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Lijst van afkortingen
ACC

Afghan Citizenship Card

BR

Business Recorder

CNIC

Computerised National Identity Card

CPI

Corruption Perceptions Index

DFAT

Australian Department of Foreign Affairs and Trade

DND

Dispatch News Desk

DW

Deutsche Welle

ECC

Economic Coordination Committee

ECL

Exit Control List

FH

Freedom House

FIA

Federal Investigation Agency

FIR

First Information Report

GVS

Global Village Space

HRCP

Human Rights Commission of Pakistan

ICG

International Crisis Group

IRB

Immigration and Refugee Board of Canada

LRMIS

Land Records Management Information System

JUI-F

Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl

MoRR

Ministry of Refugees and Repatriation – Afghanistan

NAB

National Accountability Bureau

NADRA

National Database and Registration Authority

NEOC

National Emergency Operations Center

OCCRP

Organized Crime and Corruption Reporting Project

PHC

Punjab Healthcare Commission

PIA

Pakistan International Airlines

PLRA

Punjab Land Records Authority

PMA

Pakistan Medical Association

PML-N

Pakistan Muslim League-Nawaz

PPP

Pakistan People's Party

PTI

Pakistan Tehreek-e-Insaf

RFE/RL

Radio Free Europe/Radio Liberty

RSF

Reporters Without Borders

RSIL

(The) Research Society of International Law
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SHCC

Sindh Health Care Commission

SNIC

Smart National Identity Card

TI

Transparency International

TIP

Transparency International Pakistan

TNN

Tribal News Network

UNDP

United Nations Development Programme

USD

Amerikaanse dollar

USDOS

United States Department of State

VOA

Voice Of America

WAPDA

Water and Power Development Authority

WJP

World Justice Project

WTR

World Trademark Review
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Inleiding
In deze COI Focus beschrijft Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Pakistan.
Dit document is een actualisering van de COI Focus Pakistan. Corruptie en documentenfraude van 21
januari 2021. Dit document bevat de nieuwe ontwikkelingen sinds januari 2021 tot en met september
2022. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 29 september 2022.
In het eerste hoofdstuk van dit document bespreekt Cedoca de algemene context met betrekking tot
corruptie in Pakistan. Achtereenvolgens wordt corruptie in de politiek, in de openbare dienstverlening,
bij de politie, het leger, justitie, in de privésector en in het onderwijs belicht. Het tweede hoofdstuk
behandelt de anticorruptiemaatregelen die Pakistan treft. Hoofdstuk drie bespreekt de beschikbare
informatie over valse documenten en documentenfraude in Pakistan. Het document eindigt met een
samenvatting.
Voor dit rapport deed Cedoca een beroep op openbare bronnen, waaronder rapporten van
overheidsinstanties, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties en
wetenschappelijke studies van diverse universiteiten. Voor anekdotische illustraties verzamelt Cedoca
feitenmateriaal in betrouwbare Pakistaanse en internationale media.
Het doel van deze COI Focus is niet om een integraal overzicht van dit thema op te stellen. Het dient
als een hulpmiddel om de bewijswaarde van de verschillende documenten die in Pakistaanse
verzoeken om internationale bescherming voorgelegd worden correct in te schatten. Deze COI Focus
geeft geen uitsluitsel over de authenticiteit van een specifiek document dat ter ondersteuning van een
individueel verzoek om internationale bescherming is neergelegd.
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1. Corruptie in Pakistan
1.1. Algemeen
De onafhankelijke internationale anticorruptieorganisatie Transparency International (TI) definieert
corruptie als het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie kan vele vormen
aannemen en overal voorkomen: in het bedrijfsleven, bij de overheid, in rechtbanken, in de media en
in het maatschappelijk middenveld. Voorbeelden van corruptie zijn ambtenaren die geld of gunsten
vragen of aannemen in ruil voor diensten, politici die misbruik maken van overheidsgeld, politici die
overheidsjobs of -contracten gunnen aan hun sponsors, vrienden en familie, bedrijven die ambtenaren
omkopen om deals te sluiten, … . Zowel politici, ambtenaren, zakenmensen als burgers kunnen bij
corruptie betrokken zijn.1
Uit de voor dit rapport geraadpleegde bronnen komt naar voren dat corruptie alomtegenwoordig is in
Pakistan. Corruptie is stevig verankerd in alle niveaus van de samenleving en de overheid2 en is
volgens wetenschappelijk onderzoek een manier van leven en een fundamenteel mechanisme voor de
werking van openbare en private organisaties geworden.3 Zowel kleinschalige corruptie als ernstigere
vormen zijn een groot probleem in Pakistan. De drijvende krachten achter het fenomeen zijn de lage
lonen in de publieke sector en een cultuur van nepotisme, patronage en verwantschapsbanden die
primeert op loyauteit aan de staat of respect voor de wet.4 Wetenschappelijk onderzoek uit 2021 over
corruptie in Pakistan op basis van in 2015 afgenomen interviews met uiteenlopende stakeholders toont
aan dat Pakistani kleinschalige corruptie zoals het verlenen van een gunst voor een gunst of een dienst
voor een dienst en de gewoonte om kleine geschenken aan ambtenaren te geven niet als dusdanig
percipiëren. De geïnterviewden stellen daarnaast dat mensen zich niet schuldig voelen over hun eigen
rol in corruptie en wijdverspreide corruptie aanvaarden als de norm. Volgens de onderzoekers is de
uitzichtloosheid die heerst onder de geïnterviewden opmerkelijk. De meesten zien geen oplossing voor
het corruptieprobleem.5
De meeste politieke en gerechtelijke instellingen in Pakistan worden bestuurd door elites en feodale
families, die de rechtstaat en de democratie belemmeren ten behoeve van hun eigen belangen. 6
Daarnaast oefent het leger een overmaatse invloed uit op alle niveaus van de Pakistaanse politiek, in
het bijzonder op binnenlandse veiligheid en buitenlands beleid, hoewel het in theorie verantwoording
moet afleggen aan de eerste minister.7 Pakistanexperten omschrijven het leger als de bepalende factor
in de Pakistaanse binnenlandse politiek en stellen dat de Pakistaanse politiek voornamelijk
gedomineerd wordt door het leger.8
TI publiceert elk jaar voor verschillende landen de Corruption Perceptions Index (CPI). Elk land wordt
gerangschikt en krijgt een score op een schaal van 100. Een score van 0 betekent volledig corrupt
terwijl 100 betekent dat een land volledig vrij is van corruptie. In januari 2022 (gegevens verzameld
in 2021) rangschikt TI Pakistan in de CPI van 2021 als 140ste van de 180 onderzochte landen en geeft
het land een score van 28 op 100. De score van 2021 is het slechtste resultaat sinds 2014. De
rangschikking van 2021 is de slechtste sinds 2012 (zie onderstaande grafiek).9 Ter vergelijking, de

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TI, 13/05/2020, url
Malik N., Qureshi T. A., 07/2021, url
Ullah M. A. et al., 15/02/2021, p. 6, url
DFAT, 25/01/2022, pp. 11-12, url; Lieven A., 2012, p. 207; Scroll (Siddiqa A.), 30/07/2017, url
Ullah M. A. et al., 15/02/2021, pp. 6-7, url
Ullah M. A. et al., 15/02/2021, pp. 6-7, url
DFAT, 25/01/2022, pp. 8, 11, url; USDOS, 12/04/2022, p. 1, url
SETA Foundation for Political, Economic and Social Research (Shkurti Özdemir, G.), 12/04/2022, url
TI, Corruption Perceptions Index 2021 Pakistan, 2022, url
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buurlanden Afghanistan, India en Iran staan in de rangschikking respectievelijk op plaats 174, 85 en
150.10

Corruption Percepeption Index (TI) - Pakistan
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Grafiek: Rangschikking en score van Pakistan op de CPI van TI van 2012 tot 2021, grafiek opgesteld door Cedoca
op basis van gegevens van TI11

