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Geachte

Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van
Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de IND en de DT&V
bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot
de algemene situatie in Azerbeidzjan. De informatiebehoefte ten aanzien van een
land van herkomst van een asielzoeker is als volgt:

Ons kenmerk
3253570
Bijlage

Deel 1 Politieke en veiligheidssituatie biedt informatie om een beoordeling op
basis van artikel 15C van de Kwalificatierichtlijn mogelijk te maken. Het is daarbij
van belang dat vooral duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor de
veiligheidssituatie/mensenrechten.
Deel 2 Identiteit, documenten en nationaliteit is bedoeld om het vaststellen van
de identiteit en nationaliteit te vergemakkelijken, mede ook met het oog op
eventuele terugkeer en om te kunnen beoordelen of wellicht sprake zou kunnen
zijn dat iemand in aanmerking komt voor een buiten schuld vergunning.
Deel 3 Mensenrechten gaat om onderwerpen die van belang zijn voor een toetsing
of iemand als vluchteling wordt aangemerkt of dat er sprake is van een reëel
risico op schending van artikel 3 EVRM.
Deel 4 Vluchtelingen en ontheemden is vooral van belang voor de beoordeling of
er sprake is van een verblijfs- of vestigingsalternatief.
Deel 5 Terugkeer ziet op gerelateerde onderwerpen.
In het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan worden
vreemdelingen die actief zijn in de politiek, journalistiek, of op het gebied van
mensenrechten en significante kritiek op de autoriteiten hebben geuit waardoor zij
in de negatieve belangstelling van de autoriteiten staan, als risicogroep
aangeduid.
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht
expliciet melding te maken van relevante, reeds door u geschreven openbaar
gemaakte ambtsberichten over Azerbeidzjan.
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Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de
totstandkoming van deze brief.
1. Politieke en veiligheidssituatie
1.1 Veiligheidssituatie
1.1.1 Kunt u een beschrijving geven van de opleving in 2020 van het conflict
rond Nagorno Karabach alsook de situatie sinds ondertekening van het
staakt-het-vuren?
1.1.2 Kunt u ingaan op de aard en omvang van de veiligheidsincidenten die
zich in de verslagperiode hebben voorgedaan rond Nagorno
Karabach?
1.1.3 Kunt u ingaan op de aard en omvang van de veiligheidsincidenten die
zich in de verslagperiode hebben voorgedaan elders in Azerbeidzjan?
1.1.4 Heeft de opleving in 2020 van het conflict rond Nagorno Karabach
consequenties gehad voor de bewegingsvrijheid in Azerbeidzjan?
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1.2 Politiek(e)(-bestuurlijke) ontwikkelingen
Kunt u een beknopte beschrijving geven van de belangrijkste politieke
ontwikkelingen in Azerbeidzjan sinds het vorige algemeen ambtsbericht en
de informatie uit het ambtsbericht actualiseren?
2 Identiteit, documenten en nationaliteit
2.1 Identificatieplicht en identificerende documenten
2.1.1 Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake identificatieplicht en identificerende
documenten?
2.1.2 Kunt u ingaan op de (in de periode 2017 tot en met 2020) verschenen
publicaties over onder meer illegale vervaardiging en/of illegale afgifte van
lidmaatschapskaarten en referentiebrieven van een politieke partij,
journalistenpasjes, rijbewijzen en diploma’s, met de kennelijke bedoeling
om te worden gebruikt bij asielaanvragen?
Het betreft de volgende publicaties:
Bundespolizeidirektion Koblenz, Bundespolizei durchsucht Wohnungen wegen des
Verdachts des gewerbs- und bandenmässigen Einschleusens aserbaidschanischer
Staatsangehöriger, der Urkundenfälschung und der Geldwäsche, 13 november
2019, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70137/4438849
Trend, German court: Shocking facts about profiteering from Azerbaijani
immigrants, 20 november 2019,
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3151384.html
OC Media, Azerbaijan’s opposition in hot water over German migrant trafficking
scandal, 17.12.2019, https://oc-media.org/features/azerbaijan-s-opposition-inhot-water-over-german-migrant-trafficking-scandal/
Global Voices, Inside the party membership scandal rocking Azerbaijan's
opposition, 21 december 2019, https://globalvoices.org/2019/12/21/inside-theparty-membership-scandal-rocking-azerbaijans-opposition/
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Trend, Azerbaijani Operational Headquarters: Severe measures to be taken
towards quarantine regime violators, 6 april 2020,
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3219028.html
Turan, People selling fake journalist IDs detained, 8 april 2020,
https://www.turan.az/ext/news/2020/4/free/politics%20news/en/123027.htm
ONA, Group, preparing fake driving licences of Georgia, neutralized in Baku, 30
oktober 2019, https://ona.az/en/event/group-preparing-fake-driving-licenses-ofgeorgia-neutralized-in-baku-9881
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OECD, Anti-corruption reforms in Azerbaijan. 4th round of monitoring of the
Istanbul Anti-Corruption Action Plan, 2016, blz. 86
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-ACN-Azerbaijan-Round-4Monitoring-Report-ENG.pdf
Meydan TV, Running into a trap: The emigration mafia of Azerbaijan, 23 mei
2017, https://www.meydan.tv/en/article/running-into-a-trap-the-emigrationmafia-of-azerbaijan/
Deutsche Welle, Azeri journalist in exile shot in southern France, 30 maart 2018,
https://www.dw.com/en/azeri-journalist-in-exile-shot-in-southern-france/a43197000
Reuters, Gunman shoots exiled Azeri journalist in southern France, 30 maart
2018, https://www.reuters.com/article/us-france-shooting-azerbaijanidUSKBN1H60ZO
France Blue, Un homme se présentant comme un journaliste d'Azerbaïdjan en exil
cible d'une fusillade près de Toulouse, 31 maart 2018,
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-journaliste-d-azerbaidjanen-exil-cible-d-une-fusillade-pres-de-toulouse-1522401456
Open Democracy (Grigoryeva T. & Djalilov I.), Azerbaijani mafia in the heart of
Europe?, 5 april 2018
https://www.opendemocracy.net/en/odr/mobistan-in-the-heart-of-europe/
2.1.3

