de Iraakse consul in Amman van bewust dat dit een
uitdaging vormt.
3.7

PASPOORTEN VIA TUSSENPERSOONEN

3.7.1

Levering van een nieuw paspoort aan een tussenpersoon

A-paspoorten kunnen slechts worden uitgereikt aan de houder, die persoonlijk het
paspoort in ontvangst moet nemen. Plaatsvervangende personen worden niet
aanvaard. Om te verzekeren dat het werkelijk de houder is die het paspoort in
ontvangst neemt, dient de houder zijn vingerafdrukken te laten afnemen, zowel
wanneer de aanvraag wordt ingediend als wanneer het paspoort afgehaald wordt
(Iraaks Ministerie van Binnenlandse zaken, zonder jaartal).
3.8

AANVRAAG VAN EEN PASPOORT VANUIT HET BUITENLAND
De ambassades eisen dat bij de aanvraag van een paspoort originele
identiteitsdocumenten worden voorgelegd (nationaal identiteitsbewijs en een bewijs
van staatsburgerschap).

3.8.1

A-paspoorten

Na de invoering van paspoorten van de A-serie was er een rustpauze in de uitgifte
van paspoorten vanuit Iraakse ambassades in het buitenland, in afwachting van
nieuwe technische uitrusting. De ambassades in Amman en Damascus waren de
eerste die in staat waren om paspoorten te verstrekken en dit hebben ze kunnen doen,
sinds respectievelijk juli 2010 en de jaarwisseling 2010-2011 (de ambassade van
Noorwegen in Jordanië, e-mail van 21 februari 2011). De ambassades zijn
elektronisch gekoppeld aan het paspoortenregister in Bagdad, en kunnen daarom
binnen korte tijd een paspoort verstrekken. (De Noorse ambassade in Amman, e-mail
14 juli 2010).
De Iraakse ambassade in Stockholm nam de uitgifte van paspoorten op 1 juli 2011
terug op, maar kan voorlopig geen nieuwe aanvragen voor paspoorten aannemen,
omdat de oudere aanvragen in de eerste plaats worden behandeld. Volgens
telefonische informatie van de ambassade in Stockholm, verkregen op 11 augustus
2011, verwacht men dat de ambassade nieuwe aanvragen rond 1 oktober 2011 in
ontvangst kan nemen.
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Personen die via de ambassade van Stockholm een nieuw paspoort wensen aan te
vragen, wanneer dit weer mogelijk wordt, rond 1 oktober 2011, moeten dit doen door
zich persoonlijk aan te bieden. Men moet dat op voorhand de ambassade contacteren
om een afspraak te maken voor het indienen van de aanvraag. (Ambassade van Irak,
telefoongesprek van 11 augustus 2011).
Irakezen die in Noorwegen verblijven en niet de mogelijkheid hebben gehad om een
paspoort aan te vragen in de Iraakse ambassade in Stockholm, zijn naar Amman
kunnen reizen om van daaruit een paspoort aan te vragen. De Jordaanse overheden
eisen een visum van Irakezen en om een visum te kunnen krijgen, moeten ze een
Iraaks paspoort kunnen voorleggen. Vanaf 27 juli 2001 is de regelgeving zo geweest
dat de visumaanvraag via het Jordaanse consulaat in Noorwegen naar de Jordaanse
ambassade in Brussel moet worden gestuurd ( de Jordaanse consul in Noorwegen,
telefoongesprek van 11 augustus 2011). Het Noorse paspoort voor buitenlanders
wordt niet bij de aanvraag van een visum aanvaard. Dat betekent dat Irakezen zonder
geldig paspoort, het moeilijk hebben om naar Jordanië te reizen om een Iraaks
paspoort bij de ambassade in Amman aan te vragen. Voor personen met een geldig
G-paspoort dat moet worden vernieuwd, is het evenwel mogelijk, maar de Jordaanse
consul heeft Landinfo ingelicht dat de behandelingstijd per aanvraag op 4-6 weken
wordt berekend.
3.8.2

De mogelijkheid om vanuit het buitenland via een tussenpersoon een
aanvraag te doen

In principe is het momenteel niet mogelijk om een paspoort vanuit het buitenland via
een tussenpersoon aan te vragen (telefoongesprek met de ambassade van Irak in
Stockholm, 14 februari 2010 en 11 augustus 2011). Met betrekking tot eerdere
informatie, is dit vroeger wel mogelijk geweest (de ambassade van Irak in
Stockholm, e-mail oktober 2010). Landinfo is eventueel te weten gekomen dat dit
wel kan bij de ambassade in Amman, wanneer de tussenpersoon met de aanvrager
naar de Iraakse ambassade gaat en beiden hun vingerafdrukken laten afnemen. (De
Iraakse ambassade in Jordanië, 31 oktober 2010).

4.

ANDERE REISDOCUMENTEN

4.1

NOODPASPOORTEN
Er wordt geen persoonlijk noodpaspoort verstrekt, wanneer men zijn paspoort
verliest, dient men een nieuw paspoort aan te vragen. (Ministerie van Buitenlandse
Zaken van Irak, zonder jaartal). Men moet dan in een lokaal politiebureau of in een
buitenlandse post melden dat het oude paspoort verloren is gegaan. De ambassade
moet dan de eigenhandige verklaring dat het pas verloren is gegaan, ondertekenen en
dit dient bij de aanvraag van het nieuwe paspoort te worden gevoegd.
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4.2

VOORLOPIG REISEDOCUMENT (LAISSEZ-PASSER)

4.2.1

Procedure voor Irakezen met identiteitsdocumenten

Iraakse ambassades kunnen in de volgende gevallen voorlopige reisdocumenten
verstrekken:
Wanneer een Iraaks staatsburger naar Irak wenst terug te keren, maar zijn
paspoort verloren is.
Wanneer een kind dat slechts in het paspoort van de ouders is geregistreerd,
of om andere redenen geen paspoort heeft, alleen naar Irak wenst terug te keren.
Wanneer het paspoort van iemand in beslag is genomen en deze naar Irak
wenst terug te keren.
Wanneer een Iraaks staatsburger, die zelf geen paspoort kan aanschaffen, naar
Irak moet worden teruggestuurd.
Om een laissez-passer te krijgen, moet men een nationaal ID-bewijs voorleggen en
een Iraaks bewijs van staatsburgerschap (Iraakse ambassade in Zweden,
telefoongesprek op 7 maart 2011 en 11 augustus 2011). Men kan zich elke werkdag
bij de ambassade in Stockholm aanmelden, behalve op donderdag.
4.2.2

Procedure voor Irakezen zonder Identiteitsdocumenten

De vreemdelingenafdeling bij de politie (PU) verstrekt laissez-passer voor papierloze
Iraakse burgers die uit Noorwegen naar Irak terugkeren, zowel vrijwillig als onder
dwang. Laissez-passer worden in dergelijke gevallen slechts gegeven nadat Iraakse
overheden hebben bevestigd dat de persoon in kwestie de toelating heeft om het land
binnen te reizen (PU, telefoongesprek 7 maart 2011).