De Bertelsmann Stiftung stelt jaarlijks de Transformation Index op. Deze analyseert de kwaliteit van
de democratie, de markteconomie en het politiek beleid in 137 landen. In de Transformation Index
van 2022 geeft de Bertelsmann Stiftung Pakistan een score van 3,89 op een schaal van 1 tot 10,
waarbij een hogere score een hogere kwaliteit aanduidt. Daarmee behaalt Pakistan de 109de plaats op
een totaal van 137 landen. Volgens de Bertelsmann Stiftung zijn persoonlijk winstbejag en corruptie
wijdverspreid bij de overheid, bij de politieke elite en in de lagere niveaus van het gerechtelijk
apparaat. Bekleders van een openbaar ambt kunnen grotendeels straffeloos de wet overtreden en zich
schuldig maken aan corrupte praktijken. Mechanismen om hen tot verantwoording te roepen blijven
beperkt.12
Het Country Report of Human Rights Practices 2021, dat in april 2022 door het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken (United States Department of State, USDOS) gepubliceerd is, beschouwt
corruptie als een wijdverspreid fenomeen bij de Pakistaanse overheid, in de politiek en in het
gerechtelijk apparaat. De pogingen van de Pakistaanse overheid om het probleem aan te pakken zijn
beperkt. Hoewel corruptie strafbaar is in Pakistan wordt de betreffende wetgeving niet effectief
toegepast en vinden corrupte praktijken grotendeels straffeloos plaats volgens het rapport van
USDOS.13
In haar rapport van februari 2022, dat het jaar 2021 beschrijft, stelt Freedom House (FH) dat ondanks
talrijke formele waarborgen corruptie in Pakistan in de praktijk endemisch is. Het gebruik van
verantwoordingsmechanismen gebeurt vaak selectief en is politiek gemotiveerd. Corruptie in het
gerecht is wijdverspreid en de rechterlijke macht is daarnaast gepolitiseerd. Rechters stemmen hun
vonnissen vaak af op de prioriteiten van het leger. Onder andere door corruptie zijn eigendomsrechten

TI, Corruption Perceptions Index 2021 Iran, 2022, url; TI, Corruption Perceptions Index 2021 Afghanistan, 2022,
url; TI, Corruption Perceptions Index 2021 India, 2022, url
11
TI, Corruption Perceptions Index 2021 Pakistan, 2022, url
12
Bertelsmann Stiftung, 2022, pp. 8, 12, 30, 32-34, url
13
USDOS, 12/04/2022, pp. 2, 41-42, url
10
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en vrij ondernemerschap, die in principe door de grondwet en het rechtssysteem gegarandeerd
worden, precair.14
The World Justice Project (WJP) stelt elk jaar de World Justice Project Rule of Law Index op waarbij
gepeild wordt naar naleving van de rule of law in 139 landen door middel van een nationale enquête
bij de algemene bevolking en bij mensen met een juridisch beroep en experten. De World Justice
Project Rule of Law Index 2021 rangschikt Pakistan op plaats 130 met een score van 0,39 waarbij 1
de hoogst mogelijke en 0 de laagst mogelijke score is. Pakistan behoudt daarmee dezelfde score en
plaats op de rangschikking als in 2020. Pakistan scoort onder andere slecht in de volgende domeinen:
sancties voor wangedrag van overheids- en regeringsmedewerkers, corruptie in de uitvoerende,
rechterlijke en wetgevende macht, corruptie bij de politie en in het leger en corruptie in het burgerlijk
recht en in het strafrecht.15

1.2. Corruptie in de politiek
Persoonlijk winstbejag en corruptie zijn wijdverspreid in de politiek,16 ook op hoog niveau.17 Hoewel
corruptie strafbaar is, wordt de betreffende wetgeving niet effectief toegepast en kunnen bekleders
van een openbaar ambt grotendeels straffeloos de wet overtreden en zich schuldig maken aan corrupte
praktijken.18
Politieke partijen in Pakistan functioneren als een platform ter begunstiging van de eigen achterban.
Volgens Anatol Lieven, auteur van het boek Pakistan. A hard country uit 2012, behoort corruptie tot
de politieke zeden in Pakistan. In de heersende politieke cultuur wordt het uitoefenen van een
openbaar ambt gelijkgeschakeld met het bedienen van de eigen achterban door middel van allerhande
vormen van cliëntelisme. Getrouwheid aan de eigen familie, clan en religieuze gemeenschap worden
in de Pakistaanse cultuur immers hoger gewaardeerd dan professionele deontologie. Dergelijke
praktijken ondermijnen de werking van de politieke instellingen maar houden tegelijk de
samenlevingsverbanden in stand. Corruptie is in deze zin geen uitsluitend destructieve kracht maar
vormt een component van het systeem. Vandaar dat corruptie in Pakistan volgens Anatol Lieven
onmogelijk op korte termijn uitgeroeid kan worden.19
De bevindingen van Anatol Lieven blijven een decennium later overeind. In 2017 schrijft Ayesha
Siddiqa, een academica gespecialiseerd in Zuid-Aziatische politiek verbonden aan het South Asia
Institute van de University of London20, dat Pakistan een politieke cultuur heeft die gestoeld is op
patronage en waarin corruptie en kleptocratische herverdeling tot de uitgangspunten behoren. Mensen
krijgen voordelen door deel uit te maken van de ene of de andere groep. 21 In haar rapport van 2022
schrijft de Bertelsmann Stiftung dat een groot deel van de politiek en de beleidsvorming van het land
gericht blijft op de logica van cliëntelistische dienstverlening onder toezicht van traditionele politieke
elites uit de gegoede klassen.22 De cliëntelistische aard van de politiek in Pakistan betekent dat
verkozen politici dienstverlening ten voordele van hun eigen achterban verkiezen boven een politiek
programma ten voordele van het volledige electoraat.23 De Bertelsmann Stiftung vervolgt dat
vertrouwens- en wederkerigheidsrelaties gestoeld zijn op netwerken gebaseerd op familie,

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FH, 28/02/2022, url
WJP, 2021, p. 136, url
Bertelsmann Stiftung, 2022, pp. 8, 32, url; USDOS, 12/04/2022, pp. 2, 41-42, url
DFAT, 25/01/2022, p. 12, url
Bertelsmann Stiftung, 2022, p. 30, url; USDOS, 12/04/2022, pp. 2, 41-42, url
Lieven A., 2012, p. 207
Siddiqa A., s.d., url
Scroll (Siddiqa A.), 30/07/2017, url
Bertelsmann Stiftung, 2022, p. 32, url
Bertelsmann Stiftung, 2022, p. 8, url
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verwantschap en deelname aan liefdadigheids- en andere maatschappelijke verenigingen. Deze
netwerken onderbouwen cliëntelistische politieke relaties en dienen vaak om lokale sociale
hiërarchieën gedefinieerd door kaste, klasse en geslacht te reproduceren. 24 Vele Pakistaanse burgers
hebben bijgevolg een ambivalente houding ten opzichte van de democratie. De cliëntelistische aard
van de openbare dienstverlening betekent dat verkiezingspolitiek vaak over weinig meer gaat dan
onderhandelen met potentiële beschermheren terwijl ideologie en politieke programma’s een beperkte
rol spelen in het mobiliseren van kiezers.25
Wetgevers dienen vaak frauduleuze en misleidende aangiftes in over hun vermogen wanneer ze
deelnemen aan verkiezingen. Er is een gebrek aan handhaving van de regels hieromtrent en
onvoldoende onderzoek naar wetgevers en overheidsfunctionarissen die ervan verdacht worden niet
al hun bezittingen en inkomsten aangegeven te hebben. Er zijn in Pakistan geen formele beperkingen
op de financiering van campagnes. Verkiezingskandidaten financieren veelal hun eigen campagnes
zonder hun uitgaven openbaar te maken of te laten doorlichten.26
Politieke corruptie in Pakistan behelst ook de beïnvloeding van het gerecht en van
overheidsinstellingen.27 Hogere en lagere gerechtshoven worden onder druk gezet om politiek
gemotiveerde vonnissen af te leveren.28 Ook bij rechterlijke benoemingen en de aanwerving van
personeel bij de politie en bij de behandeling van zaken door de politie vindt politieke inmenging
plaats.29 Corrupte politici manipuleren het fiscaal beleid in het voordeel van invloedrijke geldschieters
en andere belangengroepen in ruil voor fondsen om hun verkiezingscampagnes te financieren. 30 Ook
het beheer van vastgoed en landeigendom wordt door corrupte politici beïnvloed. 31 De meeste
vastgoedtycoons behoren tot één van de mainstream politieke partijen zoals de Pakistan Muslim
League-Nawaz (PML-N), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) en Pakistan People's Party (PPP). Ze
financieren politieke partijen in ruil voor amnestieregelingen om zwart geld te regulariseren. Omwille
van de nauwe banden tussen vastgoedreuzen en politici geniet de vastgoedsector van lage
belastingtarieven en uitgebreide belastingvrijstellingen.32
Het Australische Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) meldt dat de Exit Control List (ECL)
van de regering, een lijst van personen die het land niet mogen verlaten, gepolitiseerd is en dat het
mogelijk is personen op de ECL te laten zetten via omkoping. Regeringen hebben regelmatig politieke
rivalen op de lijst geplaatst.33
Sinds 2018 neemt de polarisering in de politiek toe. In dat jaar wint de PTI de laatste nationale
verkiezingen en wordt haar leider, Imran Khan, eerste minister. Waarnemers, maatschappelijke
organisaties en politieke partijen uiten hun bezorgdheid over ingrepen door het leger en de
inlichtingendiensten in de aanloop naar de verkiezingen die de PTI een oneerlijk voordeel ten opzichte
van haar rivalen geven. Zo beperken het leger en de inlichtingendiensten de vrijheid van meningsuiting
van de media waardoor de populaire media een partijdig narratief produceren, viseren ze selectief
politici met corruptiezaken en manipuleren ze gevestigde politici die voordien bij andere partijen waren
aangesloten om over te lopen naar de PTI. Ook EU-waarnemers en de Human Rights Commission of
Pakistan (HRCP) uiten hun bezorgdheid over de beschuldiging dat de PTI aan de macht gekomen is

