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Inleiding
Hieronder treft u aan een wijziging
van het hoofdstuk betreffende de
beoordeling van asielaanvragen van
personen van Azerbeidzjaanse natio-
naliteit. De aanleiding en achtergrond
van deze wijziging zijn in de tekst
opgenomen.

Algemene uitgangspunten
Hieronder wordt voor asielzoekers uit
Azerbeidzjan aangegeven welke
bevolkingsgroepen extra aandacht
vragen, bijvoorbeeld omdat zij een
verhoogd risico lopen. Ook worden
indicaties gegeven voor het verlenen
van een verblijfsvergunning asiel.
Deze indicaties zijn géén criteria: het
enkele behoren tot de desbetreffende
categorie impliceert niet dat per
definitie statusverlening moet plaats-
vinden. 

Onderstaand hoofdstuk van de
Vreemdelingencirculaire 2000 over het
landgebonden asielbeleid vormt een
uitwerking van het algemene asielbe-
leid zoals dat in de

Vreemdelingencirculaire is geformu-
leerd en kan derhalve niet als een uit-
zondering op het algemeen beleid
worden geïnterpreteerd, tenzij zulks
expliciet is vermeld.

Voor de beoordeling of een asiel-
zoeker in aanmerking komt voor een
verblijfsvergunning asiel wordt in de
eerste plaats verwezen naar C1/3
Vreemdelingencirculaire 2000.
Voorts wordt met nadruk gewezen op
de contra-indicaties die zijn geformu-
leerd in C1/5.13
Vreemdelingencirculaire 2000.

Wijziging C8/Vc 2000
De tekst van C8/Azerbeidzjan
Vreemdelingencirculaire 2000 komt
als volgt te luiden:

Beoordeling van asielaanvragen van
Azerbeidzjaanse nationaliteit

1. Datum

Deze versie van dit hoofdstuk is vast-
gesteld op *[dagtekening hoofdstuk]

2. Geldigheid

Het beleid en de instructies in dit
hoofdstuk zijn geldig, een jaar,
ingaand twee dagen na publicatie in
de Staatscourant, en zijn van toepas-
sing op alle openstaande asielaanvra-
gen en herhaalde aanvragen.

3. Achtergrond 

Op 10 juni 2003 heeft de Minister
van Buitenlandse Zaken een ambtsbe-
richt uitgebracht over de situatie in
Azerbeidzjan (kenmerk DPV/AM-
808662). 

Dit hoofdstuk bevat de uitvoerings-
consequenties van het door de
Minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie vastgestelde beleid. Het
beleid is niet gewijzigd.

Het beleid en de instructies zoals
weergegeven in het gelijknamige
hoofdstuk van 1 april 2001 komen
hiermee te vervallen.

4. Algemene aandachtspunten

4.1  Nationaliteit of staatsburgerschap

Voordat het beleid zoals neergelegd
in C8/Azerbeidzjan van toepassing
wordt verklaard, is het van belang de
nationaliteit of het staatsburgerschap
van de asielzoeker vast te stellen.
Immers, slechts indien ervan uitge-
gaan wordt dat de asielzoeker de
Azerbeidzjaanse nationaliteit bezit,
dient te worden getoetst aan het land-
gebonden asielbeleid Azerbeidzjan. 
Indien betrokkene in het bezit (is
gesteld) van het staatsburgerschap
van één van de voormalige sovjetsta-
ten (anders dan Azerbeidzjan), dient
de aanvraag getoetst te worden tegen
de achtergrond van het land van wie
betrokkene het staatsburgerschap
bezit en is dit hoofdstuk verder niet
van toepassing. 

Het is in eerste instantie aan de
betrokken asielzoeker om aanneme-
lijk te maken dat hij de
Azerbeidzjaanse nationaliteit bezit,
bijvoorbeeld door middel van het
overleggen van documenten. 

Vorenstaande is van belang, aange-
zien velen – op het moment dat de
Sovjet-Unie nog als staat bestond –
reeds uit de toenmalige deelrepubliek
Azerbeidzjan zijn vertrokken, veelal
naar één van de andere deelrepublie-
ken van de voormalige Sovjet-Unie.
Nadat de voormalige Sovjet-Unie
ophield te bestaan (december 1991)
hebben velen het staatsburgerschap
verkregen van één van deze later zelf-
standig geworden republieken. 

Uit het ambtsbericht inzake
Staatsburgerschaps- en
Vreemdelingenwetgeving in de repu-
blieken van de voormalige Sovjet-
Unie van 14 augustus 2002 (kenmerk
DPV/AM-743442) blijkt bijvoorbeeld
dat naast etnisch Armenïers, ook
etnisch Azeri mannen, gehuwd met
een etnisch Armeense vrouw, aan-
spraak kunnen maken op het staats-
burgerschap van Armenië (zie p. 10
van genoemd ambtsbericht).