5.

MANIPULATIE EN VERVALSING VAN PASPOORTEN

5.1

POGINGEN

TOT FYSIEKE WIJZINGEN VAN EEN FOTO OF VAN PERSOONLIJKE
GEGEVENS IN PASPOORTEN

Volgens een vertegenwoordiger van de Iraakse ambassade in Oslo (telefoongesprek
juli 2010) is het technisch niet mogelijk om wijzigingen in de G- en A-serie van
paspoorten aan te brengen. (Dit was mogelijk in vroegere paspoortseries, aangezien
ze met de hand waren ingevuld en niet gelamineerd). In een nota van de Duitse
ambassade in Amman van 2008 wordt gezegd dat dit op pagina 6 in de S-paspoorten
werd gedaan (Duitse ambassade in Jordanië in 2008).
Een probleem in verband met de paspoorten is dat de manier waarop de namen met
Latijnse letters zijn gespeld, niet gestandaardiseerd is. Dit kan tot misverstanden en
vermoedens van vervalsing aanleiding geven, ook wanneer het paspoort echt is. Een
ander probleem is dat de familienaam die tijdens het Ba’th-regime niet toegelaten
was, niet altijd in de paspoorten staat, zoals wel het geval is op het identiteitsbewijs
(ambassade van Irak in Oslo, ontmoeting op 28 februari 2011).
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5.2

VERVALSINGEN
Op grond van informatie die Landinfo van de Noorse ambassade in Amman heeft
gekregen, die op haar beurt gebaseerd is op wat documentdeskundigen beweren,
hebben Iraakse documenten geen goede naam. Men is tot de bevinding gekomen dat
een groot gedeelte van de Iraakse documenten vals is of vervalst.
Uitgaande van informatie die Landinfo gedurende een bepaalde tijd uit diplomatieke
bronnen in Amman heeft ontvangen (maar die niet openlijk wensen te worden
aangehaald), gebeurt het uiterst zelden dat men Iraakse G- en A-paspoorten vervalst,
die machinaal kunnen worden gelezen. De reden hiervoor is dat het gemakkelijker en
goedkoper is om vals of vervalst identificatiemateriaal te verschaffen zoals een
identiteitsbewijs en een bewijs van staatsburgerschap. Op grond van deze
documenten, kan men een echt paspoort uitgereikt krijgen, maar met gemanipuleerde
gegevens.
In verband met de verificatie van Iraakse paspoorten, hebben diplomatieke bronnen
in Amman aan de Noorse overheden meegedeeld dat de overheid in Bagdad die
instaat voor de uitgifte van paspoorten, slechts de echtheid van het paspoort zelf
controleert, maar niet de registers, op grond waarvan de bewijzen zijn opgemaakt.
Het paspoort zal dan echt zijn en technisch perfect in orde, maar zal alleen maar
onjuiste inlichtingen bevatten. Dit is de hoofdbron van de fouten in de G- en Apaspoorten.
Landinfo heeft geen informatie gekregen dat er aan die bron van fouten iets is
gedaan. Er kunnen daarom redenen bestaan te geloven dat foute persoonlijke
gegevens in de paspoorten van de G- en A- series kunnen geslopen zijn.
(diplomatieke bronnen in Amman, 2007-2010).

5.3

CORRUPTIE
De Iraakse openbare administratie is gekend wegens de grote corruptie die er heerst.
Het land werd in de rangorde van de meest corrupte landen door Transparency
International 2 als het vierde meest corrupte land geplaatst. Het feit dat er valse
persoonlijke inlichtingen in echte paspoorten voorkomen, duidt aan dat de controle
van de bevolkingsregisters gebrekkig is, maar ook dat het mogelijk is om valse
gegevens in het paspoort te doen opnemen door openbare ambtenaren om te kopen.
Toch denkt men niet dat het aantal valse G- en A-paspoorten erg groot is ( Dienst
Migratie 2009a).
Daarentegen wordt het als meer gebruikelijk beschouwd dat mensen steekpenningen
betalen om vlugger identiteitsdocumenten te krijgen. Dit betekent evenwel niet
hetzelfde als dat de identiteitsdocumenten in het algemeen vals zijn.
Met betrekking tot de bevolkingsregisters, kan men niet helemaal uitsluiten dat
corruptie ook daar kan voorkomen, ook wanneer het moeilijk zal zijn om de
persoonlijke inlichtingen in het register te vervalsen..

2

Irak staat op nr 175 van 178 in de Corruption Perceptions Index 2010 (TI 2010).
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6.

GEZINSBOEK
Het gezinsboek is de naam van het document, waarin elk familielid in het
bevolkingsregister is geregistreerd. Het gezinsboek is een kaft met losse bladen voor
elk familielid. Dit wordt geüpdated bij wijzigingen in de burgerlijke stand, bij
geboorten en overlijdens.
Het gezinsboek wordt op die manier opgesteld dat elk gezin zijn eigen afzonderlijke
pagina in A4-formaat heeft. Indien een man en een vrouw in het huwelijk treden,
wordt zijn/haar bladzijde naar zijn/haar ”nieuwe” familie-eenheid overgebracht. Bij
echtscheiding zullen de twee bij de eigen respectieve gezinnen terug worden
ingevoerd.
De gezinsboeken worden bijgehouden en bewaard in de lokale kantoren van de
bevolkinsdiensten in de buurt van de woonplaats van het gezin ( de deskundige
inzake documentvervalsing aan de ambassade van de V.S in Amman op 3 november
2009; de contactpersoon van de politie in het verbindingskantoor van de
luchtvaartmaatschappijen in Amman, ontmoeting op 3 november 2009).
Er zijn, verspreid over het hele land, 254 lokale registratiekantoren van de bevolking
(in het Engels onofficieel Civil Status Office of Civil Status Department) genoemd)
(IOM e-mail 16 februari 2011). Op basis van geboorteattesten registreert dit kantoor
pas geboren kinderen in het gezinsboek van de familie.
De gezinsboeken worden manueel bijgehouden en niet elektronisch. Elk kantoor
werkt afzonderlijk. Men is bezig het register te digitaliseren, maar het is onzeker
wanneer de omschakeling volledig klaar is.
Het gezinsboek vormt de basis voor de uitreiking van een nationaal identiteitsbewijs,
dat terug de basis vormt voor de uitreiking van paspoorten.
Voor het gezinsboek zijn er in de Engelse niet officiële vertalingen verschillende
synoniemen: family book, family census, family registry 57 (volgens de wet in
kwestie van 1957).
De kleur van de bladzijden in het familieboek was wit tot ergens in 2008. De kleur
van de bladzijden die in de gezinsboeken later zijn toegevoegd, zijn blauw. De
bladzijden zijn genummerd met een registratienummer in hoogdruk (letterpress). De
blauwe achtergrond is in offset-druk.
Sommige registratiekantoren van de bevolking gebruiken nog steeds witte bladen. Er
werd niet gezegd waar deze kantoren zich in het land bevinden.
Elke Irakees kan een kopie van zijn bladzijde uit het gezinsboek krijgen.

