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Inleiding  

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Russische Federatie1 
beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken 
van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de 
terugkeer van afgewezen Russische asielzoekers. Het ambtsbericht beslaat de 
periode van augustus 2015 tot en met juni 2017. 
 
Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op informatie van openbare en vertrouwelijke 
bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende 
organisaties van de Verenigde Naties, (niet-)gouvernementele organisaties, 
vakliteratuur en berichtgeving in de media. Een overzicht van de geraadpleegde 
openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst. Bovendien liggen bevindingen 
ter plaatse en vertrouwelijke rapportages van Nederlandse vertegenwoordigingen 
aan dit algemeen ambtsbericht ten grondslag. In dit rapport wordt veelvuldig 
verwezen naar geraadpleegde openbare bronnen, en naar vertrouwelijke bronnen 
indien informatie op vertrouwelijke basis is ingewonnen. 
 
In hoofdstuk één wordt ingegaan op recente ontwikkelingen op politiek- en 
veiligheidsgebied. Tevens wordt ingegaan op identiteits- en reisdocumenten. 
 
In hoofdstuk twee wordt vervolgens de mensenrechtensituatie in de Russische 
Federatie geschetst. Na een beschrijving van wettelijke garanties en internationale 
verdragen waarbij Rusland partij is, komen de mogelijkheden van toezicht op 
naleving van de mensenrechten aan de orde. Daarna volgt een beschrijving van de 
naleving dan wel schending van enkele klassieke mensenrechten. Ten slotte wordt 
de positie van specifieke groepen belicht. 
 
In hoofdstuk drie komen de opvang van vluchtelingen, binnenlands ontheemden en 
activiteiten van internationale organisaties aan de orde. 
 

 
1  De namen ‘Russische Federatie’ en ‘Rusland’ zijn gelijk volgens artikel 1, lid 2, van de Russische grondwet. De 

beide namen worden in dit ambtsbericht dan ook afwisselend gebruikt. 
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1 Landeninformatie 

1.1 Politieke ontwikkelingen 
 
Tijdens de verslagperiode werden in Rusland personen en groepen met een 
afwijkende mening ten opzichte van de regering steeds meer onderdrukt. De trend 
van het bevoegd gezag en Kremlin-getrouwe politici om zich uitdrukkelijk met 
nationalistische, traditionele en conservatieve denkbeelden te identificeren, zette 
zich voort. De invloed van de Russisch-Orthodoxe Kerk en diens traditionele 
waarden nam toe. De overheid probeerde eenheid te creëren door de nadruk te 
leggen op waarden als vaderlandsliefde en door de angst voor binnen- en 
buitenlandse vijanden aan te wakkeren. Vrijheden voor media, ngo’s, 
andersdenkenden en opposanten werden verder ingeperkt door nieuwe restrictieve 
wetgeving en de –vaak willekeurige- implementatie daarvan.2 Zie ook 2. 
Mensenrechten.  
 
De macht is steeds meer gecentraliseerd in de presidentiële administratie, die wordt 
gedomineerd door de president, Vladimir Poetin.3 De trend om niet alleen op 
federaal maar ook op regionaal niveau bestuursleden met een Federale 
Veiligheidsdienst-achtergrond (Federalnaja Sloezjba Bezopasnosti –FSB-) te 
benoemen, zette zich voort.4  
 
In de aanloop naar de landelijke parlementaire verkiezingen in 2016 (federale 
Doema-verkiezingen) vonden in september 2015 zowel burgemeesters-, 
gouverneurs-, als regionale verkiezingen plaats. De deelname van onafhankelijke 
kandidaten werd bemoeilijkt en het aantal partijen was afgenomen ten opzichte van 
eerdere verkiezingen. Van de 32 partijen die wilden deelnemen, werden er 
uiteindelijk veertien toegelaten (in 2011: 7). Partijen die nog niet lokaal 
vertegenwoordigd waren hoopten minimaal één regionale Doemazetel te 
bemachtigen, omdat dit de partij van automatische deelname aan de landelijke 
parlementaire verkiezingen in 2016 verzekerde, zonder handtekeningen van 
aanhangers te moeten verzamelen.5 
 