Een asielzoeker wordt bijvoorbeeld
geacht de Russische nationaliteit te
bezitten, indien hij op 6 februari 1992
permanent geregistreerd stond in de
Russische Federatie en hij niet binnen
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één jaar heeft verklaard het staatsbur-
gerschap van de Russische Federatie
niet te willen aannemen.

Voor de voorwaarden ter vaststel-
ling van het staatsburgerschap in de
republieken van de voormalige
Sovjet-Unie wordt verder verwezen
naar het ambtsbericht van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken inzake
Staatsburgerschap- en
Vreemdelingenwetgeving in de repu-
blieken van de voormalige Sovjet-
Unie van 14 augustus 2002 (kenmerk
DPV/AM-743442). 

4.2  Verblijf in één van de andere
voormalige Sovjet-Republieken

4.2.1  Algemeen

Nadat is aangenomen dat betrokkene
de Azerbeidzjaanse nationaliteit bezit,
dient getoetst te worden of sprake is
van een situatie als bedoeld in artikel
31, tweede lid, aanhef en onder i,
Vreemdelingenwet. 

Het is mogelijk dat betrokkene,
indien hij ten tijde van de voormalige
Sovjet-Unie uit de toenmalige deelre-
publiek Azerbeidzjan is vertrokken,
niet in het bezit is gesteld van het
staatsburgerschap van één van deze
voormalige deelrepublieken, maar
anderszins verblijf had. 

Indien de vreemdeling niet in het
bezit is gesteld van staatsburgerschap
(zie paragraaf 4.1), maar wel sprake
is van legaal verblijf (verblijfstitel) in
één van de andere voormalige sovjet-
republieken, kan dit worden meege-
wogen bij de beoordeling van de aan-
vraag ingevolge artikel 31, tweede lid,
aanhef en onder i, Vreemdelingenwet.
Zie voor de beoordeling hiervan
paragraaf C1/5.11.

Indien uit het relaas van betrokke-
ne, de (doorlopende) duur van de
verblijfsvergunning of onderzoek
door de Minister van Buitenlandse
Zaken niet valt af te leiden dat de
asielzoeker duurzame bescherming zal
genieten in het land van eerder ver-
blijf, dan wordt geen toepassing gege-
ven aan artikel 31, tweede lid, aanhef
en onder i, Vreemdelingenwet.

4.2.2  Eerder verblijf in Armenië

Uit het ambtsbericht van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
inzake de algemene situatie in
Azerbeidzjan van 10 juni 2003 (ken-
merk DPV/AM-808662) blijkt dat de

Armeense autoriteiten bereid zijn
etnische Armeniërs terug/over te
nemen. Uit Azerbeidzjan vertrokken
etnisch Armeniërs worden door
Armenië adequaat opgevangen. Zij
worden door de Armeense autoritei-
ten niet teruggestuurd naar
Azerbeidzjan. 

De aanvraag om toelating als
vluchteling van etnisch Armeniërs die
eerder langer dan twee weken in
Armenië hebben verbleven, kan in
voorkomende gevallen derhalve wor-
den afgewezen op grond van artikel
31, tweede lid, aanhef en onder i
Vreemdelingenwet. Zie ook paragraaf
C1/5.11.

4.2.3  Nader gehoor

Het is van belang dat tijdens het
nader gehoor aan betrokkene wordt
gevraagd wanneer hij Azerbeidzjan
heeft verlaten en naar de verblijfs-
rechtelijke positie van betrokkene in
de Russische Federatie dan wel één
van de andere voormalige sovjetrepu-
blieken. Voorts dient gevraagd te
worden of betrokkene pogingen heeft
ondernomen om het staatsburger-
schap of een andere verblijfstitel van
de Russische Federatie dan wel één
van de andere voormalige sovjetrepu-
blieken te verkrijgen. In het ontken-
nende geval dient te worden nage-
vraagd om welke reden betrokkene
dat heeft nagelaten. In het bevestigen-
de geval, tot welk resultaat dit heeft
geleid (dit dient zoveel mogelijk te
worden onderbouwd met documen-
ten). Indien betrokkene verklaard
heeft illegaal in de Russische
Federatie dan wel één van de andere
voormalige sovjetrepublieken te heb-
ben verbleven, is het van belang
inzicht te verkrijgen in de manier
waarop betrokkene zich, zonder
documenten, staande heeft weten te
houden (woon- werkomstandigheden,
het maatschappelijk leven, e.d.).
Tevens is van belang dat tijdens het
nader gehoor aandacht wordt besteed
aan de redenen waarom men alsnog
naar Nederland is gekomen. 