6.1

WELKE INLICHTINGEN ZIJN IN HET GEZINSBOEK OPGENOMEN?
Volgens een contactpersoon van de politie bij de Duitse ambassade zijn de volgende
persoonlijke gegevens van elk gezinslid in het gezinsboek geregistreerd: de volledige
naam, de geboortedatum, de burgerlijke staat en de godsdienst.
Elke familie heeft haar eigen registratienummer, dat ook op de identiteitsbewijzen
van de gezinsleden staat (de ambassade van Irak in Syrië, ontmoeting in oktober
2008).
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6.2

OVERMAKEN

VAN GEREGISTREERDE IDENTITEITSGEGEVENS IN VERBAND MET

VERHUIZING

Volgens de ambassade van de V.S in Jordanië (ontmoeting in Amman op 3
november 2009) kan het gezinsboek van de oorspronkelijke woonplaats naar een
nieuw adres worden overgebracht. Het is de betrokken persoon zelf die zich in het
lokale bevolkingsregister dient te laten uitschrijven, waarna de gegevens naar het
bevolkingsregister op het nieuwe adres worden overgebracht. Waarschijnlijk zullen
de gegevens niet worden doorgegeven vooraleer de verhuizing daadwerkelijk plaats
heeft.
Een contactpersoon van de politie bij de Duitse ambassade (ontmoeting in Amman
op 3 november 2009) was van mening dat het gezinsboek normaal op de
oorspronkelijke woonplaats van het gezin wordt bewaard, maar dat het mogelijk is
om dit naar het nieuwe adres te doen overbrengen, indien men dat wenst. In dat geval
dient de persoon in kwestie daar zelf om te vragen. Er is geen automatische
communicatie tussen de kantoren van bevolkingsregistratie.

7.

NATIONAAL IDENTITEITSBEWIJS
Alle Iraakse burgers dienen een nationaal identiteitsbewijs te hebben. Het bewijs
bevat de volgende gegevens:
- Geboortedatum
- De naam van de beide ouders
- Burgerlijke staat
- Religieuze gezindte
Rechts aan de voorkant van het bewijs staat een serienummer. Het nummer geeft aan
op welk kantoor het bewijs is uitgegeven. Met behulp van het serienummer en de
handtekening van de uitreikende instantie kan men een aanduiding krijgen van de
echtheid van het bewijs. (Migratiedienst 2009b).
In het Arabisch heet het bewijs Bitaqa shakhsiyya lil-ahwal al-madaniyya, of Hawiya
shakhsiyya iraqiyya.
Alle staatsburgers van Irak krijgen dit bewijs op basis van de gegevens waarmee ze
in het gezinsboek op de bevolkingsdienst zijn geregistreerd. Volgens de Canadese
overheden wordt het bewijs opnieuw uitgevaardigd ingeval er zich belangrijke
veranderingen in de levensloop van de persoon voordoen. (IRB 2008).
Het identiteitsbewijs wordt als het voornaamste persoonlijke document beschouwd,
aangezien het in alle contacten met de openbare overheden wordt gebruikt,
gezondheidszorg, scholen, woonaanbiedingen en sociaal welzijn (UNHCR 2008).
Bovendien dient het identiteitsbewijs te worden voorgelegd bij de aanvraag van
andere officiële documenten, zoals bijvoorbeeld een paspoort.
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7.1

DE OVERHEID DIE DE DOCUMENTEN UITVAARDIGT
De hoogste overheid voor de uitgifte van identiteitsbewijzen is General Directorate
of Nationality and Civil Affairs (GDN).

7.2

WAAR WORDEN DE IDENTITEISBEWIJSEN UITGEREIKT?
Het identiteitsbewijs wordt uitgegeven door de lokale afdelingen van het
bevolkingsregister, Civil Status Affairs Directorate. Deze ressorteren onder GDN, en
ze zijn over het hele land verspreid. Ze bevinden zich in de meeste steden en in de
provinciale hoofdsteden (Migratiedienst 2009b).
Identiteitsbewijzen kunnen slechts in de provincie waar men thuishoort worden
uitgereikt. Dit betekent dat intern verdreven vluchtelingen vaak bijstand moeten
krijgen om nieuwe documenten te krijgen, omdat ze ver van hun thuisplaats wonen.

7.3

AANVRAAGPROCEDURE
De aanvrager dient het lokale Civil Status Department op te zoeken in de provincie
waar hij of zij thuis hoort en de noodzakelijke documentatie voor te leggen (zie
volgend hoofdstuk).

7.4

VEREISTEN M.B.T. DOCUMENTEN BIJ DE UITGIFTE VAN EEN ITENTITEITSBEWIJS
Volgens UNHCR meedeelt, zijn volgende documenten vereist wanneer men een
identiteitsbewijs aanvraagt:
Geboorteattest
-

Rantsoenkaart voor voedsel

Uittreksel uit het gezinsboek bij de Bevolkingsdienst, eventueel
identiteitsbewijs van een nauwverwant familielid, zoals vader of schoonvader
-

Bevestiging van de woonplaats door de lokale woordvoerder

-

Paspoortfoto

Accijnszegels moeten ingekleefd zijn, opdat het bewijs geldig zou zijn (UNHCR
2008).
De Britse NGO Ockenden International (2006) deelt mee dat een foto niet vereist is
voor kinderen jonger dan 1 jaar. Foto’s van vrouwen in hijab worden aanvaard. De
overheden in de Koerdistan-regio vragen vier foto’s.
7.5

CONTROLE VAN PERSOONLIJKE INLICHTINGEN
De kantoren van de burgerlijke stand hebben tot taak om lokaal identiteitsbewijzen
voor Iraakse burgers uit te vaardigen. De kantoren controleren gegevens aan de hand
van het bevolkingsregister vooraleer identiteitsbewijzen worden verstrekt. Het
systeem is niet elektronisch. De lokale kantoren van de bevolkingsdienst zenden
daarom kopieën naar het centrale bevolkingsregister in Bagdad. Indien men zijn
identiteitsbewijs verliest, kan de identiteit van de aanvrager worden aanvaard op
grond van de identiteitsbewijzen van de vader of de broer, die dan op dezelfde
manier worden gecontroleerd (Dienst Migratie 2009b).
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7.6