Een structurele samenwerking tussen de oppositiepartijen kwam niet van de grond. 
De door Open Russia gesteunde lijstverbinding Democratische Coalitie van 
oppositiepartijen, waaronder PARNAS en Navalny’s Partij van de Vooruitgang, werd 
gehinderd door interne strubbelingen, en tegenwerking van de Russische 
autoriteiten door onder andere aanhoudingen. Het ministerie van Justitie verklaarde 
de registratie van de Partij van de Vooruitgang ongeldig en in meerdere regio’s werd 
de registratie van PARNAS ten behoeve van de regionale verkiezingen geweigerd. 
Navalny en Chodorkovski, de oprichter van Open Russia, mogen wegens hun 
strafblad en voorwaardelijke straf de komende jaren niet meedoen aan de 
verkiezingen. Zij konden daardoor ook niet deelnemen aan de Doema-verkiezingen. 
De Democratische Coalitie was derhalve geen serieus alternatief tijdens de regionale 

 
2 Amnesty International: Report 2015/2016 Russian Federation, 24 februari 2016; Forschungsstelle Osteuropa an der 

Uni Bremen und DGO:Russland-Analysen Nr. 324, 4 november 2016; De Standaard: Russen lusten dode dieren 
Jan Fabre niet, 17 november 2016; NRC.Next: Knokken voor de Orthodoxe Kerk, 1 mei 2017; vertrouwelijke 
bronnen: 29 maart 2016 en 13 maart 2017. 

3 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 maart 2016. 
4 Vertrouwelijke bron: 29 juli 2016. 
5 Freedom House: Nations in Transit Russia 2016; US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 

april 2016; vertrouwelijke bron: 28 augustus 2015. 
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en federale verkiezingen in het najaar van 2016.6 De Centrale Kiescommissie liet in 
juni 2017 weten dat Navalny als gevolg van zijn voorwaardelijke straf geen passief 
kiesrecht heeft en derhalve niet aan de presidentsverkiezingen in 2018 kan 
deelnemen. Navalny heeft zich desondanks kandidaat gesteld.7 Zie ook 2.5.1. 
 
In de aanloop naar de Doema-verkiezingen van 2016 werden onder andere 
communicatiekanalen voor afwijkende boodschappen, zowel binnen de traditionele 
media als op het internet, onder toenemend toezicht gesteld, en kandidaten van 
non-systemische oppositie en ngo’s geïntimideerd en/of in diskrediet gebracht. Zo 
werd de definitie van ‘politieke activiteiten’, op basis waarvan ngo’s die buitenlandse 
financiering ontvangen, als ‘buitenlands agent’8 kunnen worden bestempeld, 
uitgebreid met deelname aan verkiezingen en aan verkiezingswaarneming.9 Ook 
werd meer restrictieve wetgeving van kracht. Deze wetgeving is vaak vaag 
opgesteld, voor brede interpretatie vatbaar en wordt arbitrair toegepast.10 (Zie ook 
hoofdstuk 2. Mensenrechten.) 
 
De verkiezingen voor de Staatsdoema op 18 september 2016 vonden voor het eerst 
sinds dertien jaar weer plaats via een hybride systeem. Een deel van de kandidaten 
werd in de districten op persoonlijke titel gekozen. Een ander deel ging zoals 
vanouds via de partijlijsten, waarvoor zich in totaal achttien partijen hadden 
aangemeld. Regeringspartij Verenigd Rusland hield voor het eerst voorverkiezingen. 
Deze zorgden voor enkele verrassingen, waarop de partij meerdere partijleden 
verving. De Doema-verkiezingen werden vroeger gehouden en vonden plaats op een 
moment dat veel Russen in hun datsja buiten de stad verbleven, en er minder 
belangstelling was voor politiek. Kritische geluiden werden in de aanloop naar de 
verkiezingen gesmoord of als ‘onpatriottisch’ betiteld. Sommige oppositionele politici 
en activisten werden het doelwit van aanklachten op grond van valse 
beschuldigingen en intimidaties door bijvoorbeeld administratieve inspecties. 
Daardoor verliepen de verkiezingen vergeleken met eerdere verkiezingen relatief 
probleemloos. Ella Pamfilova, de voormalige federale ombudsman voor de 
mensenrechten, werd door president Poetin als hoofd van de Centrale 
Kiescommissie (CEC) aangesteld en zowel OVSE/ODIHR als de meeste EU-lidstaten 
werden uitgenodigd als internationaal waarnemer. Door nieuwe wetgeving waren 
uiteindelijk minder onafhankelijke binnenlandse waarnemers aanwezig dan bij 
eerdere verkiezingen.11  
 