4.3  Geloofwaardigheid 

Voor wat betreft de beoordeling van
de geloofwaardigheid van het asielre-
laas wordt verwezen naar paragraaf
C1/3.2.
Bij de beoordeling van de geloof-
waardigheid van het asielrelaas kun-

nen ook meegenomen worden de ver-
klaringen van de asielzoeker met
betrekking tot zijn eerder verblijf in
één van de voormalige sovjetrepublie-
ken.
Zo is het bijvoorbeeld aan betrokke-
ne, indien er sprake is van eerder
(illegaal) verblijf in de Russische
Federatie, om aannemelijk te maken
dat hij zonder verblijfstitel dan wel
enig ander (identiteits)document lang-
durig in de Russische Federatie heeft
verbleven. Het is dan van belang te
vragen hoe hij zich al die jaren in de
Russische Federatie zonder registratie
heeft kunnen handhaven, mede in het
licht van het gestelde op de pagina’s
94 en 95 van het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
14 augustus 2002 inzake
Staatsburgerschap- en
Vreemdelingenwetgeving in de repu-
blieken van de voormalige Sovjet-
Unie (kenmerk DPV/AM-743442). 

Het is, gelet op het gestelde in het
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 14 augustus
2002 inzake Staatsburgerschap- en
Vreemdelingenwetgeving in de repu-
blieken van de voormalige Sovjet-
Unie (kenmerk DPV/AM-743442), in
praktische zin niet eenvoudig om
langdurig illegaal in de Russische
Federatie te verblijven zonder deel te
nemen aan het maatschappelijk leven.
Daarom kan van betrokkene tevens
verwacht worden dat hij documenten
overlegt die zijn verblijf in de
Russische Federatie onderbouwen.
Het toerekenbaar ontbreken van der-
gelijke documenten, naast het ontbre-
ken van andere (identiteits)documen-
ten, kan worden meegewogen in de
beoordeling van de aanvraag, gezien
in het licht van artikel 31, tweede lid,
aanhef en onder f, Vreemdelingenwet. 

Het bovenstaande met betrekking
tot het illegaal verblijf kan tevens
worden meegewogen in de beoorde-
ling van het asielrelaas indien het ille-
gale verblijf niet aannemelijk is
gemaakt dan wel ongeloofwaardig
moet worden geacht, bezien in combi-
natie met het gehele relaas. 

Het bovenstaande met betrekking
tot het illegale verblijf kan niet wor-
den tegengeworpen indien betrokkene
aannemelijk heeft gemaakt dat hij –
al dan niet ondanks serieuze pogin-
gen daartoe – geen legale verblijfspo-
sitie of tijdelijke bescherming in de
Russische Federatie dan wel één van
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de andere voormalige sovjetrepublie-
ken heeft kunnen verkrijgen. 

4.4  Etniciteit

4.4.1  Inleiding

Naast de bepaling van de nationali-
teit (zie paragraaf 4.1) is het ook van
belang zo goed mogelijk de etniciteit
van een asielzoeker  vast te stellen.
Het is derhalve van belang om bij het
eerste en nader gehoor vragen te stel-
len over de etnische afkomst van de
asielzoeker. Van belang hierbij kan
zijn de taal, die iemand beheerst, de
tenaamstelling van overgelegde docu-
menten, de etnische afkomst van de
ouder(s) en bijvoorbeeld de (laatste)
verblijfsplaats(en) van betrokkene.
Tevens kan desgewenst gebruik
gemaakt worden van taalanalyse of
kan overwogen worden een onder-
zoek in te laten stellen door de
Minister van Buitenlandse Zaken (zie
paragraaf 6).

Voorts is bij de beoordeling van
belang dat, blijkens het ambtsbericht
van de Minister van Buitenlandse
Zaken van 10 juni 2003 inzake
Azerbeidzjan (kenmerk DPV/AM-
808662), etnisch Armeense mannen
jonger dan 60, niet geboren uit een
gemengd huwelijk (en met of zonder
echtgenote en/of kinderen van al dan
niet Armeense of Azeri afkomst) in
Azerbeidzjan niet meer voorkomen.
Hieruit volgt dat asielaanvragen van
personen behorend tot deze categorie,
die verklaard hebben Azerbeidzjan na
1992 te hebben verlaten als niet aan-
nemelijk moeten worden beschouwd. 

Hetzelfde geldt voor etnische Azeri
in Nagorny Karabach. Blijkens het
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 10 juni 2003
inzake Azerbeidzjan (kenmerk
DPV/AM-808662), zijn geen etnische
Azeri jonger dan 55 meer woonachtig
in Nagorny Karabach. Hieruit volgt
dat asielaanvragen van personen
behorend tot deze categorie, die ver-
klaard hebben Nagorny Karabach na
1992 te hebben verlaten als niet aan-
nemelijk moeten worden beschouwd. 

4.4.2  Etnische Azeri

Met betrekking tot de beoordeling
van asielaanvragen van etnische Azeri
is het algemene asielbeleid van toe-
passing. Ten aanzien van toepassing
van het vlucht- of vestigingsalterna-

tief is het algemene beleid, zoals
weergegeven in subparagraaf
C1/3.3.3, van toepassing.