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bertelsmann Stiftung, 2022, p. 17, url
Bertelsmann Stiftung, 2022, p. 34, url
Bertelsmann Stiftung, 2022, p. 34, url
GAN-Integrity, 10/2020, url; FH, 04/03/2020, url; USDOS, 21/07/2021, url
FH, 28/02/2022, url; USDOS, 12/04/2022, pp. 41-42, url
Ali M. U., Ghumro A. K., Zeb R., 06/2022, p. 23, url; USDOS, 21/07/2021, url
Tunio F. H., Nabi A. A., Read R. (ed.), 10/06/2021, p. 17, url
Land Portal Foundation, 23/07/2021, url; Tunio F. H., Nabi A. A., Read R. (ed.), 10/06/2021, p. 13, url
Tunio F. H., Nabi A. A., Read R. (ed.), 10/06/2021, p. 13, url
DFAT, 25/01/2022, p. 43, url
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met de steun van het militaire establishment.34 Sommige politieke partijen beweren dat zich op de
verkiezingsdag aanzienlijke onregelmatigheden voordoen.35 Het Free and Fair Election Network
(FAFEN) stelt onregelmatigheden vast in een derde van de 37.000 kiesbureaus die het onderzoekt
maar concludeert dat het verkiezingsproces verbeterd is ten opzichte van de vorige verkiezingen in
2013.36 EU-waarnemers delen deze conclusie en oordelen dat het stemmen “goed uitgevoerd en
transparant” verloopt maar merken op dat “het tellen soms problematisch is”.37 Oppositiepartijen
waaronder de PPP en PML-N beginnen samen te werken, onder meer uit bezorgdheid over de nauwe
banden van de PTI met het militaire establishment en de klaarblijkelijke bereidwilligheid van de PTI
om politieke ruimte aan het leger af te staan.38
In 2021 worden verschillende politici en personen die een openbaar ambt bekleden, beschuldigd van
corruptie, waaronder omkomping, afpersing, vriendjespolitiek, nepotisme en verduistering. 39 Volgens
verschillende geraadpleegde bronnen gebeurt het gebruik van verantwoordingsmechanismen tijdens
de regeerperiode van de PTI vaak selectief en zijn aantijgingen van corruptie jegens politici dikwijls
politiek gemotiveerd.40
Net als zijn oudere broer voormalig premier Nawaz Sharif (PML-N)41 wordt toenmalig oppositieleider
en huidig premier Shehbaz Sharif (PML-N) veelvuldig beschuldigd van nepotisme en corruptie. In 2020
worden hij en zijn zoon Hamza aangeklaagd wegens het witwassen van geld. Groot-Brittannië bevriest
de bankrekeningen van de familie maar laat de zaak vallen nadat een onderzoek door het Britse
National Crime Agency geen bewijzen oplevert. De zaak is echter nog niet afgesloten in Pakistan, waar
de inbeschuldigingstelling van vader en zoon Sharif en Hamza herhaaldelijk is uitgesteld.42 Shehbaz
Sharif ontkent alle beschuldigingen van corruptie en stelt dat deze politiek gemotiveerd zijn.43
Op 10 april 2022 wordt Imran Khan uit zijn ambt ontzet nadat het parlement een motie van
wantrouwen tegen hem aanneemt. Shehbaz Sharif (PML-N) vormt een nieuwe coalitieregering en
wordt eerste minister.44 In augustus 2022 klaagt de Pakistaanse politie Imran Khan aan wegens
vermeende overtredingen van de antiterreurwetgeving. Hij wordt ervan beschuldigd politieagenten en
een rechter bedreigd te hebben.45
Bij het afsluiten van dit onderzoek is het te vroeg om conclusies te maken over een eventuele impact
van de machtswissel in april 2022 op corruptieniveaus in de Pakistaanse politiek.

1.3. Corruptie in de openbare dienstverlening
Volgens verschillende geraadpleegde bronnen is corruptie wijdverspreid bij de overheid.46 Volgens het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken komen corruptie en wangedrag van individuele
overheidsbeamten in alle lagen van de overheid voor.47 Volgens TI’s laatste Global Corruption
Barometer die gegevens bevat over Pakistan, gebaseerd op enquêtes afgenomen in 2016, geeft één
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op vier respondenten aan smeergeld betaald te hebben om toegang te krijgen tot een openbare dienst
in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête. Onderstaande grafiek geeft per sector het
percentage van de respondenten weer dat meldt smeergeld betaald te hebben om van de
desbetreffende openbare dienst gebruik te hebben kunnen maken.48

Percentage gebruikers van openbare diensten dat in de afgelopen 12 maanden smeergeld heeft betaald49

Persoonlijk winstbejag en nepotisme kenmerken openbare aanbestedingen. Er bestaat geen formeel
mechanisme om toezicht te houden op de procedures waarmee contracten gegund worden, aldus de
Bertelsmann Stiftung.50
Verschillende bronnen omschrijven de Pakistaanse bureaucratie als gepolitiseerd. 51 Wetenschappelijk
onderzoek uit 2021 over corruptie in Pakistan op basis van in 2015 afgenomen interviews met
uiteenlopende stakeholders wijst uit dat politici vaak jobs in de ambtenarij aan belangrijke
cliëntengroepen aanbieden om hun populariteit te vergroten. Deze benoemingen schenden meestal
de procedureregels. Daarnaast maken machthebbers nieuwe regelgeving om het creëren van extra
functies in de ambtenarij te rechtvaardigen, hetgeen zorgt voor bijkomende mogelijkheden om
steekpenningen van de bevolking te krijgen. De aan het onderzoek deelnemende respondenten zijn
van mening dat bij aanwervingen in de ambtenarij mensen geneigd zijn hun eigen vrienden en
familieleden aan te werven, ongeacht of zij de meest geschikte persoon voor de job zijn. 52

1.4. Corruptie bij de politie
Volgens DFAT zijn de capaciteit en effectiviteit van de politie beperkt door een gebrek aan middelen,
slechte opleiding, ontoereikende en verouderde uitrusting, en tegenstrijdige druk van superieuren,
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politieke actoren, veiligheidsdiensten en de rechterlijke macht.53 Ook International Crisis Group (ICG)
schrijft dat er inmenging in de politiediensten plaatsvindt.54 Het beeld dat de bevolking van de politie
heeft, is over het algemeen slecht. Politiewerk in Pakistan wordt slecht betaald en is gevaarlijk.
Individuele politieagenten vullen hun salaris vaak aan met smeergeld, aldus DFAT.55
De National Corruption Perception Survey 2021 van Transparency International Pakistan (TIP) wijst
uit dat vier op tien respondenten de politie als meest corrupte instelling in Pakistan aanwijzen.56
Volgens TI’s laatste Global Corruption Barometer die gegevens bevat over Pakistan, gebaseerd op
enquêtes afgenomen in 2016, geeft drie op vier respondenten aan smeergeld betaald te hebben aan
de politie in het jaar voorafgaand aan de enquête.57 Volgens voormalig inspecteur-generaal van de
politie van de provincie Punjab, Zulfiqar Cheema,58 is minder dan één op vier Assistant
Superintendents of Police, een rang binnen de Pakistaanse politie,59 eerlijk en oprecht, zo vertelt hij
tijdens een politieopleiding in mei 2022.60
Het komt voor dat politieagenten een geldsom aanrekenen voor het registreren of onderzoeken van
een klacht of dat de autoriteiten een niet gestaafd First Information Report (FIR) opstellen met als
enige doel een persoon te intimideren of onder druk te zetten.61 Soms accepteren agenten geld voor
de registratie van onware klachten.62 Soms verricht de politie aanhoudingen met als enige doel het
ontvangen van een geldsom bij de vrijlating.63 Het betalen van een omkoopsom om aan een
politieklacht te ontsnappen gebeurt ook.64 The Express Tribune meldt dat een significant aantal
politiekantoren in Peshawar regelmatig nalaat FIR’s van burgers te registreren.65