IDENTITEITSBEWIJZEN VIA TUSSENPERSOON
Volgens de Iraakse ambassade in Stockholm (telefoongesprek van november 2010 en
15 augustus 2011) kan een Irakees in Noorwegen een nieuw identiteitsbewijs krijgen
door aan een familielid in Irak volmacht te verlenen om dit voor hem aan te vragen
bij het lokale kantoor van de burgerlijke stand waar de aanvrager geregistreerd is).
Hetzelfde werd aan Landinfo in het gebied van Koerdistan in Irak medegedeeld. Alle
interne vluchtelingen (IDPs) die in het gebied van Koerdistan wonen, kunnen
bijvoorbeeld hulp krijgen bij een Protection Assistance Centre (PAC) om hun
identiteitsbewijzen te updaten, wanneer ze in Bagdad of andere plaatsen
geregistreerd zijn die ver van het gebied van Koerdistan vandaan zijn. PAC worden
gerund door niet-gouvernementele organisaties, in opdracht van UNHCR. De
overheden eisen dat alle Irakezen ervoor zouden zorgen om de identiteitsbewijzen te
updaten bij elke wijziging in hun burgerlijke staat en voor elk pasgeboren kind.
Volgens de Iraakse vrijwilligersorganisatie Public Aid Organization (PAO), dat
Protection Assistance Centre in Erbil runt, kan elke Iraakse burger aan een andere
persoon volmacht verlenen om een nieuw nationaal identiteitsbewijs voor hem te
halen (e-mail 25 en 28 januari 2011).
Er zijn PAC-centra in alle provincies.

7.7

HET VERKRIJGEN VAN IDENTITEITSBEWIJSEN VANUIT HET BUITENLAND

7.7.1

De aanvraag van een nationaal identiteitsbewijs vanuit het buitenland

Volgens de website van het Iraakse Ministerie van buitenlandse zaken kan men op de
volgende manier vanuit het buitenland vragen om een verloren gegaan of vernietigd
identiteitsbewijs te vervangen: de aanvraag wordt bij de Iraakse ambassade
ingediend, en men dient de reden aan te geven waarom men een nieuw
identiteitsbewijs nodig heeft.
Een ingevulde aanvraag met mededeling van het verblijfsadres wordt door het
gezinshoofd ingevuld, eventueel door de voogd of gevolmachtigde. De volgende
documenten dienen hierbij te worden gevoegd:
-

Twee kleurenfoto’s

-

Een officieel document dat de identiteit van de aanvrager bekrachtigt

Bovendien wordt erop attent gemaakt dat om een Iraaks identiteitsbewijs te krijgen
voor een kind dat in Irak is geboren, terwijl men in het buitenland is, de ouders het
volgende aan Civil Status Department (het bevolkingsregister) dienen te melden:
-

Het huwelijk te laten registreren, wanneer dat nog niet is gebeurd.

-

Een pasgeboren kind aanmelden.

Wanneer aan deze vereisten is voldaan, kan de aanvrager zijn aanvraag bij de
ambassade indienen (het ministerie van Buitenlandse Zaken, zonder jaartal).
Alle identiteitsdocumenten die in Irak worden verstrekt aan burgers die in het
buitenland wonen of er zich ophouden, dienen te worden bekrachtigd door een
Iraakse ambassade of consulaat in het land waar men woont, eventueel bij een andere
ambassade, wanneer het land waar men woont, geen Iraakse ambassade heeft.
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Irakezen in Noorwegen moeten de documenten laten bekrachtigen bij de Iraakse
ambassade in Stockholm (Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Irak zonder
jaartal).
De Iraakse ambassade in Stockholm beweert evenwel, in strijd met de informatie van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat Irakezen geen nieuw identiteitsbewijs
via de ambassade kunnen aanvragen (telefoongesprek van 15 augustus 2011).
Daarentegen bevestigen ze dat men aan een familielid in Irak volmacht kan verlenen
om dit lokaal aan te vragen.
7.7.2

Uitreiking van een identiteitsbewijs aan Iraakse kinderen, die buiten Irak zijn
geboren

Volgens de informatie die te vinden is op de website van het Iraakse ministerie van
Buitenlandse zaken (zonder jaartal) dienen de ouders het volgende aan het Civil
Status Department (het bevolkingsregister) te melden:
Hun huwelijk registreren, wanneer dat nog niet is gebeurd.
Een pasgeboren kind aanmelden.
Wanneer aan deze vereisten is voldaan, kan de aanvrager een aanvraag bij de
ambassade indienen (het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Irak, zonder jaartal
).

8.

WIJZIGINGEN EN VARIATIES BIJ DE UITGIFTEPROCEDURES
VAN IDENTITEITSBEWIJSEN

8.1

WIJZINGEN VAN DE IDENTITEITSBEWIJSEN SEDERT 2003
Volgens IRB (2008) zijn sinds 2003 de volgende wijzigingen aan de
identiteitsbewijzen aangebracht:
•

Vanaf midden 2003 werden de cijfers in het identiteitsbewijs gewijzigd tot
onze cijfers in plaats van de Arabische. In sommige locaties werden echter de
Arabische cijfers nog steeds gebruikt. Vóór medio 2003 werden echter onze
cijfers nooit in identiteitsbewijzen gebruikt.

•

In de drie Koerdische provincies in Irak met zelfbestuur wordt de adelaar als
watermerk gebruikt. In de rest van Irak wordt de palmboom als symbool
gebruikt.

•

De achtergrond dient duidelijk te zijn en geen inkjet-puntjes te vertonen. De
drie sterren op de borst van de adelaar dienen duidelijk te zijn (zowel
vertikaal als horizontaal).

•

Identiteitsbewijzen die na midden jaren 2003 worden uitgevaardigd, dienen
veiligheidsvezels te vertonen die onder UV-licht worden gereflecteerd.

•

Kinegrammen werden midden 2005 ingevoerd. Er zijn evenwel echte
kinegrammen op valse identiteitsbewijzen te vinden.

Thematische aantekening Irak: reisdocumenten en andere identiteitsdocumenten
LANDINFO – 16 AUGUSTUS 2011

20

8.2

•

In de Koerdische gebieden met zelfbestuur wordt gebruik gemaakt van
slechter drukwerk (inkjet) en slechter papier, maar het serienummer moet in
hoogdruk (letterpress) gedrukt zijn.

•

Wanneer een persoon sterft, dient de ene hoek te worden afgesneden en het
identiteitsbewijs dient aan de familie van de overledene te worden
teruggestuurd.

UITZONDERING M.B.T. TECHNISCHE VEREISTEN
Er zijn eerder uitzonderingen m.b.t. de technische vereisten voorgekomen.
Bijvoorbeeld zouden documenten die een stempel hadden moeten hebben of waarop
een zegel had moeten gekleefd zijn, hiermee niet zijn voorzien, omdat de uitreikende
instantie hier op de datum van de uitgifte zelf niet over beschikte. Er worden ook
diverse inktstempels gebruikt.
In principe hebben alle identiteitbewijzen die in het gebied van Koerdistan worden
uitgereikt, hetzelfde formaat, maar de serienummers geven aan waar de bewijzen
werden verstrekt. De stempels op de bewijzen variëren volgens de plaats van uitgifte
en die kunnen met de jaren wijzigen (de ambassade van Noorwegen in Jordanië, email 21 februari 2011).