Indien van een etnische Azeri
geconcludeerd wordt dat hij te vrezen
heeft voor vervolging in de enclave
Nagorny Karabach van de zijde van
de Karabachse autoriteiten dan wel
van de zijde van de etnisch Armeense
bevolking, dan wel dat er bij terug-
keer naar Nagorny Karabach een
reëel risico bestaat op schending van
het gestelde in artikel 3 van het
Europees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, dan is er in
beginsel een vlucht- of vestigingsalter-
natief in Azerbeidzjan voor handen. 
Bij deze beoordeling dient overigens
wel in het oog gehouden te worden
dat er in Nagorny Karabach zo goed
als geen (alleenstaande) Azeri meer
verblijven.

De positie van gemengd gehuwden
komt in paragraaf 4.4.4 van dit
hoofdstuk aan de orde.

4.4.3  Etnische Armeniërs

4.4.3.1  Inleiding 
Naar aanleiding van de oorlog om
Nagorny Karabach hebben verreweg
de meeste etnisch Armeniërs
Azerbeidzjan al tussen 1988 en 1990
verlaten. Zij zijn over het algemeen
naar één van de voormalige sovjetsta-
ten zoals de Russische Federatie,
Belarus, Armenië, Oekraïne en
Georgië getrokken. Het aantal etnisch
Armeniërs dat thans nog in
Azerbeidzjan (exclusief Nagorny
Karabach) woonachtig is, wordt
geschat op 30.000 personen (inclusief
kinderen uit een gemengd huwelijk).
In Nagorny Karabach daarentegen
wonen bijna uitsluitend etnisch
Armeniërs; hun aantal wordt geschat
op circa 100.000 personen. 

In Nederland worden asielaanvra-
gen ingediend door zowel personen
die recentelijk Azerbeidzjan hebben
verlaten, als personen die al jaren
geleden Azerbeidzjan hebben verla-
ten. Gelet op het mogelijke tijdsver-
loop sinds het vertrek van de etnisch
Armeniër zal eerst moeten worden
bezien of de vreemdeling niet inmid-
dels in het bezit is van het staatsbur-
gerschap van één van die deelrepu-
blieken van de voormalige
Sovjet-Unie (zie paragraaf 4.1). 

In de paragrafen 4.4.3.2 tot en met
4.4.3.5 wordt met etnisch Armeniër

bedoeld een alleenstaande etnisch
Armeense man of vrouw dan wel een
echtpaar waarbij beide echtelieden
etnisch Armeens zijn. De positie van
gemengd gehuwden komt in para-
graaf 4.4.4 van dit hoofdstuk aan de
orde.

4.4.3.2  Beoordeling vluchtelingschap
Een beroep op gebeurtenissen vóór
1992 zal, gelet op het tijdsverloop,
niet snel leiden tot de conclusie dat er
sprake is van vluchtelingenschap.
Immers, indien de vreemdeling voor
1992 is vertrokken en daarna geruime
tijd buiten Azerbeidzjan heeft verble-
ven, zal niet snel aannemelijk
gemaakt kunnen worden dat de
vreemdeling thans nog te vrezen zou
hebben in Azerbeidzjan. 
Dit laat echter onverlet de mogelijk-
heid dat een vreemdeling in het asiel-
relaas op individuele gronden aanne-
melijk maakt dat hij te vrezen heeft
voor vervolging als bedoeld in het
Vluchtelingenverdrag. 

Bij die beoordeling van het asielre-
laas dient mede overwogen te worden
dat, blijkens het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
10 juni 2003 over de situatie in
Azerbeidzjan (kenmerk DPV/AM-
808662), al jaren geen sprake meer is
van discriminatie van overheidswege.
Tevens meldt eerder genoemd ambts-
bericht dat er geen gevallen bekend
zijn waarin enkel de etnische afkomst
aanleiding is voor detentie, mishande-
ling of andere direct op de persoon
gerichte fysieke acties. Voorts kunnen
etnisch Armeniërs de bescherming
inroepen van de Azerbeidzjaanse
autoriteiten tegen intimidatie of ach-
terstelling, hoewel niet kan worden
uitgesloten dat de autoriteiten minder
geneigd zijn bescherming te bieden
aan etnisch Armeniërs (dan aan etni-
sche Azeri). Gelet hierop kan in
beginsel van een etnisch Armeniër
verlangd worden dat hij in voorko-
mende gevallen om de bescherming
van de Azerbeidzjaanse autoriteiten
verzoekt.

4.4.3.3  Vluchtalternatief
Etnisch Armeniërs, van wie geconclu-
deerd wordt dat zij
Verdragsvluchteling zijn, komen in
beginsel niet in aanmerking voor een
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet, aangezien in
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beginsel een binnenlands vluchtalter-
natief in Nagorny Karabach kan
worden tegengeworpen. Bij deze
beoordeling is het algemene beleid
met betrekking tot het vluchtalterna-
tief, zoals beschreven in C1/3.3.3, van
toepassing. 