1.5. Corruptie bij het leger
Volgens DFAT wordt het leger algemeen beschouwd als de meest capabele instelling in Pakistan en
percipiëren Pakistanen het leger over het algemeen als minder corrupt dan andere instellingen. Het
leger is goed opgeleid, goed uitgerust en politiek machtig, vervolgt DFAT. Militairen worden goed
betaald en hebben een hoge sociale status. Volgens de Global Fire Power Index 2021 is het Pakistaans
leger, dat over kernwapens beschikt, het tiende machtigste leger ter wereld. Het defensiebudget
bedraagt meer dan 12 miljard Amerikaanse dollar (USD). De paramilitairen niet meegerekend, heeft
het leger het bevel over een troepenmacht van 1,2 miljoen manschappen. 66
Het leger heeft een aanzienlijke invloed op de binnenlandse politiek en domineert het buitenlands en
veiligheidsbeleid. Het leger pleegt staatsgrepen in 1958, 1977 en 1999. Pogingen van de PPP en de
PML-N om de macht van het leger te beteugelen wanneer ze respectievelijk in 2008 en 2013 aan de
macht komen, brengen het militaire establishment ertoe hun regeringen te ondermijnen door naar
verluidt protesten en oppositiebewegingen te steunen.67
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Het leger speelt daarnaast een aanzienlijke rol in de economie en is een machtige zakelijke speler in
een hele reeks sectoren, waarbij het haar macht gebruikt om de markt te verstoren in haar voordeel.68
Het leger bezit het grootste conglomeraat van zakelijke entiteiten in Pakistan.69 Het laat zich onder
andere in met industriële productie, bankzaken en zorgverstrekking voor militairen, ex-militairen en
hun familie.70 Volgens UNDP is het leger de grootste stedelijke vastgoedontwikkelaar en -beheerder
van het land, met een verreikende betrokkenheid in de bouw van openbare projecten.71 Het
legerpersoneel krijgt privileges en subsidies, voornamelijk in de vorm van preferentiële toegang tot
land, kapitaal en infrastructuur en belastingvrijstellingen.72
Uitgaven door de staat zijn over het algemeen aan zeer weinig toezicht of controle onderworpen, maar
dit geldt in het bijzonder voor alles waarbij het leger betrokken is, variërend van het defensiebudget
tot infrastructuurinitiatieven die deel uitmaken van de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), die
in geheimzinnigheid gehuld blijven.73 Wettelijke voorzieningen verbieden burgerlijke autoriteiten om
corruptie door militair personeel te onderzoeken.74 Voor de media houdt onderzoek naar corruptie
door militairen een aanzienlijk risico in.75
Volgens Ayesha Siddiqa, auteur van het boek Military Inc. Inside Pakistan's Military Economy,76 is het
een mythe dat hooggeplaatste militairen geen corruptie plegen en geen verantwoordingsmechanismen
nodig hebben.77 In de media verschijnen berichten over grootschalige corruptie door (gepensioneerde)
militairen. In augustus 2021 legt de gepensioneerde luitenant-generaal Asim Saleem Bajwa zijn functie
als voorzitter van de China-Pakistan Economic Corridor Authority neer wegens aantijgingen in de
media dat hij een fortuin vergaard heeft via zijn militaire functies. 78 In februari 2022 brengt het
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), een wereldwijd netwerk van
onderzoeksjournalisten, een rapport naar buiten op basis van een datalek bij de Zwitserse
investeringsbank Crédit Suisse. Het OCCRP onthult dat luitenant-generaal Zahid Ali Akbar Khan in de
periode dat hij het onderwerp vormt van een corruptieonderzoek van het National Accountability
Bureau (NAB) een rekening bij Crédit Suisse met 12 miljoen USD achterhoudt voor het NAB.79 Ook
generaal Akhtar, voormalig hoofd van de Inter-Services Intelligence (ISI), en zijn zonen hadden
rekeningen met miljoenen Zwitserse franks volgens het rapport van OCCRP. 80 De Indische krant
Business Standard meldt op basis van het rapport van het OCCRP dat verschillende hooggeplaatste
militairen afpersings- en smokkelnetwerken beheren of beschermen, overheidseigendommen leasen
aan extreem lage prijzen en smeergeld aannemen in defensiedeals.81 Cedoca kon deze informatie niet
verifiëren bij het OCCRP binnen het afgesproken tijdsbestek. In 2022 opent het NAB op basis van
klachten die het ontvangt corruptieonderzoeken naar de gepensioneerde generaal Ahsan Saleem
Hayat en de gepensioneerde luitenant-generaal Muzammil Hussain,82 die een maand eerder
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onverwachts zijn ontslag indient als voorzitter van de Water and Power Development Authority
(WAPDA).83

1.6. Corruptie binnen justitie
Verschillende bronnen melden dat er corruptie is in het gerecht,84 in het bijzonder in de lagere niveaus
van het gerechtelijk apparaat85 doordat zij een gebrek aan middelen hebben.86 FH noemt corruptie in
het gerecht wijdverspreid.87
Aan de top van het Pakistaanse rechtssysteem staat het Hooggerechtshof, gevolgd door vijf provinciale
en regionale hooggerechtshoven en talrijke districtsrechtbanken. Hoewel de grondwet de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgt, wordt deze onafhankelijkheid in twijfel
getrokken, meldt DFAT.88 USDOS drukt zich in haar jaarrapport over de mensenrechten in Pakistan
van maart 2022 sterker uit en stelt dat de onafhankelijke werking van het gerecht door externe
invloeden belemmerd wordt.89 Lagere rechtbanken staan volgens USDOS onder druk van hogere
rechters en prominente, rijke, religieuze en politieke figuren.90 In haar Investment Climate Statement
van juli 2022 over Pakistan schrijft USDOS anderzijds dat hogere rechtbanken in het algemeen als
geloofwaardig worden beschouwd, terwijl lagere rechtbanken vaak als corrupt, inefficiënt en
onderhevig aan druk van invloeden van buitenaf, zoals de uitvoerende macht, het leger en andere
prominente figuren, worden beschouwd.91 In haar mensenrechtenrapport schrijft USDOS dat vooral in
rechtszaken met een politieke en/of religieuze lading het gerecht druk van buitenaf ondervindt, zoals
het publiekelijk politiseren van geruchtmakende zaken. 92 Volgens FH is de rechterlijke macht
gepolitiseerd en heeft ze een geschiedenis van betrokkenheid bij de machtsstrijd tussen het leger, de
burgerregering en politici van de oppositie. Rechters stemmen hun vonnissen vaak af op de prioriteiten
van het leger.93 FH vervolgt dat volgens verkiezingswaarnemers elementen binnen het gerechtelijke
en militaire establishment de omstandigheden waarin de verkiezingscampagne in 2018 plaatsvindt,
manipuleren. Volgens de HRCP leidt politiek georkestreerd gerechtelijk activisme tot de diskwalificatie
van verkiezingskandidaten.94 Berichten over militaire inmenging in het Hooggerechtshof om de
regering van de PML-N te destabiliseren in de aanloop naar de algemene verkiezingen van 2018 zijn
wijdverspreid, stelt DFAT. DFAT vervolgt dat lokale en internationale waarnemers melding maken van
intimidatie van rechters, in het bijzonder in religieus gevoelige zaken, zoals blasfemiezaken.95 In
rechtszaken met betrekking tot blasfemie durven volgens USDOS vooral rechters van de lagere
rechtbanken het soms niet aan om tegen de eisen van religieuze extremisten in te gaan. 96
In haar jaarrapport van maart 2022 maakt USDOS melding van rechtbankpersoneel dat betalingen
vraagt voor administratieve procedures.97 Het Pakistaanse gerecht kampt met een immense
achterstand volgens verschillende geraadpleegde bronnen. 98 Wetenschappelijk onderzoek uit 2021 op
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basis van interviews uit 2015 met personen uit ministeries, overheidsagentschappen, het gerecht, de
politie, middenveldorganisaties, academici, experten uit de privésector, zakenlui, advocaten en
gewone burgers wijst uit dat in de lagere niveaus van het gerecht in vrijwel elke fase van het justitiële
proces geld moet worden betaald om juridische procedures vooruit te helpen. Zonder smeergeld
stoppen juridische procedures helemaal.99
Mogelijke beschuldigingen van minachting van het gerecht weerhouden bedrijven en het publiek ervan
melding te maken van vermeende corruptie in het gerecht.100 Ook in 2021 dragen rechters
mediatoezichthouders op om het grondwettelijk verbod op kritiek op het leger of de rechterlijke macht
af te dwingen. Hierdoor is de media verplicht toespraken van politici en verslaggeving “tegen het leger”
of “tegen de rechterlijke macht” te censureren. Organisaties die de vrijheid van de pers opvolgen,
rapporteren rechtstreekse druk op mediakanalen om berichtgeving over mogelijke militaire invloed op
gerechtelijke procedures tegen politici en positieve berichtgeving over de oppositie te vermijden.101