8.3

IDENTITEITSBEWIJZEN MET FOUTEN
De identiteitsbewijzen van vóór 2006 kunnen en aantal fouten bevatten en toch echt
zijn. De competentie van het personeel dat de aanvragen behandelde, bijvoorbeeld
hun kennis van de procedures voor de behandelingen van de zaken en van de
regelgeving kan onvolkomen zijn geweest. Bovendien zijn er leemten voorgekomen
in de databases en archiefsystemen. Fouten hebben zich ook kunnen voordoen ten
gevolge van moeilijkheden om relevante inlichtingen tussen de provincies onderling
door te geven en ook omdat de ambtenaren die de aanvragen behandelen vaak
overwerkt zijn en slordig.(Ockenden International 2006).

9.

VERVALSINGEN VAN IDENTITEITSBEWIJSEN
Het is algemeen geweten dat men valse identiteitsbewijzen tegen een heel lage prijs
op de open markt kan kopen en dat velen dat ook doen om tijd te winnen, aangezien
het verscheidene maanden in beslag kan nemen om een identiteitsbewijs op de juiste
manier te krijgen.
Het kan moeilijk zijn om te bewijzen of een document al dan niet vals is, aangezien
er fouten en variaties in de achtergrond van het drukwerk van de echte bewijzen
kunnen voorkomen (UK Border Agency, bekendmaking via UK ambassade Amman,
13 juli -10).
De identiteitsbewijzen zijn technisch gezien van slechte kwaliteit en kunnen daarom
gemakkelijk worden vervalst. Het personeel dat de aanvragen behandelt is vaak
corrupt. Het kan bovendien moeilijk zijn voor de aanvragers om de noodzakelijke
documentatie te verschaffen. (Ockenden International 2006).
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De informatie die Landinfo gedurende een bepaalde tijd van diplomatieke bronnen in
Amman heeft verzameld, maar die niet wensen te worden aangehaald, wijst erop dat
tot de helft van de identiteitsbewijzen die in omloop zijn, vals kunnen zijn. Volgens
pas ingewonnen informatie uit diplomatieke bronnen in Amman, zou het relatief
eenvoudig zijn om valse of gestolen, niet ingevulde identiteitsbewijzen in Irak te
kopen (de ambassade van Noorwegen in Jordanië, e-mail 21 februari 2011).
Dezelfde bronnen infomeren dat ze te maken krijgen met zowel vervalste
identiteitsbewijzen als echte identiteitsbewijzen waarin wijzigingen zijn aangebracht.
In de gevallen waarin het eigenlijke identiteitsbewijs gefabriceerd is, ziet men dat
meestal aan de kwaliteit van het papier en het drukwerk op achtergrond. Deze
identiteitsbewijzen hebben onduidelijk drukwerk en er kunnen vezels ontbreken of
ze kunnen fouten vertonen in het patroon van de vezels. Vele vervalste
identiteitsbewijzen zien er echt uit, en kunnen zowel echte als valse
persoonsgegevens bevatten. De meest gebruikelijke vervalsingen in deze bewijzen,
zijn volgens diplomatieke bronnen in Amman, valse stempels met spellingfouten en
valse documentnummers.
Volgens een westelijke ambassade in Amman, zijn de identiteitsbewijzen, na de
geboorteattesten, de documenten die het vaakst vervalst zijn (e-mail 21 februari
2011).
Ook wanneer de Iraakse overheden hebben aangekondigd dat ze een nieuw type
identiteitsbewijs zullen uitvaardigen, met betere veiligheidsdetails (die in principe
moeilijker te vervalsen zullen zijn), bestaat evenwel het gevaar dat deze
identiteitsbewijzen op basis van de oude identiteitsbewijzen zullen worden
uitgevaardigd. In dat geval zal de bron voor de fouten blijven bestaan.
9.1

CORRUPTIE EN NEPOTISME
Irak neemt volgens Transparency International de vierde plaats in onder de meest
corrupte landen ter wereld. (TI 2010).
Landinfo kent de omvang van de corruptie in verband met de uitgifte van
identiteitsbewijzen niet precies, maar aangezien de corruptie in Irak erg groot is,
moet men aannemen dat de corruptie ook voorkomt bij de uitgifte van
identiteitsbewijzen.
Om te illustreren hoe de corruptie in het algemeen verloopt, vertelde een
diplomatieke bron in Bagdad (ontmoeting in oktober 2010) dat het bijvoorbeeld voor
statenloze Palestijnen die in Irak wonen noodzakelijk is om steekpenningen te
betalen, ook om de documenten te krijgen waarop ze volgens de wet recht hebben.
Een Palestijn moet er in dit geval mee rekenen dat hij ten minste USD 100 moet
betalen om een reisdocument te krijgen. Indien men een beroep moet doen op een
tussenpersoon om het document te halen, moet men circa USD 400 neertellen. Zelfs
wanneer alle inlichtingen die men bij de aanvraag heeft gegeven juist zijn en de
papieren zonder fouten zijn ingevuld, kan de uitvaardigende instantie toch een of
andere “fout” vinden of uitvinden en dit gebruiken om de aanvrager geld af te
persen.
Het kan ook gebeuren dat men personen omkoopt om zich niet persoonlijk te
vertonen, wanneer dat een vereiste is. De bron vertelde aan Landinfo dat hijzelf
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genoodzaakt was om dit te doen, toen zijn vader te oud en te ziek werd om zelf zijn
identiteitsbewijs te gaan vernieuwen.(Diplomatieke bron in Bagdad, ibid.).
De vraag werd bij gelegenheid behandeld met het vertegenwoordigende kantoor van
de PLO in Amman. Hier zei men dat men de omvang van de corruptie in verband
met de uitgifte van documenten niet kende, maar dat in zover dit voorkwam,
vermoedelijk met omkoping en wasta (contacten) gepaard ging (ontmoeting in
Amman 2.11.2010).

10.