Indien om individuele redenen
wordt geconcludeerd dat het binnen-
lands vluchtalternatief in Nagorny
Karabach niet kan worden tegenge-
worpen, dan kan een vergunning op
grond van artikel 29, eerste lid onder
a, Vreemdelingenwet, worden ver-
leend. In een dergelijk geval wordt
aan een eventueel buitenlands vlucht-
alternatief geen toepassing gegeven,
aangezien het Vluchtelingenverdrag
daar geen ruimte voor biedt.

Indien geconcludeerd wordt dat een
etnisch Armeniër, afkomstig uit Na-
gorny Karabach, te vrezen heeft voor
vervolging in Nagorny Karabach,
dan kan een vergunning op grond
van artikel 29, eerste lid onder a,
Vreemdelingenwet, worden verleend.
In een dergelijk geval wordt aan een
binnenlands of buitenlands vluchtal-
ternatief geen toepassing gegeven. 

4.4.3.4  Beoordeling 3 EVRM
Een beroep op gebeurtenissen vóór
1992 zal, gelet op het tijdsverloop,
niet snel leiden tot de conclusie dat er
bij terugkeer sprake is van schending
van het gestelde in artikel 3 van het
Europees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna
EVRM). Immers, indien de vreemde-
ling voor 1992 is vertrokken en daar-
na geruime tijd buiten Azerbeidzjan
heeft verbleven, zal van de etnisch
Armeniër minder snel verwacht kun-
nen worden dat hij individueel
bepaalbare aspecten in het kader van
mogelijke schending van artikel 3
EVRM bij terugkeer aan kan voeren. 

Echter, gelet op de berichtgeving in
het ambtsbericht van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken inzake de
algehele situatie in Azerbeidzjan van
10 juni 2003 (kenmerk DPV/AM-
808662), dat geen nadere informatie
bekend is omtrent de positie van een
etnisch Armeniër bij terugkeer naar
Azerbeidzjan wordt bij zaken, waarbij
de asielzoeker  voor 1992 is vertrok-
ken, eerder aangenomen dat bij
terugkeer een schending plaatsvindt
van het gestelde in artikel 3 EVRM.
Op het al dan niet tegenwerpen van

een vestigingsalternatief wordt hieron-
der nader ingegaan.

Naarmate de etnisch Armeniër ech-
ter recenter uit Azerbeidzjan is ver-
trokken, zal hij (meer) gemotiveerd
moeten aangeven aan welke behande-
ling hij bij terugkeer in het land van
herkomst bloot zal worden gesteld en
dat die behandeling waar hij aan
bloot gesteld zal worden, een behan-
deling is als bedoeld in artikel 3 van
het EVRM. 

Het verschil in behandeling tussen
personen die voor 1992 zijn vertrok-
ken en personen die recenter zijn ver-
trokken is gelegen in de informatie
uit het ambtsbericht van de Minister
van Buitenlandse Zaken van 10 juni
2003 over de situatie in Azerbeidzjan
(kenmerk DPV/AM-808662), dat
etnisch Armeniërs die na 1992 in
Azerbeidzjan zijn gebleven doorgaans
geheel in de maatschappij geïnte-
greerd zijn. 

4.4.3.5  Vestigingsalternatief
Etnisch Armeniërs, niet afkomstig uit
Nagorny Karabach, van wie gecon-
cludeerd wordt dat zij bij terugkeer
een reëel risico lopen op schending
van het gestelde in artikel 3 EVRM,
komen niet in aanmerking voor een
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef en onder b,
Vreemdelingenwet, aangezien in
beginsel een binnenlands vestigingsal-
ternatief in Nagorny Karabach kan
worden tegengeworpen. Bij deze
beoordeling is het algemene beleid
met betrekking tot het vlucht- en ves-
tigingsalternatief, zoals beschreven in
C1/3.3.3, van toepassing. 

Indien om individuele redenen
wordt geconcludeerd dat het binnen-
lands vestigingsalternatief in Nagorny
Karabach niet kan worden tegenge-
worpen, of indien bij etnisch
Armeniërs wordt geconcludeerd dat
er bij terugkeer naar Nagorny
Karabach een reëel risico bestaat op
schending van het gestelde in artikel
3 EVRM, dan komen etnisch
Armeniërs evenmin in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd op grond van arti-
kel 29, eerste lid, aanhef en onder b,
Vreemdelingenwet, aangezien in
beginsel een buitenlands vestigingsal-
ternatief in Armenië aanwezig is.
Immers, uit het ambtsbericht van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
inzake de algemene situatie in

Azerbeidzjan van 10 juni 2003 (ken-
merk DPV/AM-808662) blijkt dat de
Armeense autoriteiten bereid zijn
etnisch Armeniërs terug/over te
nemen. Uit Azerbeidzjan vertrokken
etnisch Armeniërs worden door
Armenië adequaat opgevangen.
Bovendien kunnen zij eenvoudig in
aanmerking komen voor de Armeense
nationaliteit. Zij worden door de
Armeense autoriteiten niet terugge-
stuurd naar Azerbeidzjan. 