1.7. Corruptie in de privésector en de economie
Pakistan staat op plaats 108 van de 190 in de eind 2019 gepubliceerde studie Doing Business, waarin
de Wereldbank landen rangschikt op basis van hoe bevorderlijk hun regelgeving is ten aanzien van
het bedrijfsleven. In vergelijking met het jaar ervoor (plaats 136) is Pakistan erop vooruitgegaan,
voornamelijk dankzij administratieve vereenvoudiging van de regelgeving. Op vlak van het afdwingen
van contracten staat Pakistan op plaats 156. Het duurt gemiddeld 1.071 dagen om een commercieel
geschil op te lossen in Pakistan, bijna twee keer zo lang als het gemiddelde van de OESO-landen met
een hoog inkomen.102
De economische regelgeving in Pakistan staat onder toezicht van het Economic Coordination
Committee (ECC). Het ECC heeft ruime bevoegdheden om in de economie in te grijpen en doet dat
volgens de Bertelsmann Stiftung vaak op een manier die de prijzen verstoort en bepaalde
ondernemingen en actoren selectief bevoordeelt. Zo keurt het bijvoorbeeld grote reddingsoperaties
voor falende staatsbedrijven goed en verstrekt het subsidies aan machtige, commerciële
belangengroepen met politieke banden zoals suikerproducenten. De werking van het ECC is niet
transparant en staat niet onder parlementair toezicht.103
Nog volgens de Bertelsmann Stiftung blijft in de politiek de macht geconcentreerd in handen van de
vermogende elite. De meerderheid van de gekozen functionarissen heeft een achtergrond in de
zakenwereld of grootgrondbezit. In 2020 onthult een officieel onderzoek naar de kunstmatige inflatie
van de suikerprijzen in 2018 en 2019 dat machtige commerciële belangengroepen die zowel met de
PTI-regering als haar voorgangers banden hebben, de markt manipuleren in hun voordeel.104
De Competition Commission is bevoegd om monopolies te onderzoeken en op te treden, fusies te
reguleren, collusie te voorkomen die gericht is op marktverstoring en misleidende marketingpraktijken
te bestraffen. De commissie oefent in de praktijk weinig macht uit. In de praktijk wordt de Pakistaanse
economie gedomineerd door machtige op persoonlijk voordeel beluste actoren die gebruik maken van
hun economische invloed en connecties met de staat om een voorkeursbehandeling te krijgen, aldus
de Bertelsmann Stiftung.105
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Nog volgens de Bertelsmann Stiftung kenmerken persoonlijk winstbejag en nepotisme openbare
aanbestedingen in Pakistan. Een formeel mechanisme om toezicht te houden op de procedures
waarmee contracten gegund worden, is onbestaande.106
Volgens het in december 2018 gepubliceerde rapport Integrity risks for international businesses in
Pakistan van het U4 Anti-Corruption Resource Centre, een instelling binnen het Christian Michelsen
Institute (CMI), een onafhankelijk non-profit Noors onderzoeksinstituut,107 kunnen bedrijven in alle
sectoren met corruptie te maken krijgen. Bepaalde sectoren en bedrijfsprofielen lopen meer risico dan
andere, stelt de organisatie. Collusie in aanbestedingen en smeergeld zijn wijdverspreid in de energieen infrastructuursector, terwijl sectoren die worden aangedreven door snel evoluerende duurzame
consumptiegoederen, zoals telecommunicatie, beter bestand lijken te worden tegen dergelijke
praktijken. Grotere bedrijven zijn over het algemeen minder kwetsbaar voor gedwongen corruptie.
Dankzij buitenlandse omkopingswetgeving worden lokale Pakistaanse bedrijven gevoeliger voor de
compliance vereisten van buitenlandse bedrijven.108 Een wetenschappelijke studie uit 2021 op basis
van interviews met aannemers, projectmanagers, ambtenaren, consultants en ontwerpers wijst uit
dat corruptie wijdverspreid is in de Pakistaanse bouwsector.109
Hoewel de grondwet eigendomsrechten beschermt en er wetten bestaan om individuen en bedrijven
te beschermen tegen eigendomsberoving door de staat zonder compensatie, kunnen personen in de
praktijk van hun land beroofd worden door criminelen, georganiseerde land-grabbers en
projectontwikkelaars, die vaak samenspannen met overheidsfunctionarissen. Toezicht, documentatie,
en handhavingsmechanismen zijn immers gebrekkig. Vooral personen die niet over papierwerk
beschikken of geen connecties hebben met de bureaucratie lopen het risico op gedwongen
onteigening, stelt de Bertelsmann Stiftung. Grootschalige vastgoed- en commerciële ontwikkelingen
zijn vaak gebaseerd op frauduleuze en illegale praktijken.110