BEWIJS VAN STAATSBURGERSCHAP
Het bewijs van staatsburgerschap (in het Arabisch shahadat jinsiyya) wordt na
aanvraag aan alle Irakezen verstrekt. Wie recht heeft op het staatsburgerschap is
overeenkomstig de wet op het staatsburgerschap geregeld (Iraqi Nationality Law
2006).
Het bewijs van staatsburgerschap houdt de volgende informatie in, met dezelfde
nummering als in de lijst (UK Border Agency 2009):
1

De volledige naam

2

Religie

3

Speciale kentekens

4

De naam, voluit, van de vader

5

De geboorteplaats van de vader

6

De volledige naam van de moeder

7

De geboorteplaats van de moeder

8

Commentaren

9

Vingerafdrukken van de linker duim

10

Handtekening

11

Pasfoto

12

Dossiernummer

13

Nummer van het attest

14

Datum

15

Iraaks bewijs van staatsburgerschap

16
Aangezien het bekrachtigd is dat xxx, waarvan de foto hierbij is gevoegd, het
Iraaks staatsburgerschap heeft verkregen, overeenkomstig paragraaf xxx van de
Iraakse wet inzake staatsburgerschap (xxx), is hij/zij in het bezit van het bewijs van
staatsburgerschap. Ondertekend door de leider van het nationaliteitendepartement.
Onder punt 16 zal in het vervangende document vermeld staan dat dit attest is
uitgevaardigd met betrekking tot een eerder uitgevaardigd bewijs van
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staatsburgerschap. Het nummer en de datum van het certificaat en van het eerder
uitgevaardigde attest zal worden ingeschreven.
Het attest van staatsburgerschap is een noodzakelijk document om werk te zoeken in
de openbare sector, voor opleiding en bij de openbare diensten. Bovendien is
staatsburgerschap een noodzakelijk ondersteunend document om een geboorteattest
voor de eigen kinderen en voor een huwelijksattest en een overlijdensattest aan te
vragen.
De Feily-Koerden zijn een groep die in de jaren 1980 onder het regime van Saddam
Hussein het staatsburgerschap hebben verloren en de toegang tot openbare diensten
werd hen sindsdien geweigerd.(Campbell 2010). Met betrekking tot de nieuwe wet
inzake nationaliteiten, heeft deze groep, alsook andere, die gedurende het vorige
regime van het staatburgerschap werden beroofd, het recht om het Iraaks
staatsburgerschap terug te krijgen.
10.1

DE OVERHEID DIE BEWIJSEN VAN STAATSBURGERSCHAP UITREIKT
Het is General Directorate for Nationality (GDN) dat bewijzen van staatsburgerschap
uitreikt.

10.1.1

Waar worden de documenten uitgereikt

Bewijzen van staatsburgerschap worden in de lokale kantoren van het
Nationaliteitsdirectoraat uitgereikt, die zich in alle provinciehoofdsteden bevinden.
In Bagdad zijn er verschillende kantoren. Ze worden alleen in Irak verstrekt.
Volgens de dienst Migratie (2009b) werden de bewijzen van staatsburgerschap
slechts in Bagdad tot het begin van de jaren 1980 uitgereikt.
De eerste keer dat het document wordt uitgereikt, wordt het in twee exemplaren
opgemaakt, waarbij het ene exemplaar in het Nationaliteitsdirectoraat wordt
gearchiveerd en het andere exemplaar aan de persoon in kwestie wordt uitgereikt
(UK Border Agency 2009).
10.2

DOCUMENTATIEVEREISTEN BIJ DE UITREIKING
De volgende documenten dienen bij de aanvraag van een bewijs van
staatsburgerschap worden gevoegd (UNHCR, zonder jaartal):
Een ingevuld aanvraagformulier (Iraqi Nationality Certificate application
form) met twee postzegels van 500 Iraakse dinars.
Geboorteattest (dient door een consul gewaarmerkt te zijn, wanneer de
persoon buiten Irak is geboren).
-

Nationaal identiteitsbewijs.

-

Een kopie van staatsburgerschap van de vader, broer, grootvader of oom

-

Het huwelijksattest van de ouders, burgerlijke staat en identiteitsbewijs.

-

Pasfoto’s

Thematische aantekening Irak: reisdocumenten en andere identiteitsdocumenten
LANDINFO – 16 AUGUSTUS 2011

24

10.2.1

Bijkomende eisen voor personen die zonder bewijs van staatsburgerschap
naar Irak terugkeren

De volgende documentatie dient bij de aanvraag worden gevoegd van personen die
naar Irak zonder bewijs van staatsburgerschap terugkeren (UNHCR, zonder jaartal):

10.3

•

Rantsoenkaart voor voedsel (Public Distribution Card).

•

Bewijs van woonst (Housing card/Residency card) of een bekrachtiging van
het adres van woonst door een lokale bestuur.

•

In het gebied van Koerdistan is een aanbevelingsbrief van een lokale
woordvoerder (mukhtar) vereist, die de woonplaats van de aanvrager
bevestigt.

VERNIEUWING

VAN
STAATSBURGERSCHAP

EEN

VERLOREN

OF

BESCHADIGD

BEWIJS

VAN

Men kan een aanvraag doen om een verloren of beschadigd document van
staatsburgerschap te laten vervangen. De procedure is als volgt (het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, zonder jaartal):
•

Een schriftelijke aanvraag om een nieuw staatsburgerschapsbewijs te krijgen
met als reden verlies of schade.

•

Een aanvraagformulier invullen dat men kan krijgen in de lokale kantoren
van GDN en de ambassades van Irak en een schriftelijke aanvraag erbij
voegen.

Bij aanvragen die bij de ambassade gebeuren dient de consul de reden van de
aanvrager op de achterkant van het aanvraagformulier te noteren, de volledige naam
van de aanvrager en ervoor zorgen dat de vingerafdrukken over de naam worden
gestempeld. De consul dient zelf dit document te ondertekenen en het te verzegelen
met het stempel van het consulaat/de ambassade. Wanneer de vraag een vernieuwd
bewijs van staatsburgerschap betreft, omdat het oude beschadigd is, dient het
originele bewijs van staatsburgerschap hierbij worden gevoegd. Indien de aanvraag
een nieuw bewijs betreft, omdat het oude verloren is, dient hierbij een kopie van het
bewijs van staatsburgerschap van vader of broer te worden gevoegd, met
waarmerking van de ambassade dat het een eensluidende kopie is.
Een kopie van het paspoort van vader en moeder dient ook ingesloten te worden,
gewaarmerkt met een stempel van de ambassade als eensluidende kopie.
Het kost 3 600 Iraakse dinars (USD 2) om een bewijs van staatsburgerschap te
krijgen.
De Iraakse ambassade in Stockholm licht in (telefoongesprek van 15 augustus 2011)
dat de ambassade geen bijstand verleent bij het verstrekken van een nieuw bewijs
van staatsburgerschap. De ambassade kan slechts nieuwe identiteitsbewijzen
bekrachtigen.
10.4

AANVRAAG VAN EEN BEWIJS VAN STAATSBURGERSCHAP VOOR PERSONEN ZONDER
PASPOORT DIE BUITEN IRAK WONEN
Personen die in het buitenland wonen en niet in het bezit zijn van een paspoort en
een bewijs van staatsburgerschap, moeten de volgende procedure doorlopen om een
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nieuw bewijs van staatsburgerschap te krijgen (Het ministerie van Buitenlandse
zaken, zonder jaartal,):
•

De aanvrager dient door de overheden van het land waar hij woont te laten
bekrachtigen dat hij niet in het bezit is van een Iraaks paspoort. Deze
bekrachtiging dient nogmaals te worden geattesteerd door het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

•

Het paspoort dient met een stempel van de ambassade te worden voorzien.