2.1.4

Kunt u ingaan op de rol van prominente Azerbeidzjani zoals bijvoorbeeld
Qenimet (Ganimat) Zahid en Hasan Gafarov in relatie tot asielgerelateerde
fraude?
Kunt u ingaan op het voorkomen van asielgerelateerde fraude inzake
overheidsdocumenten?

2.2 Nationaliteit
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen ambtsbericht is
vermeld inzake nationaliteitsrecht?
3 Mensenrechten
3.1 Positie van specifieke groepen
3.1.1

Etnische minderheden
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Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de positie van etnische minderheden in het
algemeen, en de positie van personen van Armeense etniciteit in het
bijzonder?
3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Dienstplichtweigeraars en deserteurs
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de positie van dienstplichtweigeraars en
deserteurs?
Kunt u ingaan op de inzet van dienstplichtigen in relatie tot de opleving
in 2020 van het conflict rond Nagorno Karabach?
Hoeveel dienstplichtigen zijn in dit conflict ingezet en hoeveel
dienstplichtigen zijn in dit conflict gesneuveld?
Is er sprake geweest van dienstplichtigen die inzet in het conflict rond
Nagorno Karabach hebben geweigerd? Hoe zijn de autoriteiten hiermee
omgegaan?

3.1.3

Leden van oppositiepartijen / politieke activisten
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de positie van leden van
oppositiepartijen en politieke activisten?

3.1.4
3.1.4.1

LHBTI
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de positie van LHBTI?
Kunt u specifiek ingaan op het verschil tussen de situatie voor
LHBTI in Baku en elders in Azerbeidzjan?
Kunt u specifiek ingaan op de mogelijkheid voor LHBTI om de
bescherming van de autoriteiten in te roepen?

3.1.4.2
3.1.4.3

3.1.5

Vrouwen
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de positie van vrouwen?

3.1.6
3.1.6.1

(Alleenstaande) minderjarigen
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de positie van leden van (Alleenstaande)
minderjarigen?
Is er een stelsel van pleegzorg beschikbaar? Zo ja, hoe is het toezicht
geregeld?

3.1.6.2
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3.2 Naleving en schendingen
3.2 Vrijheid van meningsuiting
3.2.1
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de positie van mensenrechtenactivisten
en journalisten en de wijze waarop de autoriteiten omgaan met uitingen
van kritiek?
3.2.2
In hoeverre hebben familieleden van mensenrechtenactivisten,
journalisten en politieke opposanten (die zelf niet als zodanig actief zijn)
ook problemen te verwachten?
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3.2.3

3.2.4

Kunt u ingaan op de houding van de Azerbeidzjaanse
autoriteiten ten opzichte van personen die vanuit het buitenland
kritiek uiten?
Zijn er signalen bekend omtrent personen die zich voordoen als
mensenrechtenactivisten, journalisten en/of politieke opposanten? Zo
ja, kunt u nader ingaan op het type signalen?

3.3 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
3.3.1 Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake de Vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging?
3.3.2 Kunt u in dit verband specifiek ingaan op de situatie van aanhangers van
de beweging van Fethüllah Gülen?

Directie Dienstverlenen
Afdeling Expertise
Team Onderzoek en Expertise
Land en Taal
Datum
15 maart 2021
Ons kenmerk
3253570

3.4 Toezicht en rechtsbescherming
Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen ambtsbericht is
vermeld inzake toezicht en rechtsbescherming?
4 Vluchtelingen en ontheemden
4.1 Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake vluchtelingen en ontheemden?
4.2 Kunt u in dit kader specifiek ingaan op de consequenties van de
opleving in 2020 van het conflict rond Nagorno Karabach?
4.3 Is Azerbeidzjan aangesloten bij relevante mensenrechtenverdragen op het
gebied van vluchtelingen en refoulement? Zo ja, welke?
4.4 Wat zijn de leefomstandigheden van personen die door Azerbeidzjan als
Verdragsvluchteling zijn erkend?
4.5 Is het in de praktijk mogelijk om in Azerbeidzjan asiel aan te vragen?
Beperkt Azerbeidzjan de mogelijkheden om asiel aan te vragen?
5 Terugkeer
5.1 Kunt u een actualisatie geven van hetgeen in het vorige algemeen
ambtsbericht is vermeld inzake terugkeer?
5.2 Is er in Azerbeidzjan adequate opvang aanwezig voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen die terugkeren naar hun land van herkomst?
Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact
opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Namens deze,
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