1.8. Corruptie in het onderwijs
Verschillende bronnen omschrijven het Pakistaanse onderwijs als corrupt. Een traditie van corruptie is
ingebed in verschillende domeinen van het onderwijssysteem.111
Zo gebeurt de aanstelling van leerkrachten eerder via invloed, connecties, nepotisme en omkoperij,
dan op basis van verdienste.112 Daarnaast geven verschillende bronnen het fenomeen aan van de
zogenaamde ghost schools, ghost students en ghost teachers. Dit fenomeen doet zich voor in alle
provincies maar komt vaker voor in de provincie Khyber Pakhtunkhwa, meer bepaald in de tribale
districten van deze provincie.113 Hoewel heel wat scholen gesloten zijn en er geen lessen gegeven
worden, ontvangen de leerkrachten toch maandelijks een salaris. Hoewel leerlingen niet naar school
gaan en niet studeren, gaan leerlingen toch telkens over naar het volgende jaar en behalen ze een
diploma. Fondsen worden toegekend en contracten worden getekend voor de bouw van nieuwe
scholen, echter in werkelijkheid starten de projecten niet en bestaan de scholen enkel op papier.114
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In een gezamenlijke wetenschappelijke studie van verschillende Pakistaanse universiteiten over de
verschillende dimensies van corruptie binnen de onderwijssector uit 2021 halen de onderzoekers aan
dat studenten examentoezichthouders omkopen, examens buiten het examencentrum afleggen en
gsm’s gebruiken zonder angst betrapt te worden en zonder belemmeringen. Corruptie in de
onderwijssector omvat daarnaast verduistering van gelden en goederen voor privégebruik. Er gebeurt
corruptie bij de selectie en benoeming van leerkrachten en bij de toelating van studenten tot scholen.
Favoritisme is veelvoorkomend in onderwijsinstellingen. Studenten wiens ouders vriendschappelijke
of familiale banden met de leerkracht hebben, hoge posities bekleden, zich in een sterke financiële
situatie bevinden of een gelijkaardige politieke affiliatie hebben als de leerkracht, worden
bevoordeeld.115
In een artikel van augustus 2022 in de krant Dawn, spreken Nadeem Hussain, onderzoeker
onderwijsbeleid en Zulqurnain Ul Haq, expert onderwijsevaluatie, van een traditie van ongebreideld
bedrog bij examens en een systeem van oneerlijkheid in het onderwijs. Zij stellen dat studenten in
veel gevallen de mogelijkheid hebben hun resultaten te manipuleren via corruptie. In 2022 wordt
meermaals bedrog vastgesteld bij nationale examens en ingangsexamens. Verschillende examens
worden op voorhand gelekt. Elk examenseizoen verschijnen er nieuwsberichten over
onregelmatigheden met betrekking tot examentijdstippen en toezichthouders die studenten tegen
betaling toestaan examens uit te wisselen of nota’s te gebruiken. Er wordt ook bericht over de
aanwezigheid van externe gewapende personen en personen in uniform in examencentra die
studenten helpen bedrog te plegen. Het gebeurt dat studenten het examen laten afnemen door een
vriend of iemand die ze daarvoor betalen. Corruptie bij het personeel van de examencommissies is
wijdverspreid en aanwezig op alle hiërarchische niveaus, schrijven de twee onderwijsexperten.
Officiële functies in de beoordelingscommissies worden vaak aanzien als goudmijnen. Aanstellingen in
deze commissies worden beïnvloed door de politiek of verkocht voor grote sommen geld. Een groeiend
aantal mensen is financieel afhankelijk van het examenbedrog, dat een hele economie gecreëerd
heeft.116
Een studie uit 2022 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Accountability in Research van
onderzoekers aan de University of Jyvaskyla en de University of Nottingham wijst uit dat predatory
publications wijdverspreid zijn in alle disciplines van de sociale en menswetenschappen aan openbare
universiteiten in Pakistan. Zeven op de tien door professoren gepubliceerde artikels in de sociale en
menswetenschappen aan openbare Pakistaanse universiteiten staan in zogenaamde predatory
journals. Dat zijn niet-gepeerreviewde tijdschriften die tegen betaling artikels publiceren zonder
garantie van kwaliteitsnormen. De academici in kwestie betalen tijdschriften om hun artikels te
publiceren om posities en promoties te verkrijgen. De onderzoekers wijzen er ook op dat de interne
selectieprocedures van de universiteiten zeer gebrekkig zijn omdat ze in de meeste gevallen
vriendjespolitiek bevorderen. De jury's en experten beïnvloeden de selectieprocedures via hun
persoonlijke contacten, aldus de onderzoekers.117

2. Anticorruptiemaatregelen
Uit het voorgaande hoofdstuk komt naar voren dat bekleders van een openbaar ambt grotendeels
straffeloos de wet kunnen overtreden en zich schuldig kunnen maken aan corrupte praktijken.
Mechanismen om hen tot verantwoording te roepen blijven beperkt.118
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De belangrijkste anticorruptiewaakhond in Pakistan is het NAB, dat samenwerkt met Accountability
Courts onder leiding van rechters van de High Courts. Het mandaat van het NAB is in de loop der jaren
uitgebreid tot onderzoek naar corruptie door regeringsfunctionarissen en naar financieel wangedrag
van private bedrijven en particulieren.119 Andere onderzoeksinstanties zijn de Federal Board of
Revenue, de State Bank of Pakistan, de Antinarcotics Force en de Federal Investigation Agency. Samen
met het NAB voeren zij onderzoeken uit naar corruptie, belastingontduiking en het witwassen van
geld.120 Het leger en de rechterlijke macht hebben hun eigen tuchtregelingen voor corruptie.121
Volgens verschillende geraadpleegde bronnen wordt het NAB ervan beschuldigd een partijpolitieke
agenda na te streven, politici van de oppositie te viseren en personen te vervolgen door hen te
betrekken in langdurige onderzoeken naar vermeende wanpraktijken. Nadat de PTI in 2018 aan de
macht komt, stelt het NAB onderzoeken in naar bureaucraten die verbonden zijn aan de
ontslagnemende PML-N-regering.122 Er lopen corruptieonderzoeken tegen voormalig premier Nawaz
Sharif, huidig premier Shehbaz Sharif, voormalig president Asif Ali Zardari en hooggeplaatste leden
van de Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F).123 Beschuldigingen van corruptie aan het adres van leden
van de PTI, variërend van belastingontduiking door haar ministers tot marktmanipulatie door enkele
van haar prominente leiders, worden grotendeels genegeerd tijdens haar regeerperiode. De PTI is
verwikkeld in een rechtszaak waarin zij ervan beschuldigd wordt buitenlandse financiering te hebben
ontvangen tijdens de verkiezingen van 2018. Er wordt weinig vooruitgang geboekt bij het onderzoek
naar deze kwestie of de vervolging van de mogelijke betrokkenen.124
Het NAB wordt ook bekritiseerd omdat personen tegen wie een corruptieonderzoek loopt, kunnen
onderhandelen over het laten vallen van de aanklachten in ruil voor de teruggave van geld en activa
die door corruptie zouden zijn verkregen. In januari 2021 claimt het NAB op deze manier tussen 2017
en 2020 487 miljard Pakistaanse roepie (PKR) teruggevorderd te hebben van personen die zich
schuldig zouden hebben gemaakt aan corruptie. Er is echter geen openbaar toezicht op hoe deze
terugvorderingen tot stand zijn gekomen. De onderzoeken van het NAB beperken zich niet tot
bekleders van een openbaar ambt. Een groot deel van de teruggevorderde rijkdom is verkregen van
particulieren.125
In augustus 2022 voert het parlement een wetswijziging door die de bevoegdheden van het NAB
inperkt126 met als doel het misbruik van de anticorruptiewetgeving om politieke tegenstanders te
viseren tegen te gaan.127 De oppositie claimt dat de regering met deze aanpassing aan de bestaande
wetgeving corruptie vrij spel wil geven en komaf wil maken met de corruptiezaken waarin verschillende
regeringsleden verwikkeld zijn.128 Het NAB is voortaan enkel nog bevoegd om corruptiezaken van
meer dan 500 miljoen PKR te onderzoeken. De bevoegdheid van het NAB om zaken te onderzoeken
met de hulp van High Courts is ingetrokken en andere overheidsinstanties mogen de
anticorruptiewaakhond niet langer bijstaan. Beschuldigden worden voortaan steeds geïnformeerd over
de tenlastelegging en kunnen zich voor de rechtbank verdedigen. De NAB-voorzitter kan nu de
beëindiging van een tenlastelegging aanbevelen vóór de tenlastelegging van de beschuldigde.129 Het
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NAB kan niet langer zaken met betrekking tot federale, provinciale of lokale belastingen onderzoeken.
Ook regelgevende instanties kunnen niet langer door het NAB onderzocht worden. 130 De definitie van
vermogen is gewijzigd. In de National Accountability Ordinance van 1999 wordt vermogen gedefinieerd
als het vermogen van de beschuldigde, met inbegrip van zijn of haar echtgeno(o)t(e), familieleden of
medestanders. In de nieuwe wetgeving zijn de woorden echtgenoot, familieleden of medestanders
geschrapt. Volgens de National Accountability Ordinance van 1999 heeft het NAB de mogelijkheid om
een beschuldigde tijdens de onderzoeksfase te arresteren. Door de wetswijziging moet het NAB
beschikken over bewijsmateriaal voor het kan overgaan tot een arrestatie. De wetgeving is retroactief
van toepassing op alle zaken die sinds 1999 door het NAB worden onderzocht.131 Na de goedkeuring
van de wetswijziging gaat het NAB al haar lopende onderzoeken en dossiers na om te beslissen welke
worden voortgezet en welke gesloten moeten worden in lijn met de nieuwe wetgeving.132
Op lokaal niveau spelen ook de media een steeds grotere rol in anticorruptieonderzoek. Journalisten
en activisten die corruptie op grootschalig niveau trachten aan te klagen lopen echter een aanzienlijk
risico en kunnen zelf aangeklaagd worden.133