De Doema-verkiezingen van 2016 toonden de laagste opkomst ooit: 48% van de 
stemgerechtigde kiezers. Verenigd Rusland won 343 (was 238) van de 450 zetels, 
een absolute meerderheid en voldoende om zelfstandig grondwetswijzigingen te 
kunnen doorvoeren, waarvoor driehonderd zetels nodig zijn. Verder zijn in de 
Doema vertegenwoordigd: de Communistische Partij van de Russische Federatie  
(Kommunisticheskaya Partiya Rossiyskoy Federatsii, KPRF), Rechtvaardig Rusland 

 
6 Vertrouwelijke bronnen: 8 en 28 augustus 2015 en 16 september 2016. NB: Chodorkovski is een oligarch en 

voormalig CEO van oliemaatschappij Yukos, die van 2005 tot 2013 een gevangenisstraf uitzat wegens 
belastigontduiking en fraude. Chodorkovski gaf financiële steun aan liberaal-democratische partijen. Volgens het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens verliep het proces tegen hem oneerlijk en was hij op onjuiste 
gronden veroordeeld. Tijdens zijn gevangenschap ging Yukos op in staatsoliemaatschappij Rosneft. Chodorkovski 
woont sinds zijn vrijlating buiten Rusland. 

7 NRC: Oppositieleider Navalny mag niet meedoen aan verkiezingen, 23 juni 2017. 
8 Zie algemeen ambtsbericht Russische Federatie juli 2014 en augustus 2015 voor achtergrondinformatie over deze 

wet. 
9 Zie 2.2.9 ‘de ngo-wet’ voor meer achtergrondinformatie hierover. 
10 Vertrouwelijke bronnen: 7 juni 2016 en 4 juli 2016; US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 

april 2017. 
11 Vertrouwelijke bronnen: 8 augustus 2016 en 16 september 2016; Freedom House: Freedom in the World 2016 

Russia, 7 maart 2016; Radio Free Europea/Radio Liberty: Pamfilova removed as Russian rights chief to join 
election body, 25 maart 2016; Ecomomist Intelligence Unit: Russia Country Report, december 2016. 
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(Spravedlivaya Rosiya, SR) en de Liberaal Democratische Partij van Rusland 
(Liberal’no-Demokraticheskaya Partiya Rossii, LDPR). Er zijn geen niet-systemische 
oppositiepartijen of liberale partijen in de Doema vertegenwoordigd. Tijdens de 
verkiezingen vonden weliswaar malversaties plaats, zoals ‘ballot stuffing’ en 
tellingen die ondoorzichtig verliepen, maar dit was minder het geval dan tijdens de 
verkiezingen in 2011. 
De president verving meerdere ministers in 2016.12  
 
Tijdens de verslagperiode werden meerdere nieuwe wetten van kracht. 
Op 11 juli 2015 traden amendementen in werking die bepalen dat gouverneurs 
maximaal twee opeenvolgende ambtstermijnen kunnen dienen.13  
Op 11 maart 2016 werden amendementen rechtsgeldig, die kandidaten verplichten  
tijdens verkiezingscampagnes persoonlijk bij televisiedebatten aanwezig te zijn, 
vertegenwoordiging door een partijgenoot is niet toegestaan. Dit geldt voor alle 
verkiezingen, behalve de presidentiële.14  
Op 8 april 2016 werden amendementen van kracht, waarmee het verboden wordt in 
een verkiezingscampagne beelden van politici te gebruiken die niet deelnemen aan 
de campagne. Daardoor kon bijvoorbeeld bij de Doema-verkiezingen in september 
2016 Verenigd Rusland geen posters van Poetin gebruiken.15  
 
In juni 2016 tekende Poetin een wet ‘ter preventie van wetsovertredingen’. 
Staatsorganen, maatschappelijke organisaties en burgers krijgen daarmee de 
mogelijkheid om toezicht te houden en waar nodig preventieve acties te 
ondernemen als er sprake is van ‘asociaal gedrag’ of ‘acties die tegenstrijdig zijn aan 
de algemeen geaccepteerde normen voor gedrag en moraal’ op diverse terreinen, 
waaronder terrorisme. De wet zou volgens onderzoekscentrum Levada ook kunnen 
worden toegepast op oppositionele activisten en niet-traditionele religies.16 
 
