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Disclaimer  

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 

informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 

medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 

bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 
belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 

worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 

of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 

individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 

Dit informatiebericht gaat over de beoordeling van Armenië als veilig derde land en 

is een update van IB 2020/119 dat hiermee komt te vervallen. 

 

Zie voor algemene informatie aangaande de toepassing van ‘Veilig derde 

land’ Informatiebericht nummer 2021/8. 

 

2. Inhoud/Toelichting  

Voor elk land dat als veilig derde land wordt aangemerkt, zal in ieder geval een 

algemene beoordeling moeten worden gegeven waar het gaat om de mogelijkheid 

om asiel aan te vragen, de vraag of er gedwongen terugkeer naar het land van 

herkomst van asielzoekers en erkende vluchtelingen plaatsvindt en de behandeling 

van asielzoekers en erkende vluchtelingen in het betreffende derde land. Hiervoor 

is goede landeninformatie nodig. Om die reden is TOELT gevraagd om algemene 

informatie aan te leveren aangaande dit onderwerp. 

 

Op basis hiervan heeft een nieuwe beoordeling plaatsgevonden van de vraag of 

Armenië in   het algemeen als veilig derde land kan worden aangemerkt voor 

asielzoekers en vluchtelingen afkomstig uit andere landen. 

 

Deze beoordeling treft u hieronder aan. 
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Beoordeling van Armenie als veilig derde land: 

 

Non-refoulement 

Armenië is partij bij de relevante internationale mensenrechtenverdragen, zoals 

het Vluchtelingenverdrag van 1951, het Antifolterverdrag en het Internationaal 

verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Armenië is daarnaast 

aangesloten bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Armenië 

heeft het principe van non-refoulement neergelegd in artikel 55 eerste lid van de 

Grondwet en in artikel 9 van de Law on Refugees and Asylum. Er zijn geen 

signalen  dat dit beginsel structureel door Armenië wordt geschonden. Enkel op 

incidenteel niveau zouden zich in 2021 gevallen van gedwongen terugkeer hebben 

voorgedaan van Azerbeidzjanen door de Armeense autoriteiten volgens het 

rapport van de US State Department (US DOS). 

 

Wetgeving en asielprocedure 

Armenië kent een nationale asielprocedure. De wet voorziet in de toekenning van 

asiel of de vluchtelingenstatus, en de regering heeft een systeem opgezet om 

vluchtelingen te beschermen. Artikel 2 van de Law on Refugees and Asylum 

beschrijft dat asiel zich ook uitstrekt tot personen die door een ander land als 

Verdragsvluchteling zijn  erkend. 
 

Zodra men een asielverzoek heeft ingediend mag men in Armenië werken. Tijdens 

de asielaanvraagprocedure ontvangen mensen een asylum seeker’s identification 

card, na erkenning van de vluchtelingenstatus ontvangen zij een Convention 

Travel Document. Dit laatste document is zowel een reisdocument als 

verblijfsvergunning. 

 

Het US State Department geeft in haar rapport over 2021 aan dat er sprake is van 

tekortkomingen in de Armeense asielprocedure, waaronder beperkte budgetten voor 

tolken evenals een gebrekkig kwaliteitssysteem. Daarnaast geven asielzoekers aan 

moeilijkheden te ondervinden betreffende de toegang tot rechtshulp, vooral bij 

beroep. Voorts zijn er zorgen geuit over de rechterlijke motivatie van afwijzingen 

van asielverzoeken. De amendering van de Law on Refugees and Asylum door het 

parlement in 2021 was bedoeld als procedurele versnellingsmaatregel. Er bestond 

vrees dat deze maatregel mogelijkerwijs zou leiden tot een moeilijkere toegang tot 

efficiënte rechtsmiddelen.  

 

Ook zouden er berichten zijn dat er sprake is van discriminatie op het gebied van de 

acceptatie van asielaanvragen en detentie op basis van land van herkomst, ras of 

religie. Onbekend is om hoeveel gevallen dit zou gaan. Voorts zijn er geen 

aanwijzingen dat deze discriminatie systematisch zou plaatsvinden.  

 

Behandeling asielzoekers en erkende vluchtelingen 

In de Law on Refugees and Asylum is bepaald dat de rechten van erkende 

vluchtelingen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, gezondheidszorg en 

onderwijs hetzelfde zijn als die van Armeense staatsburgers. Volgens de US State 

Department waren veel vluchtelingen echter niet in staat om te werken of 

onderwijs te volgen, ondanks wettelijke bepalingen die deze rechten beschermen.  

 

Huisvesting 

Daarnaast was de huisvestiging die aan vluchtelingen werd toegewezen beperkt en 

in slechte staat en bleef, samen met de werkgelegenheid, de grootste zorg voor 
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vluchtelingen. Veel ontheemde gezinnen waren afhankelijk van een 

huursubsidieprogramma dat werd gesteund door UNHCR en diaspora-organisaties. 

De autoriteiten exploiteerden een integratiehuis met plaats voor 29 vluchtelingen 

en boden vluchtelingen gratis huisvesting aan gedurende de eerste maanden nadat 

ze de vluchtelingenstatus hadden verworven.  

 

Medische faciliteiten 

De toegang tot medische faciliteiten in Armenië is adequaat. Wel zorgden 

taalbarrières voor moeilijkheden bij voorafgaande registratie en toegang tot 

informatie.  

 

Taalverschillen zorgden bovendien voor belemmeringen op het gebied van  

werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot diensten waarin de wet voorziet. 

 

UNHCR 

De UNHCR is actief in Armenië. De autoriteiten werkten samen met de UNHCR en 

andere humanitaire organisaties bij het verlenen van bescherming en bijstand aan 

ontheemden, vluchtelingen, terugkerende vluchtelingen, asielzoekers, staatlozen 

of andere kwetsbare personen. De UNHCR registreert geen vluchtelingen en geeft 

geen vluchtelingenkaarten af. 

 

 

3. Hoe te handelen / conclusie 

Armenië is partij is bij het Vluchtelingenverdrag en andere relevante 

mensenrechtenverdragen. Voorts kent Armenië een nationale asielprocedure die 

toegankelijk is in de praktijk en erkende vluchtelingen hebben (met   hulp van 

UNHCR) toegang tot basisvoorzieningen. 

 

Armenië kan dan ook in zijn algemeenheid worden aangemerkt als Veilig 

derde land in de zin van artikel 38 van de Procedurerichtlijn.  

 

De beoordeling of Armenië in een individueel geval als veilig derde land kan 

worden  beschouwd, blijft echter afhankelijk van de individuele merites van de 

zaak. Hierbij dient men alert te zijn bij aanvragen door niet-etnisch Armeense 

vluchtelingen (Azerbeidzjanen in het bijzonder) die aangeven te zijn 

gediscrimineerd. Ook dient aandacht te worden besteed aan de vraag in hoeverre 

betrokkene daadwerkelijk zijn rechten als vluchteling kan effectueren. 

 

 

4. Afstemming 

Dit bericht is afgestemd met DMB, JZ, A&B en TOELT. 

 

 

 

 