•

Een eigen schriftelijke verklaring m.b.t het formulier op de ambassade dat de
aanvrager niet in het bezit is van een Iraaks paspoort.

Het Nationaliteitsdirectoraat dient de inlichtingen aan het Paspoortendirectoraat over
te maken, opdat de laatstgenoemde de volledige naam, geboorteplaats, de naam van
de moeder, burgerlijke staat, identiteitsbewijs, registratie, nummer van de bladzijde
en het Iraakse nummer van het bewijs van staatsburgerschap en datum voor de
betrokkene zou kunnen invullen, zodat de persoon in kwestie een nieuw Iraaks
paspoort en andere identiteitsdocumenten kan krijgen.
10.5

UITGIFTE AAN TUSSENPERSOON
Landinfo heeft uiteenlopende inlichtingen gekregen aangaande de vraag of het
mogelijk is om een bewijs van staatsburgerschap via een tussenpersoon te krijgen.
Volgens de consul bij de Iraakse ambassade in Stockholm kan men een bewijs van
staatsburgerschap krijgen via een tussenpersoon (telefoongesprek van 14 februari
2011). In een gesprek met een andere vertegenwoordiger van de Iraakse ambassade
in Stockholm in augustus 2010 kreeg Landinfo te horen dat dit niet mogelijk was.
Deze regel gold afgezien van het feit of personen voor het eerst een bewijs van
staatsburgerschap aanvroegen of een nieuw wegens verlies of wegens schade aan het
document. Dit werd herhaald in een telefoongesprek met de ambassade van 15
augustus 2011. Hier werd gezegd dat men zelf naar Irak moest reizen om een nieuw
staatsburgerschapsbewijs aan te vragen.
Volgens de Dienst Migratie (2010) moeten pasgeboren kinderen naar het kantoor van
uitgifte worden meegenomen voor de eerste uitgifte.
De Koerdische NGO Harikar in Dohuk, die dagelijks intern verdreven Irakezen met
het aanvragen van nieuwe identiteitsdocumenten helpt, beweert ook dat het bewijs
van staatsburgerschap persoonlijk moet worden aangevraagd en afgehaald. (e-mail 1
februari 2011).
De Iraakse organisatie PAO, die interne ballingen in Erbil bijstaat, beweerde echter
dat men het bewijs van staatsburgerschap ook via een tussenpersoon kan krijgen. (email 28 januari 2011).
En respons uitgewerkt door Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) in
2009 maakt ook attent op de tegenstrijdige informatie hieromtrent. De Iraakse consul
bij de ambassade in Washington beweert tegenover IRB dat men bij de eerste uitgifte
van het bewijs dit persoonlijk moest aanvragen, terwijl men aan een familielid de
machtiging kon verlenen om een vervangend document te gaan halen, wanneer het
bewijs van staatsburgerschap verloren of beschadigd was.
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De studiedienst van UNHCR in Syrië beweerde tegenover dezelfde bron dat men
geen bewijs van staatsburgerschap via een tussenpersoon kon krijgen. Een derde
bron in het IRB-rapport, ook van UNHCR (Protection Officer), beweerde echter dat
men af en toe ook een bewijs van staatsburgerschap via een tussenpersoon kon
krijgen. Volgens deze informant was dit afhankelijk van de achtergrond van degene
die de aanvraag doet, de plaats van uitgifte en of het de eerste of de tweede keer is
dat men het bewijs uitreikt. De persoon in kwestie had gehoord dat Irakezen die in
het land woonden af en toe een bewijs van staatsburgerschap via een tussenpersoon
kregen en af en toe niet.
Landinfo kan op grond van een dergelijke gebrekkige informatie geen zeker
antwoord geven of het mogelijk is om een bewijs van staatsburgerschap via een
tussenpersoon te krijgen, maar wij wensen vooral belang te hechten aan de laatste
informatie die we in augustus dit jaar van de ambassade van Irak in Stockholm
hebben gekregen, waarin wordt meegedeeld dat men een bewijs van
staatsburgerschap persoonlijk in Irak moet aanvragen. Uiteenlopende inlichtingen
kunnen te wijten zijn aan een toepassing van de regels die van plaats tot plaats
enigszins verschilt.
10.6

CORRUPTIE
Landinfo is niet op de hoogte van de omvang van de corruptie in verband met de
uitgifte van bewijzen van staatsburgerschap. Zoals eerder vermeld, is de omvang van
de corruptie in Irak evenwel aanzienlijk (TI 2010).

10.7

VERVALSINGEN
Volgens de informatie die Landinfo via de ambassade van Noorwegen in Amman
heeft ingewonnen, is een groot gedeelte van de bewijzen van staatsburgerschap die
de westelijke ambassades in Amman verifiëren, vervalst. Men zegt dat het nog steeds
mogelijk is om verschillende soorten valse identiteitsdocumenten te kopen tegen een
prijs die 150 Amerikaanse dollar kan bedragen. Volgens documentdeskundigen zijn
er verschillende types van vervalsing. Er zijn gevallen van valse of vervalste
documenten waarvan de gegevens die in de documenten zijn opgenomen, juist zijn
en er zijn gevallen waarin ze fout zijn. Er zijn gevallen bekend van een persoon die
een tussenpersoon betaalt om en echt identiteitsbewijs te verschaffen, maar waarbij
de tussenpersoon aan de persoon in kwestie een vervalst/vals document levert ( met
juiste gegevens).
De organisatie Ockenden International (2006) geeft de volgende mogelijke foute
bronnen aan voor bewijzen van staatsburgerschap die ertoe leiden dat ze onjuiste
informatie kunnen bevatten, zowel bedoeld als onvrijwillig:
-

Gebrekkige archieven en datasystemen in de bevolkingsregisters.

-

Ontbrekende documenten van de aanvrager

-

Moeilijke bereikbaarheid voor de uitgever (zekerheid, kosten enz.).

-

Niet gekwalificeerd personeel dat de aanvragen behandelt.

De uitgevers hebben geen toegang tot de bestaande regelgeving (volledige
teksten zijn niet op alle betrokken kantoren aanwezig).
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10.8

UITZONDERINGEN OP TECHNISCHE VEREISTEN
Landinfo is niet op de hoogte van het feit dat de bewijzen van staatsburgerschap een
verschilllende standaard hebben, afhankelijk van de provincie waarin ze zijn
uitgegeven. Evenwel is de kwaliteit van de bewijzen met de tijd veranderd. De
bewijzen van staatsburgerschap die na april 2003 werden verstrekt zijn anders,
doordat er veiligheidsdetails en watermerken onderbreken.

11.