Amendementen aangaande de bevoegdheden van de FSB werden in december 2015 
door de Doema in de derde lezing bekrachtigd, en op 30 december 2015 door de 
president getekend. Het betreft het wapen- en geweldgebruik, alsmede het gebruik 
van speciale middelen door de Federale Veiligheidsdienst (FSB). De amendementen 
staan medewerkers van de geheime dienst toe wapens en speciale middelen te 
gebruiken naar gelang de situatie. De FSB is verplicht personen te waarschuwen 
alvorens op hen te schieten, tenzij dit vertragend werkt en daardoor een 
levensbedreigende situatie of gezondheidsrisico ontstaat voor ofwel burgers ofwel 
het FSB-personeel. Voorheen vond na wapengebruik door een FSB-medewerker een 
onderzoek plaats, dat soms leidde tot een rechtszaak. Officieren van de geheime 
dienst zijn niet meer verantwoordelijk voor schade toegebracht aan personen en 
organisaties, indien zij overeenkomstig de wet hebben gehandeld. Indien de 
bestuurder van een voertuig na herhaaldelijke oproepen niet stopt, zijn FSB-agenten 
bevoegd te schieten op het voertuig teneinde het te doen stoppen. Tevens mogen 
de agenten speciale middelen gebruiken in geval bijvoorbeeld iemand zich verzet 
tegen een FSB-medewerker.17  
 
12 Economist Intelligence Unit (EIU): Russia Country Report, december 2016; vertrouwelijke bron: 22 september 

2016. 
13 Het betreft amendementen op federale wet nr. 174, artikel 18 about general principles of organization of   
legislative (representative) and executive state authorities of the subjects of the Russian Federation.  
  vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
14 Het betreft amendementen op federale wet nr. 65, artikel 51 About principal guarantees of elections rights and the 

right to participate in a referendum of the citizens of the Russian Federation, en artikel 65 about elections of 
deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. vertrouwelijke bron: 19 januari 
2017. 

15 Het betreft amendementen op federale wet nr. 92, artikelen 48 en 54 about principal guarantees of election rights 
and the right to participate in a referendum of the citizens of the Russian Federation, en artkelen 62 en 68 about 
elections of deputies of the state duma of the federal assembly of the Russian Federation.  

 Vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
16 Human Rights Watch: World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 2017; vertrouwelijke bron: 4 juli 2016. 
17 Vertrouwelijke bronnen: 19 januari 2017 en 28 juni 2017. 
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Op initiatief van de president werd in 2016 besloten tot de oprichting van een 
Nationale Garde. De Garde krijgt taken op het gebied van de openbare orde, contra-
terrorisme en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Deze nieuwe dienst 
valt niet onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerstvo Vnoetrennych 
Del, MVD) maar rechtstreeks onder de president. Het dagelijks bevel is in handen 
van Viktor Zolotov, een voormalig FSB-agent  en ex-lijfwacht van de president. De 
Garde bestaat uit paramilitaire eenheden die voorheen onder het ministerie van 
Binnenlandse Zaken vielen, waaronder de Russische oproerpolitie (Otrjad Mobilnyi 
Osobogo Naznatsjenia, OMON) en snelle interventieteams van de politie (Spetsjalny 
Otrjad Bystrogo Reagirovanija, SOBR), en omvat circa 400.000 personen. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg mede de verantwoordelijkheid over de 
taken van de Federale Migratiedienst (Federalnaja Migratsionnaja Sloezjba, FMS) en 
de voormalige Federal Drug Control Service (FDCS), die nu Main Drugs Control 
Directorate of the Ministry of Internal Affairs (Glavnoje upravlenije po kontroljoe za 
oborotom narkotikov, GUKON) heet.18 
 