3. Documentenfraude
Uit het eerste hoofdstuk van deze COI Focus blijkt dat de publieke sector in Pakistan gecorrumpeerd
is. Het komt frequent voor dat politici, ambtenaren, politieagenten, gerechtelijk personeel of militairen
hun functie voor persoonlijk gewin misbruiken. Er is in Pakistan een gedoogcultuur voor corruptie
ontstaan die de performante werking van de staatsinstellingen grondig ondermijnt. Niet alleen is het
gemeengoed dat openbare functies voor geldgewin misbruikt worden, daarnaast primeert de
behartiging van de belangen van de eigen achterban op professionele deontologie. In de Pakistaanse
samenleving heerst een cultuur waarbij trouw aan de eigen familie, clan en/of religieuze gemeenschap
hoger gewaardeerd wordt dan het naleven van beroepscodes. Dit houdt in dat de neutraliteit van het
openbare ambt niet altijd gewaarborgd is.134
Uit de voor dit rapport geraadpleegde bronnen komt naar voren dat de bewijswaarde van documenten
en attesten die door Pakistaanse overheidsinstanties afgeleverd worden, ondermijnd wordt door de
verreikende corruptie die de werking van deze instellingen kenmerkt. De omkoopbaarheid en de
gebrekkige professionele deontologie van tal van openbare functionarissen heeft onder meer als
gevolg dat de objectiviteit van de documenten en de attesten die door Pakistaanse overheidsinstanties
afgeleverd worden niet altijd gegarandeerd is. De beschikbare informatie wijst immers uit dat tal van
uitvoerders van openbare functies vatbaar zijn voor corruptie en documentenfraude begaan.
Documentenfraude is dan ook wijdverspreid in Pakistan, aldus het Australische DFAT.135 Dit heeft
aanzienlijke gevolgen voor de bewijswaarde van de documenten en attesten die door Pakistaanse
overheidsinstanties uitgereikt worden. Vermits de neutraliteit van de betreffende functionaris in vraag
gesteld kan worden, biedt de authenticiteit van een bepaald attest of document immers geen garantie
voor de juistheid van de informatie die het bevat.
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3.1. Identiteits- en reisdocumenten
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in het Algemeen Ambtsbericht Pakistan
van september 2022 dat vervalste identiteitsdocumenten en corruptie wijdverspreid zijn in Pakistan.
In het rapport stelt een vertrouwelijke bron dat frauduleuze documenten eenvoudig te maken en te
printen zijn in Pakistan.136
Het Country Information Report Pakistan van DFAT van januari 2022 stelt dat identiteitsdocumenten
uitgegeven door de Pakistaanse National Database and Registration Authority (NADRA) over het
algemeen betrouwbaar zijn. De Computerised National Identity Cards (CNIC’s), Smart National
Identity Cards (SNIC’s) en paspoorten bevatten veiligheidselementen die het voorkomen van
documentenfraude verminderd hebben. SNIC’s bevatten gelijkaardige informatie als CNIC’s en hebben
een chip met biometrische informatie en extra veiligheidselementen. Hoewel het document zelf zeer
veilig is, worden bij de afgifte van SNIC's geen rigoureuze identiteitscontroles verricht. De autoriteiten
hebben maatregelen genomen om de frauduleuze uitgifte van documenten te bestrijden en kunnen
frauduleuze CNIC’s annuleren.137
Frauduleus verkregen echte documenten kunnen echter relatief gemakkelijk worden bekomen. Echte
documenten zoals CNIC's en paspoorten kunnen worden verkregen op basis van frauduleus gewijzigde
of vervalste documenten zoals onder meer diploma’s, bankafschriften, contracten, referenties en
eigendomsbewijzen. Vakbondsraden en NADRA kunnen verifiëren of documenten echt zijn, maar zijn
volgens DFAT mogelijks niet in staat om frauduleus verkregen echte documenten te identificeren.
NADRA geeft geboorteakten uit, maar op frauduleuze wijze verkregen, frauduleus gewijzigde of
vervalste geboorteakten zijn nog steeds verkrijgbaar bij ziekenhuizen. 138 Rijbewijzen zijn een minder
betrouwbare vorm van identificatie.139
Vervalste identiteitsbewijzen en reisdocumenten zijn te koop in Pakistan. In de Pakistaanse media
verschijnen frequent berichten waaruit blijkt dat identiteitspapieren, paspoorten en reisvisa
verhandeld worden.140 De directeur van het Federal Investigation Agency (FIA) Sindh verklaart op een
persconferentie in juli 2021 dat NADRA drie à vier miljoen valse CNIC’s heeft uitgegeven. De regering
en NADRA ontkennen dit cijfer categoriek.141 Er wordt bericht over duizenden Pakistani die jaarlijks
gebruikmaken van vervalste paspoorten en/of vervalste reisvisa om naar het buitenland reizen.142
Over de precieze omvang van deze vorm van documentenfraude zijn geen betrouwbare cijfers
voorhanden.
Ook attesten van woonst, documenten die informatie bevatten over iemands woonplaats en
geboortedatum, zijn makkelijk op illegale wijze te verkrijgen. Volgens de regelgeving kunnen ze enkel
verkregen worden door personen die in Pakistan verblijven. NADRA of de adjunct-commissaris van
een district kunnen dergelijke attesten afgeven.143
De politie geeft attesten uit met informatie over iemands strafblad. Dergelijke documenten zijn niet
betrouwbaar omdat Pakistan geen gecentraliseerd strafregister heeft. Doorgaans neemt de ambtenaar
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die het attest opstelt contact op met de lokale politie van het district van de aanvrager alvorens het
attest af te geven.144
Ook duiken er berichten op in de media over valse huwelijksaktes en overlijdenscertificaten.145
De Pakistaanse media berichten regelmatig over het uitreiken van identiteitskaarten aan Afghaanse
vluchtelingen in Pakistan op frauduleuze wijze. Zo verkrijgen Afghaanse vluchtelingen nationale
identiteitskaarten door middel van valse geboorteakten of andere documenten of door middel van
corruptie.146 Personen die niet in de databanken van NADRA of het Afghaanse Ministry of Refugees
and Repatriation (MoRR) staan, kunnen op frauduleuze wijze een Afghan Citizenship Card (ACC)
bekomen, gezien een verklaring dat men Afghaan is de enige vereiste is om een ACC te bekomen. 147

3.2. First Information Report (FIR)
Een First Information Report (FIR) is een schriftelijk verslag van een kenbaar strafbaar feit (cognizable
offence)148 dat in een register van een politiekantoor wordt opgenomen. Iedere Pakistaanse burger
heeft het recht om vaststellingen over een dergelijk misdrijf in het bevoegde politiekantoor te melden
en in een FIR te laten vastleggen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.149
Volgens het rapport van het USDOS van april 2022 kan bij de registratie van FIR’s corruptie
plaatsvinden. Er zijn meldingen dat sommige autoriteiten FIR’s registreren om gedetineerden te
intimideren of een geldsom aanrekenen voor het registreren van een dergelijke klacht.150
DFAT wijst erop dat FIR’s, standaardformulieren waarin de relevante informatie met de hand ingevuld
wordt, relatief eenvoudig te vervalsen zijn en geeft aan dat er meldingen zijn dat de politie
steekpenningen aanneemt om frauduleuze FIR’s op te stellen. DFAT beschouwt het bestaan van een
FIR niet als sluitend bewijs dat de in de FIR beschreven gebeurtenissen daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden.151
Onderzoek van de Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) van januari 2020 wijst ook uit dat
agenten soms geld accepteren voor de registratie van onware klachten of terechte klachten enkel
registreren nadat smeergeld betaald wordt. Ook gebeurt het dat de autoriteiten een niet gestaafd FIR
opstellen om iemand te intimideren of af te persen. Bij gebrek aan bewijsmateriaal stellen de politie
en het gerecht soms nieuwe FIR’s op om de aanhouding van een verdachte te kunnen verlengen.
Dergelijke documentenfraude van de kant van de autoriteiten toont aan dat FIR’s die door de politie
afgeleverd worden en die aan alle vormvoorschriften beantwoorden onware, gefabriceerde informatie
kunnen bevatten.152
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3.3. Attesten in verband met studies en tewerkstelling
Het rapport van het Australische DFAT van januari 2022 geeft aan dat er frauduleuze diploma’s,
bankafschriften, contracten en referenties circuleren in Pakistan.153
De media melden regelmatig gevallen van diplomafraude. Een recent voorbeeld van de circulatie van
valse diploma’s en werklicenties is het schandaal rond de Pakistaanse vliegtuigmaatschappij Pakistan
International Airlines (PIA). In oktober 2021 maakt PIA bekend 1.500 werknemers ontslagen te
hebben die aangeworven zijn op basis van vervalste documenten.154
Het schandaal rond het Pakistaans softwarebedrijf Axact is een ander recent voorbeeld van
grootschalige diplomafraude. In februari 2018 worden de eigenaars van het bedrijf veroordeeld tot
een gevangenisstraf wegens het verkopen van valse diploma’s en andere illegale activiteiten.155
Ongeveer 1.100 Pakistaanse burgers zouden bij dit bedrijf studieattesten gekocht hebben volgens de
BBC.156 In mei 2020 bericht de Pakistaanse krant The News dat een voormalig FBI-agent stelt dat het
bedrijf Axact opnieuw actief is en nog steeds valse academische diploma’s verkoopt.157 Volgens een
expert aan het woord in een artikel van World Trademark Review (WTR) van november 2021 zijn vele
voormalige werknemers van Axact aan de slag gegaan bij andere bedrijven, waar ze nog steeds illegale
activiteiten zoals het verkopen van valse diploma’s uitvoeren. WTR meldt dat de bedrijven Digitonics
Labs en Abtach honderden websites beheren die dergelijke diensten aanbieden. Volgens de expert aan
het woord zijn er naast deze twee bedrijven nog vele andere.158