Met inachtneming van hetgeen
staat beschreven in C1/4.4.2.3 kan het
vestigingsalternatief ook worden toe-
gepast in zaken waarin een beroep
wordt gedaan op het traumatabeleid.

Volledigheidshalve wordt hier
opgemerkt dat indien op grond van
het relaas van een etnisch Armeniër
wordt geconcludeerd dat hij bij terug-
keer geen reëel risico loopt op schen-
ding van het gestelde in artikel 3
EVRM, niet subsidiair alsnog wordt
getoetst op toepassing van het vesti-
gingsalternatief. Beoordeling of spra-
ke is van een vestigingsalternatief
vindt alleen plaats, nadat is vastge-
steld dat een etnisch Armeniër een
reëel risico loopt op schending van
het gestelde in artikel 3 EVRM.

4.4.4  Gemengd gehuwden 

Het gestelde in de paragrafen  4.4.3.2
en 4.4.3.4 is ook van toepassing op
gemengd gehuwden. Met betrekking
tot het toepassen van het binnenlands
of buitenlands vlucht- of vestigingsal-
ternatief is voor gemengd gehuwden
het volgende van belang.

Onder gemengd gehuwden wordt
zowel een huwelijk verstaan van een
etnisch Azeri man met een etnisch
Armeense vrouw als van een etnisch
Armeense man met een etnisch Azeri
vrouw.
Hoewel in het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
10 juni 2003 (kenmerk DPV/AM-
808662) geen expliciete vermelding
wordt gemaakt met betrekking tot de
positie van personen die een ‘gemeng-
de relatie’ onderhouden, wordt op
grond van hetgeen is beschreven met
betrekking tot de positie van
gemengd gehuwden aangenomen dat
dit eveneens van toepassing is op per-
sonen die een duurzame gemengde
relatie onderhouden.
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4.4.4.1  Vlucht- of vestigingsalternatief
in Azerbeidzjan
Gemengd gehuwden, recent afkomstig
uit Azerbeidzjan, kan een binnen-
lands vlucht- of vestigingsalternatief
worden tegengeworpen in andere
delen van Azerbeidzjan, indien dit
mogelijk is op grond van het algeme-
ne beleidskader zoals omschreven in
C1/3.3.3.
Volledigheidshalve wordt hierbij
opgemerkt dat indien op grond van
het relaas van een etnisch Armeniër
wordt geconcludeerd dat hij geen
Verdragsvluchteling is, niet subsidiair
alsnog wordt getoetst op toepassing
van het vluchtalternatief. Beoordeling
of sprake is van een vluchtalternatief
vindt alleen plaats nadat is vastge-
steld dat een etnisch Armeniër
Verdragsvluchteling is. 
Bij de beoordeling kan worden mee-
gewogen dat blijkens het ambtsbe-
richt van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 10 juni 2003
(kenmerk DPV/AM-808662) in
Azerbeidzjan geen sprake meer is van
discriminatie van overheidswege en
dat er geen gevallen bekend zijn van
etnische Armeniërs die problemen
hebben ondervonden, die uitsluitend
gerelateerd waren aan hun etnische
afkomst. Indien desondanks gecon-
cludeerd wordt dat een persoon met
een gemengd huwelijk aangemerkt
moet worden als Verdragsvluchteling
vanwege discriminatie door derden,
dan kan hij zich in beginsel elders in
Azerbeidzjan vestigen. 

Gemengd gehuwden, afkomstig uit
Nagorny Karabach, wordt geen bin-
nenlands vlucht- of vestigingsalterna-
tief tegengeworpen in de rest van
Azerbeidzjan, tenzij zij na het vertrek
uit Nagorny Karabach, langdurig in
(de rest van) Azerbeidzjan hebben
verbleven.

4.4.4.2  Vlucht- of vestigingsalternatief
in Nagorny Karabach
Het binnenlands vlucht- of vestiging-
salternatief in Nagorny Karabach
wordt niet tegengeworpen bij
gemengd gehuwden, afkomstig uit
Azerbeidzjan, aangezien het blijkens
het ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 10 juni 2003
over de situatie in Azerbeidzjan (ken-
merk DPV/AM-808662) niet zeker is
dat zij zich kunnen handhaven in
Nagorny Karabach, tenzij zij na het
vertrek uit Azerbeidzjan, langdurig in 

Nagorny Karabach hebben verbleven.
Vorenstaande houdt in dat, indien
van gemengd gehuwden wordt gecon-
cludeerd, dat zij Verdragsvluchteling
zijn, dat zij in aanmerking kunnen
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder
a, Vreemdelingenwet 2000.
Voor de vraag of een gemengd
gehuwde in aanmerking komt voor
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder b,
Vreemdelingenwet 2000, wordt eerst
verwezen naar paragraaf 4.4.4.3