1.2 Veiligheidssituatie 
 
In de grote steden in Rusland zoals Moskou en Sint Petersburg is de 
veiligheidssituatie vergelijkbaar met die in andere grote (Europese) steden. In 
Moskou zijn sinds de terroristische aanslagen in Parijs van november 2015 
aanzienlijk meer bommeldingen. Deze bommeldingen, de instabiele situatie in de 
Noordelijke Kaukasus, en het Russische militaire optreden in Syrië dragen bij aan 
een verhoogd veiligheidsrisico. De autoriteiten reageren hierop met duidelijk 
zichtbare preventieve maatregelen zoals controles en veel blauw op straat. 
De veiligheidssituatie is, vooral in Moskou en Sint Petersburg, slechter voor 
specifieke (etnische) groepen zoals personen uit Centraal-Azië of de Kaukasus 
omdat zij te maken kunnen krijgen met discriminatie of geweld (zie ook paragraaf 
2.5.2). Ultranationalisten vallen met name personen met een niet-Slavisch uiterlijk 
aan, zoals Roma, personen afkomstig uit Afrika en etnische minderheden uit 
Centraal-Azië of de Kaukasus. Maar ook andere personen van niet-Russische 
afkomst zouden soms meedogenloos worden aangevallen op straat. 
De veiligheidssituatie in de Noordelijke Kaukasus bleef hetzelfde en was 
onverminderd instabiel.19  
 

1.3 Documenten 
 
In april 2016 werd de Federale Migratiedienst (FMS) opgeheven. De FMS was 
verantwoordelijk voor de afgifte van paspoorten, de woonplaatsregistratie en 
migratie-aangelegenheden. Deze zaken vallen nu onder het Directoraat-Generaal 
voor Migratiezaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.20 

 
18 Jamestown Foundation: Newly-Formed National Guard Cannot Dispel Putin’s Multiple Insecurities, 11 april 2016; 

vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
19 Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 2016; United States Department of State, Bureau of 

Diplomatic Security (OSAC): Russia 2016 Crime and Safety Report: Moscow, 27 januari 2016; Minority Rights 
Group International: State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2016-Russia, 12 juli 2016; US 
Department of State: Country Reports on Terrorism 2015-Russia, 2 juni 2016; Jamestown Foundation: Radicalism 
Thrives Among Exploited Migrant Workers in Russia, 19 mei 2016; US Department of State: Russia 2016 Human 
Rights Report, 7 april 2017; vertrouwelijke bron: 30 januari 2017. 

20 Vertrouwelijke bronnen:28 februari 2017 en 3 maart 2017. 
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1.3.1 Identiteits- en reisdocumenten 
Voor zover bekend geldt met betrekking tot Russische reis- en 
identiteitsdocumenten nog het hieronder gestelde. Er is geen nieuwe informatie 
bekend sinds de vorige verslagperiode. 
 
In de Russische Federatie bestaat een legitimatieplicht voor iedereen vanaf veertien 
jaar. Men dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Het niet 
in het bezit hebben ervan is een bestuursrechtelijke overtreding en kan worden 
bestraft met een geldboete. Het binnenlands paspoort is het belangrijkste 
identificatiedocument, omdat dit, naast persoonsgegevens, gegevens over de 
woonplaatsregistratie bevat (zie voor de woonregistratieplicht paragraaf 2.4.4). Bij 
binnenlandse reizen dienen Russische burgers altijd hun binnenlandse paspoort bij 
zich te dragen. Andere documenten die kunnen dienen om de identiteit van een 
persoon vast te stellen zijn: een internationaal paspoort, een militair boekje, een 
zeemanspaspoort, een diplomatiek paspoort, een dienstpaspoort, een rijbewijs en 
elk ander door officiële instanties verstrekt document, waarop zowel een foto als de 
naam van de houder vermeld staan (bijvoorbeeld een werkpas of een schoolpas). 
Deze documenten kunnen niet worden gebruikt voor (administratieve) handelingen 
waarbij het aantonen van een woonregistratie benodigd is, en worden zodoende 
door de autoriteiten niet zonder meer geaccepteerd als legitimatiebewijs. In feite 
dient daarom vrijwel altijd het binnenlandse paspoort als identiteitsbewijs en dragen 
Russen dit paspoort in de regel altijd bij zich.21 Het is niet voldoende om ter 
legitimatie een kopie van het binnenlands paspoort bij zich te dragen.22 
 
Zonder geldig identiteitsbewijs kan men in Rusland geen wettelijke transacties 
afsluiten, geen officiële administratieve handelingen verrichten en geen gebruik 
maken van overheidsdiensten. Een identiteitsbewijs is bijvoorbeeld nodig bij het 
afsluiten van een telefoonabonnement of de aankoop van een treinkaartje voor een 
langere afstand binnen de Russische Federatie. De politie kan burgers op straat om 
een identiteitsbewijs vragen. Op basis van de Politiewet kan dit alleen indien er 
gerede verdenking bestaat dat de persoon in kwestie een overtreding of misdrijf 
begaat. In de praktijk is de interpretatievrijheid van de politie hierbij echter groot en 
kan de politie burgers op willekeurige basis om een identiteitsbewijs vragen.23 Wie 
een kaartje wil kopen om binnen Rusland met het vliegtuig, per boot of trein naar 
een andere stad te reizen, of via de weg wil reizen moet zijn binnenlandse paspoort 
kunnen tonen.24  
 