3.4. Nieuwsberichten
De Canadese asielinstanties stellen in hun analyse van januari 2020 over corruptie en fraude dat valse
berichtgeving in de geschreven en elektronische pers niet ongebruikelijk is in Pakistan. Ook in meer
vooraanstaande Pakistaanse kranten verschijnen artikels die onwaar zijn of waarvan de inhoud
onvoldoende geverifieerd wordt. Daarnaast wordt in de Pakistaanse media niet altijd het onderscheid
gemaakt tussen berichtgeving en opiniestukken. Frequent worden bronnen geciteerd zonder dat de
waarachtigheid van hun verklaringen nagegaan wordt.159
Volgens het rapport van DFAT van 2019 is het mogelijk dat personen nieuwsorganisaties betalen om
valse verhalen in kranten te publiceren.160 De update van 2022 geeft hier geen informatie over.161

3.5. Documenten betreffende grondbezit
Valse eigendomsaktes zijn veel voorkomend in Pakistan. Valse eigendomstitels kunnen verkregen
worden door middel van smeergeld en worden gebruikt om leningen aan te gaan, andermans
eigendom te verkrijgen of de eigenaar van een gewild stuk land voor de rechtbank te dagen.162
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Berichten over fraude en valsheid in geschrifte met betrekking tot grondbezit verschijnen regelmatig
in de media.163
Pakistan heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om eigendomsrechten beter te
waarborgen. In de provincie Punjab heeft de Punjab Land Records Authority (PLRA) technologie
gebruikt om een gedigitaliseerd en gecentraliseerd register van landeigendom, het Land Records
Management Information System (LRMIS), te ontwikkelen en implementeren. Volgens de Bertelsmann
Stiftung kan het LRMIS mogelijk het aantal geschillen rond landeigendom terugbrengen en de rol die
corrupte lokale functionarissen spelen bij het manipuleren van eigendomsregisters elimineren.164
In juni 2022 kondigt NADRA aan dat het een systeem met biometrische verificatie zal ontwikkelen
voor de verkoop, aankoop en overdracht van eigendommen in Islamabad. Het te ontwikkelen systeem
moet valsheid in geschrifte terugdringen en illegale eigendomstransacties in Islamabad uitroeien.165

3.6. Medische sector
De Pakistaanse gezondheidssector heeft te kampen met corruptie. Verschillende bronnen rapporteren
over een gebrek aan coördinatie en kwaliteitscontrole, een tekort aan gekwalificeerd personeel,
corruptie bij de import van medicijnen, het betalen van steekpenningen voor het verkrijgen van
adequate zorg en fraude met of vervalsing van medische documenten.166 Daarnaast is er ook een
gebrek aan regelgeving en in zekere mate een afwezigheid van een goed werkend
documentatiesysteem en gecentraliseerd controleorgaan in de Pakistaanse gezondheidssector.167
De media berichten regelmatig over corruptie in de gezondheidssector. In mei 2022 bericht de krant
The News dat minstens 8.000 kinderen in de zuidelijke districten van de provincie Khyber Pakhtunkhwa
en in delen van Karachi en Baluchistan geen enkele dosis van het poliovaccin gekregen hebben doordat
vaccinateurs, regioverantwoordelijken en ander personeel van het polio-uitroeiingsinitiatief onder één
hoedje spelen met ouders die tegen de inenting van hun kinderen gekant zijn. De kinderen worden
valselijk gemarkeerd alsof ze het poliovaccin wel ontvangen hebben. Volgens ambtenaren van de
National Emergency Operations Center (NEOC), dat belast is met de uitroeiing van polio in Pakistan,
is vijf à tien procent van de kinderen niet ingeënt tegen polio ten gevolge van valse markeringen. 168
Kwakzalverij is wijdverspreid in Pakistan, melden verschillende bronnen. Een kwakzalver is een
persoon die gezondheidszorg aanbiedt zonder over de nodige kwalificaties of vergunning te
beschikken.169 De Punjab Healthcare Commission (PHC) meldt in april 2022 dat het meer dan 36.000
zorgcentra van kwakzalvers verzegeld heeft terwijl meer dan 29.000 kwakzalvers hun illegale zaak
stopzetten.170 Datzelfde jaar meldt de nieuwssite Bol News op basis van verschillende anonieme
bronnen uit de gezondheidssector dat de antikwakzalverijcampagnes slechts gedeeltelijk succesvol
zijn. Door de verhoogde aandacht van de overheid verplaatsen nepgezondheidsmedewerkers hun
activiteiten naar minder zichtbare plaatsen of bieden ze mobiele diensten aan. Velen werken onder de
vleugels van echte dokters of met medeweten van de autoriteiten. Ze betalen echte dokters om diens
vergunning te delen of om patiënten naar hen door te verwijzen. Er zijn kwakzalvers die jonge dokters
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inhuren om in hun klinieken aanwezig te zijn om arrestatie te voorkomen bij inspectie. 171 Het
jaarrapport voor het jaar 2020 van de provinciale ombudsman van Sindh meldt dat een groot aantal
kwakzalvers aan het werk is in de provincie en dat de Sindh Health Care Commission (SHCC), die
verantwoordelijk is om de gezondheidssector in de provincie te reguleren en komaf te maken met alle
vormen van kwakzalverij, geen noemenswaardige resultaten geboekt heeft. De private
gezondheidssector is grotendeels ongereguleerd, aldus de provinciale ombudsman. 172 Volgens de
Pakistan Medical Association (PMA) valt de SHCC artsen lastig door hun klinieken te verzegelen op
grond van ongegronde beschuldigingen van kwakzalverij. De PMA beschuldigt de SHCC er ook van
kwakzalvers een vergunning te geven in ruil voor beschermingsgeld.173 De krant The Express Tribune
meldt in maart 2021 dat in Rawalpindi de autoriteiten niet optreden tegen kwakzalvers die klinieken
uitbaten in de arme wijken.174
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Samenvatting
Deze COI Focus beschrijft de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Pakistan. Uit de
geraadpleegde bronnen blijkt dat corruptie aanwezig is in alle sectoren van de Pakistaanse
maatschappij zoals justitie, politie, leger, overheidsdiensten en het onderwijs. De werking van de
politieke instellingen, de overheidsadministraties, de politie en het gerecht in Pakistan wordt door
corruptie gekenmerkt. De neutraliteit en de werking van het openbare ambt en de publieke sector in
Pakistan worden hierdoor aangetast.
Hoewel corruptie strafbaar is, wijzen verschillende bronnen erop dat de betreffende wetgeving niet
effectief wordt toegepast en bekleders van een openbaar ambt grotendeels straffeloos de wet kunnen
overtreden en zich schuldig kunnen maken aan corrupte praktijken. Zo wordt het NAB voornamelijk
ingeschakeld om politieke tegenstanders van de regeringspartijen te beschuldigen van corruptie en
fraude.
Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de bewijswaarde van de door de Pakistaanse
overheidsdiensten afgeleverde attesten en documenten. De beschikbare informatie wijst uit dat tal
van uitvoerders van openbare functies vatbaar zijn voor corruptie en documentenfraude begaan.
Documentenfraude is dan ook wijdverspreid in Pakistan. Vermits de neutraliteit van de betreffende
functionaris in vraag gesteld kan worden, biedt de authenticiteit van een bepaald attest of document
geen garantie voor de juistheid van de informatie die het bevat.
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