4.4.4.3  Buitenlands vestigingsalterna-
tief in Armenië 
Gelet op hetgeen is vermeld in het
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 17 maart
2003 over de situatie in Armenië
(kenmerk DPV/AM-757026) over de
positie van gemengd gehuwden
(waaronder begrepen de kinderen uit
een dergelijk huwelijk) in Armenië
wordt geconcludeerd dat het buiten-
lands vestigingsalternatief in Armenië
ook kan worden tegengeworpen aan
gemengd gehuwden, zowel in gevallen
waar de man etnisch Azeri is als ook
in gevallen waar de vrouw etnisch
Azeri is.
Weliswaar is het blijkens het voor-
noemde ambtsbericht mogelijk dat
gemengd gehuwden die zich voor het
eerst in Armenië vestigen, te maken
krijgen met lokale weerstand, maar
dat is onvoldoende om te concluderen
dat daarom reeds op voorhand een
reëel risico bestaat op schending van
het gestelde in artikel 3 EVRM. 
Slechts indien gemengd gehuwden
aannemelijk hebben gemaakt, dat bij
een terugkeer naar Armenië een reëel
risico bestaat op schending van het
gestelde in artikel 3 EVRM, kan een
buitenlands vestigingsalternatief in
Armenië niet worden tegengeworpen. 
In dergelijke gevallen kan een vergun-
ning op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef en onder b,
Vreemdelingenwet, worden verleend.

In zaken waarin een beroep wordt
gedaan op het traumatabeleid gelden
dezelfde criteria met betrekking tot de
toepassing van het vestigingsalterna-
tief.

4.4.5  Kinderen uit een gemengd huwe-
lijk

Voor wat betreft kinderen (minderja-
rig of meerderjarig) uit een gemengd
huwelijk is van belang dat de etnici-
teit doorgaans wordt doorgegeven via
de vaderlijke lijn. In beginsel houdt
dat in dat een kind van een etnisch
Azeri vader, zelf ook etnisch Azeri is
en dat een kind van een etnisch
Armeense vader, zelf ook etnisch
Armeens is. 
Van kinderen uit een gemengd huwe-
lijk, die zich reeds zelfstandig (los van
de ouders) hebben gevestigd, wordt
aangenomen dat zij de etniciteit van
de vader hebben doorgekregen. 

Uit het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
10 juni 2003 inzake Azerbeidzjan
(kenmerk DPV/AM-808662) blijkt
dat in Azerbeidzjan woonachtige kin-
deren uit een gemengd huwelijk, van
wie de vader etnisch Azeri is, door-
gaans geheel in de Azerbeidzjaanse
maatschappij zijn geïntegreerd.
Bovendien is in Azerbeidzjan geen
sprake meer van discriminatie van
overheidswege en zijn er geen geval-
len bekend van kinderen van gemeng-
de afkomst, die problemen hebben
ondervonden, die uitsluitend gerela-
teerd waren aan hun etnische
afkomst.

Gelet op vorenstaande is de enkele
omstandigheid dat betrokkene (min-
der- of meerderjarig) kind is van
ouders van gemengde afkomst als
hierboven bedoeld onvoldoende om
te concluderen dat sprake is van ver-
volging op grond van etniciteit in de
zin van het Vluchtelingenverdrag
noch dat op voorhand een reëel risico
bestaat op schending van het gestelde
in artikel 3 EVRM.

Voor de beoordeling van aanvra-
gen van kinderen, die geboren zijn uit
een gemengd huwelijk, die Nederland
zijn ingereisd met beide ouders, is
naast vorenstaande tevens het gestel-
de in paragraaf 4.4.4 van belang.

Indien een kind van een etnisch
Azeri vader langdurig bij zijn alleen-
staande etnisch Armeense moeder
heeft verbleven (zonder aanwezigheid
van de vader), dan kan een dergelijk
kind als etnisch Armeens worden
aangemerkt. Bij deze overweging is
tevens van belang de beheersing van
de Armeense, alsmede het bezit van
identiteitsdocumenten met een Ar
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meense naam, en/of het gebied waar-
uit het kind afkomstig is dan wel
waar het langdurig (met zijn moeder)
heeft verbleven.
Vorenstaande kan overeenkomstig
worden toegepast op een kind van
een etnisch Armeense vader, die lang-
durig bij zijn alleenstaande etnisch
Azeri  moeder heeft verbleven (zon-
der aanwezigheid van de vader).

Indien een kind op grond van
vorenstaande wordt aangemerkt als
etnisch Armeens, dan is met betrek-
king tot de toets of sprake kan zijn
van vluchtelingschap dan wel mogelij-
ke schending van het gestelde in arti-
kel 3 EVRM alsmede of sprake is
van een vlucht- of vestigingsalterna-
tief, van belang hetgeen hiervoor is
beschreven in de paragraaf 4.4.3. 
Indien een kind op grond van voren-
staande wordt aangemerkt als etnisch
Azeri, dan is met betrekking tot de
toets of sprake kan zijn van vluchte-
lingschap dan wel mogelijke schen-
ding van het gestelde in artikel 3
EVRM alsmede of sprake is van een
vlucht- of vestigingsalternatief, van
belang hetgeen hiervoor is beschreven
in paragraaf 4.4.2.