Paspoorten25 
Het binnenlandse paspoort dient als identiteitsbewijs voor Russische staatsburgers 
binnen de Russische Federatie. Iedereen boven de veertien jaar dient over een 
binnenlands paspoort te beschikken. Het binnenlandse paspoort moet op 20- en 45-
jarige leeftijd worden vernieuwd. Dit kan bij een vertegenwoordiging van de MVD, in 

 
21 Zie algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juni 2013; Immigration and Refugee Board of Canada: 

Responses to Information Requests Russia, 19 januari 2016; vertrouwelijke bron: 24 maart 2015; 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244, geraadpleegd maart 2015. Code of Administrative Offenses 
of the Russian Federation No. 195-FZ of December 30, 2001, met amendementen, artikel 19.15, geraadpleegd 5 
april 2017. 

22 Vertrouwelijke bron: 13 april 2015. 
23 In de praktijk hebben vooral de Centraal-Aziatische migranten, personen uit de Noordelijke Kaukasus en (andere) 

personen met een donkere huidskleur te maken met willekeurige politiecontroles op identiteitspapieren (zie ook 
paragraaf 3.4.2). Zie ook het algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juni 2013; US Department of State:   
Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; vertrouwelijke bron: 24 maart 2015. 

24 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
25 Zie voor meer informatie over de aanvraagprocedure, de kenmerken en het gebruik van het binnenlands paspoort 

het algemeen ambtsbericht van juli 2014: www.rijksoverheid.nl. 
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de wijk waar men als woonachtig geregistreerd staat. Russische consulaten in het 
buitenland geven uitsluitend internationale paspoorten af.26 
 
Om een binnenlands paspoort te kunnen aanvragen dient men onderstaande te 
overleggen: 
- een verzoek om een paspoort; 
- een geboorteakte; 
- twee pasfoto’s van 3,5 x 4,5 cm; 
- een betaalbewijs; 
- documenten die een bepaalde informatie/status in het paspoort bevestigen, bijv. 
  een bewijs dat men zijn dienstplicht heeft voldaan, trouwakte en geboorteaktes 
  van kinderen onder de veertien jaar.27 
 
Voor reizen naar bestemmingen buiten de Russische Federatie (een aantal landen 
van de voormalige Sovjet-Unie daargelaten), dient men te beschikken over een 
internationaal paspoort, een diplomatiek paspoort, een dienstpaspoort of een 
zeemanspaspoort. Sinds 2007 worden biometrische internationale paspoorten 
afgegeven. De aanvrager kan kiezen tussen een biometrisch paspoort (tien jaar 
geldig), ook wel genaamd een ‘paspoort voor de nieuwe generatie’, en een niet-
biometrisch paspoort (‘oude stijl’) dat vijf jaar geldig is. Aanvragen voor beide typen 
een internationale paspoorten kunnen bij een lokale paspoortdienst van de MVD 
worden ingediend, waarna de behandeling ervan op centraal niveau wordt 
afgehandeld. Het paspoort dient in persoon te worden afgehaald. Voor minderjarigen 
kan dit reisdocument vanaf de geboorte door de ouders of een voogd worden 
aangevraagd. Bij aanvraag van een biometrisch internationaal paspoort worden 
vingerafdrukken afgenomen bij aanvragers van twaalf jaar en ouder. Bij het ophalen 
van het biometrische internationale paspoort wordt de identiteit van de houder van 
het document opnieuw geverifieerd aan de hand van de vingerafdrukken. De 
Russische veiligheidsdienst, FSB, beoordeelt en registreert de afgifte van 
internationale paspoorten in de Russische Federatie.28 
 