GEBOORTEREGISTRATIE EN ATTESTEN
De registratie van geboorten en overlijdens is geregeld door de Registration of Births
and Deaths Law no. 148 van 1971. Deze wet volgde op de wet nummer 30 van 1947
die de registratie van geboorten en overlijdens verplicht maakte (IIVRS 1980).
Geboorteattesten werden in het midden van de jaren 1960 ingevoerd (de ambassade
van Groot-Brittannië in Irak 2010). De geboorte dient binnen de 40 dagen te worden
geregistreerd.

11.1

DE OVERHEID DIE DE ATTESTEN UITREIKT
De geboorteattesten worden uitgereikt door de vroedvrouwen of de ziekenhuizen en
deze dienen door het ministerie van Gezondheid te worden gestempeld en
geregistreerd. (IIVRS 1980; de ambassade van Groot-Brittannië in Irak 2010 en de
Migratiedienst 2010).

11.2

PROCEDURES VOOR DE REGISTRATIE VAN PASGEBORENEN
Er bestaat een standaardformulier voor geboorteattesten dat in vier exemplaren wordt
ingevuld, waarvan de ouders/de voogd er twee krijgen en het Ministerie voor
Volksgezondheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken elk een exemplaar
krijgen. (de Dienst Migratie 2009b). De attesten worden in verschillende kleuren
uitgegeven zoals roze, groen, blauw en wit (De Britse ambassade in Bagdad 2010).
De ouders dienen het ene exemplaar aan het bevolkingsregister bij de registratie van
het kind af te geven en dan krijgt het kind het verplichte identiteitsbewijs.(GrootBrittannië, ambassade van Irak 2010). 3
Om een kind te kunnen registreren dat meer dan 40 dagen oud is, moet één van de
ouders naar de rechtbank gaan en daar een beslissing van de rechtbank ontvangen
(CDO en UNHCR-Sulaymaniya, ontmoetingen in april 2010). Daarna dient één van
de ouders de beslissing van de rechtbank af te geven bij het bevolkingsregister in
dezelfde provincie als waar hij/zij geregisteerd is.
Wanneer de registratie binnen de opgegeven termijn gebeurt, kan dit door een
tussenpersoon worden gedaan (CDO en UNHCR-Sulaymaniya, ontmoetingen in
april 2010).

3

Gewoonlijk zullen de ouders/voogden van de kinderen ervoor zorgen dat de kinderen een nationaal
identiteitsbewijs krijgen, voordat ze voor het eerst naar school gaan, aangezien het vaak bij de inschrijving in
school is, dat ze het voor het eerst nodig hebben.
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Wanneer de ouders interne ballingen zijn en niet over de mogelijkheid beschikken
om naar de eigen provincie te gaan om het kind te laten registreren, kunnen ze hulp
vragen van Protection Assistance Centre die interne ballingen met juridische
problemen bijstaat,o.a. in verband met de registratie. Er zijn dergelijke centra in alle
provincies van Irak. Men moet er evenwel voor zorgen dat het kind binnen de 40
dagen wordt geregistreerd.
Volgens de Britse ambassade in Bagdad (2010) kan men een nieuw geboorteattest
aanvragen, wanneer de staat geen kopie heeft. (Zoals vermeld in deel 6 kunnen
evenwel alle Irakezen een uittreksel krijgen van hun bladzijde in het gezinsboek die
de inlichtingen bevat van het geboortebewijs.)
11.3

REGISTRATIE

IN DE IRAAKSKE AMBASSADE IN HET BUITENLAND VAN KINDEREN DIE
IN HET BUITENLAND ZIJN GEBOREN

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zonder jaartal) moet men de
volgende procedure doorlopen om kinderen te laten registreren die in het buitenland
geboren zijn:
Ouders van kinderen dat buiten Irak zijn geboren, dienen een geldig
geboorteattest te bezorgen uit het land waar het kind is geboren en dit binnen de twee
maanden na de geboorte bij de ambassade voor te leggen. Het attest dient te worden
bekrachtigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het geboorteland. De
Iraakse ambassade dient het geboorteattest ook te waarmerken. Wanneer men niet
binnen de twee maanden de registratie aanvraagt zal men een boete van 10 000
Iraakse dinars (USD 8,50) betalen.
De ambassade registreert de geboorte en verstrekt een geboorteattest in vier
exemplaren, in verband met de informatie die in het lokale attest is opgenomen, dat
wordt verstuurd naar het ministerie van Volksgezondheid in Irak, naar de afdeling
statistieken over levende personen en burgerlijke status (Department of Vital
Statistics and Civil Status). Het lokale geboorteattest, door de juiste overheid
bekrachtigd, wordt hierbij ingesloten.
11.4

VEREISTEN M.B.T DOCUMENTEN BIJ DE UITREIKING
IRAK VOOR KINDEREN, GEBOREN IN HET BUITENLAND

VAN GEBOORTEATTESTEN IN

Volgens de ambassade van Groot-Brittannië in Irak (2010) dient men de volgende
documenten voor te leggen om het kind dat in het buitenland is geboren, te laten
registreren:
-

Het geboorteattest van het kind.

-

De geboorteattesten of nationale identiteitsbewijzen van de beide ouders.

-

De paspoorten van de ouders

-

Eventuele echtscheidingsdocumenten.

-

Documentatie in verband met eventuele naamswijzigingen van de ouders.

Het paspoort van het kind, voor degenen die een dubbel staatsburgerschap
hebben.
Voor kinderen die vóór 2007 geboren zijn, kunnen nog meer documenten vereist
zijn.
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11.5

VERVALSINGEN
Volgens een westelijke ambassade in Amman zijn de geboorteattesten de
identiteitsdocumenten waarin de ambassade het vaakst vervalsingen vindt (e-mail
van de Noorse ambassade in Jordanië op 21 februari 2011).

12.

OVERLIJDENATTESTEN
Het overlijdensattest wordt door het ziekenhuis verstrekt, terwijl het ministerie van
Volksgezondheid verantwoordelijk is voor de registratie van het overlijden en voor
het goedkeuren van het overlijdensattest met een stempel. Er bestaat een
standaardformulier en het attest wordt in vier exemplaren verstrekt, waarvan de
ouder of andere nauw verwante familie er twee krijgen, terwijl de andere twee
worden gearchiveerd in respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid en in het
ministerie van Binnenlandse Zaken (de Migratiedienst 2009b).
In geval van overlijden zonder dat er medisch personeel aanwezig is, dient ofwel een
verwante het dichtstbijzijnde gezondheidskantoor verwittigen, anders kan de lokale
voorzitter het overlijden attesteren in overleg met twee getuigen en dit aan het lokale
gezondheidskantoor rapporteren(IIVRS 1980).
Irak beschikt niet over een centraal overlijdensregister (Karagiozakis 2009).
Volgens diplomatieke bronnen in Amman heeft men een groot aantal valse
overlijdensattesten aan het licht gebracht (FCG 15 april 2010).
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