4.5  Dienstplichtigen en deserteurs

Het normale beleid, zoals weergege-
ven in paragraaf C1/4.2.12 is van toe-
passing. 
De strafmaat voor dienstweigering en
desertie, zoals vermeld in het ambts-
bericht inzake de algehele situatie in
Azerbeidzjan van 10 juni 2003 (zie p.
60 en 61), is niet als onevenredig
zwaar aan te merken. 
Ten aanzien van Azerbeidzjan heeft
zich niet de situatie voorgedaan dat
militaire acties in totaliteit door de
internationale gemeenschap zijn ver-
oordeeld als strijdig met de grondbe-
ginselen voor humaan gedrag of met
de fundamentele normen die gelden
tijdens een gewapend conflict.
Dienstweigeraars en deserteurs uit
Azerbeidzjan komen in beginsel niet
in aanmerking voor verlening van een
verblijfsvergunning asiel.

4.6  Vrouwen

Informatie over de positie van vrou-
wen in Azerbeidzjan is opgenomen in
paragraaf 4.4.6 van het ambtsbericht
van de Minister van Buitenlandse
Zaken van 10 juni 2003 over de situ-

atie in Azerbeidzjan (kenmerk
DPV/AM-808662). 
Voor de beoordeling van een asielver-
zoek, ingediend door een vrouw,
wordt verwezen naar C1/3.3.2 en
C1/4.2.11. 

5. Bijzondere aandachtspunten

In deze paragraaf wordt ingegaan op
meer algemene omstandigheden die
van belang (kunnen) zijn bij de
beoordeling of de asielzoeker in aan-
merking komt voor een verblijfsver-
gunning asiel. 

5.1  Traumatabeleid

De asielaanvraag dient getoetst te
worden aan het algemene traumata-
beleid ingevolge C1/4. 
Voor de toepassing van een binnen-
lands of buitenlands vestigingsalter-
natief wordt – naast hetgeen hierom-
trent is gesteld in C1/4 – verwezen
naar paragraaf 4.4.3 en 4.4.4 van dit
hoofdstuk. Deze paragrafen zijn van
overeenkomstige toepassing met
betrekking tot het traumatabeleid.

5.2  Opvangmogelijkheden minderjari-
gen en bijzonderheden met betrekking
tot het beleid inzake alleenstaande
minderjarige vreemdelingen

Het algemene beleid is van toepas-
sing. De familiebanden en -tradities
zijn in Azerbeidzjan nog relatief
sterk, zodat de meeste minderjarigen
zoveel mogelijk binnen de familie zul-
len worden opgevangen. Voor de
opvang van alleenstaande minderjari-
ge kinderen zijn weliswaar voorzie-
ningen, maar de kwaliteit is wisse-
lend. De kindertehuizen die financiële
ondersteuning krijgen van internatio-
nale organisaties, liefdadigheidsinstel-
lingen of weldoeners zijn doorgaans
wel in staat – naar lokale omstandig-
heden – redelijk goede opvang te bie-
den (zie p. 69 van ambtsbericht inza-
ke de algemene situatie in
Azerbeidzjan).
Op grond van het vorenstaande kan
niet op voorhand in algemene zin
worden gesteld dat in Azerbeidzjan
adequate opvang van alleenstaande
minderjarigen voorhanden is. De aan-
wezigheid van adequate opvang zal
dus per individuele zaak moeten wor-
den bepaald.

6. Procedurele aspecten

Alle onderzoeksvragen, ook aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken,
worden gesteld aan of via de
Gemeenschappelijke Kennisgroep. 
In zaken van asielzoekers uit
Azerbeidzjan is het niet mogelijk om
een taalanalyse in de talen Armeens
en Azeri aan te vragen ter vaststelling
van de identiteit of herkomst van een
asielzoeker. In voorkomende gevallen
kan wel taalanalyse worden uitge-
voerd voor het Russisch. Hiervoor
dient vooraf contact opgenomen te
worden met Bureau taalanalyse.

7. Terugkeer en uitzetting 

7.1  Uitzettingsbeleid 

Naar Azerbeidzjan wordt verwijderd. 

7.2  Categoriale bescherming

Asielzoekers uit Azerbeidzjan komen
niet in aanmerking voor een verblijfs-
vergunning asiel op grond van artikel
29, eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet (zie paragraaf
C1/4.5).

7.3  Vertrekmoratorium

Ten aanzien van asielzoekers uit
Azerbeidzjan is geen besluit genomen
in de zin van artikel 45, vierde lid,
Vreemdelingenwet.

7.4  Praktische aspecten terugkeer

Naar Azerbeidzjan kan worden terug-
gekeerd. 

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 
Bovenstaande hoofdstuk zal zo spoe-
dig mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie-en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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