Om in de Russische Federatie een internationaal paspoort oude stijl te kunnen 
aanvragen dat geldig is voor vijf jaar dient men de volgende documenten te 
overleggen: 
- een ingevuld aanvraagformulier, een fotokopie van dit verzoek, evenals de bijlage 
  van het aanvraagformulier; 
- het binnenlandse paspoort van de aanvrager; 
- een betaalbewijs; 
- drie pasfoto’s; 
- het oude internationale paspoort indien nog geldig; 
- aanvullende documenten die bijvoorbeeld bevestigen dat de aanvrager zijn 
  dienstplicht heeft vervuld.29 
 
Teneinde binnen de Russische Federatie een internationaal biometrisch paspoort te 
kunnen aanvragen dat tien jaar geldig is, dient men de volgende documenten te 
overleggen: 

 
26 Immigration and Refugee Board of Canada: Responses to Information Requests Russia, 19 januari 2016. 
27 Immigration and Refugee Board of Canada: Responses to Information Requests Russia, 19 januari 2016. 
28 Algemene ambtsberichten juli 2014 en augustus 2015; Immigration and Refugee Board of Canada: Responses to 

Information Requests Russia, 19 januari 2016; Federal Law no. 114-FZ of August 15, 1996 on the Procedure for 
Exiting and Entring the Russian Federation, with amendments, artikel 8: www.legislationline.org, geraadpleegd 5 
april 2017. 

29 Immigration and Refugee Board of Canada: Responses to Information Requests Russia, 19 januari 2016.  
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-een ingevuld aanvraagformulier voor een biometrisch paspoort. Dit kan elektronisch 
via het Single Portal of in persoon bij een kantoor van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (voormalig FMS-kantoor); 
-een document waardoor de identiteit van de aanvrager vastgesteld kan worden; 
-een digitale foto, die samen met de aanvraag via het Single Portal moet worden 
aangeleverd; 
-een militair dienstboekje voor mannen tussen de 18 en 27; 
-een eerder afgegeven paspoort, indien nog geldig; 
-Aanvullende documenten zoals een trouwakte en geboorteakte.30 
 
Om een internationaal paspoort buiten Rusland te kunnen aanvragen bij een 
Russisch consulaat dient de aanvrager een geldig internationaal paspoort te bezitten 
of een binnenlands paspoort. Als beide paspoorten niet meer geldig zijn, moet de 
aanvrager aanvullende documenten overleggen om zijn Russisch staatsburgerschap 
te kunnen aantonen, zoals een verzoek om bevestiging van de Russische 
nationaliteit aan het hoofd van de consulaire afdeling, een aanvraagformulier met 
een foto, fotokopieën van het binnenlandse en internationale paspoort en een 
betaalbewijs. Russische consulaten verstrekken uitsluitend internationale 
paspoorten, geen binnenlandse paspoorten.31 

1.3.2 Biometrische gegevens 
Voor zover bekend geldt het gestelde in het algemeen ambtsbericht Russische 
Federatie van augustus 2015 ook voor de huidige verslagperiode.32 De pilot waarbij 
op een aantal Russische consulaten (onder andere in Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk) de biometrische data van visumaanvragers werden verzameld, 
gecombineerd met het verzamelen van de vingerafdrukken van passagiers op het 
internationale vliegveld Vnukovo in Moskou, zou in 2015 niet consequent zijn 
uitgevoerd, en eind 2015 nog niet op andere consulaten zijn gestart.33 

1.3.3 Documentfraude 
Er is geen nieuwe informatie bekend met betrekking tot documentfraude.34 
 

 
30 Immigration and Refugee Board of Canada: Responses to Information Requests Russia, 19 januari 2016. 
31 Immigration and Refugee Board of Canada: Responses to Information Requests Russia, 19 januari 2016. 
32 Zie www.rijksoverheid.nl. 
33 US State Department: Country Reports on Terrorism 2015-Russia, 2 juni 2016. 
34 Zie algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juli 2014: www.rijksoverheid.nl  
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2 Mensenrechten 

2.1 Algemeen 
 
De mensenrechten in Rusland komen steeds meer in het nauw. Getroffen zijn zowel 
het maatschappelijk middenveld, de oppositie als kritische media. Het wettelijk 
kader hiervoor werd in de verslagperiode verder uitgebreid. De willekeurige 
toepassing hiervan leidt tot onzekerheid onder de mensen. Middels wetgeving 
creëert de overheid steeds meer ruimte om formeel toezicht uit te oefenen of 
geweld toe te passen, zonder tussenkomst van een rechter. De anti-
terreurmaatregelen worden veelal gebruikt om de ruimte voor kritiek op het 
overheidsbeleid te beperken.35 
 

2.2 Juridische context 

2.2.1 Verdragen 
De Russische Federatie (toen nog Sovjet-Unie) heeft de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens uit 1948 ondertekend en is partij bij de belangrijkste VN-
verdragen op het terrein van de mensenrechten waaronder het Verdrag inzake de 
Status van Vluchtelingen uit 1951 en het bijbehorende protocol uit 1967 (beide 
getekend op 2 februari 1993).36   
 
Rusland is sinds 1996 lid van de Raad van Europa. Het Europees Verdrag voor de 
Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) is door Rusland op 5 mei 1998 
geratificeerd.37 Zie ook paragraaf 3.2 Raad van Europa. 
 
Op 15 december 2015 werd een wetswijziging van kracht die het Russische 
Constitutionele Hof de bevoegdheid geeft de implementatie van uitspraken van 
internationale aan mensenrechten gerelateerde gerechtshoven, zoals van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), naar aanleiding van klachten 
tegen Rusland, naast zich neer te leggen als die naar het oordeel van het Russische 
Constitutionele Hof in strijd zijn met de Russische grondwet. Mocht dat laatste het 
geval zijn dan kan het Constitutionele Hof bepalen dat het oordeel van het EHRM 
onuitvoerbaar is en er derhalve geen gevolg aan hoeft te worden gegeven. De 
Venetië Commissie, een adviesorgaan van de Raad van Europa, stelde in 2016 dat 
een uitspraak van het EHRM moet worden opgevolgd, ook als dit in strijd is met de 
grondwet van het betrokken land. Het Russische Constitutionele Hof heeft 
desondanks inmiddels meerdere malen een oordeel van het EHRM ongeldig 
verklaard.38  
Het bezoek van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils 
Muiznieks, aan Rusland in 2017 ging niet door. Muiznieks zou de persvrijheid en het 
werk van ngo’s in Rusland onderzoeken maar vond de 48 uur die hij daarvoor van 
de Russische autoriteiten kreeg, te kort.39  
Uit een rapport van het Ministerscomité van de Raad van Europa blijkt dat Rusland, 
op één ander land na, het minst opvolging geeft aan uitspraken van het EHRM.40 

 
35 Vertrouwelijke bron:4 juli 2016. 
36 Zie voor een actueel overzicht van de verdragen waar de Russische Federatie bij is aangesloten de 

verdragenwebsite van de VN: treaties.un.org en tbinternet.ohchr.org, geraadpleegd 16 maart 2017. 
37 Zie voor een actueel overzicht van de Europese verdragen waar Rusland partij bij is op de website van de Raad 

van Europa: www.coe.int/en/web/conventions, geraadpleegd 16 maart 2017. 
38 Human Rights Watch: Constitutional Court Backs Selective Justice, 29 april 2016; World Report 2017 Russia 

Events of 2016, januari 2017; Financial Times: Russian court overrules Strasbourg on Yukos award, 19 januari 
2017; Frankfurter Allgemeine Zeitung: Keine Entschädigung im Fall Yukos; Russland setzt Urteil aus Strassburg 
erstmals nicht um, 20 januari 2017; vertrouwelijke bronnen: 19 januari 2017 en 7 december 2015. 

39 Elsevier: Mensenrechtencommissaris niet naar Rusland, 9 januari 2017. 
40 Vertrouwelijke bron: 6 april 2017. 



 

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie 
  

 

 Pagina 14 van 76
 
 

 
In november 2016 trok president Poetin de ondertekening van het Statuut van 
Rome per decreet in. Het Statuut, dat de basis vormde voor de oprichting van het 
Internationaal Strafhof, werd in 2000 door Rusland getekend. In de praktijk 
verandert hierdoor weinig omdat Rusland het verdrag niet had geratificeerd, 
waardoor het geen verdragsstaat van het Hof was en de rechtsmacht van het 
Strafhof niet erkende. De Russische autoriteiten beschouwden het Hof als niet 
onafhankelijk.41 

2.2.2 Grondwet 
De grondwet van de Russische Federatie is op 12 december 1993 aangenomen en 
op 25 december 1993 in werking getreden.42 Een aantal deelrepublieken in de 
Russische Federatie – waaronder de republieken van de Noordelijke Kaukasus43 –
heeft een eigen grondwet, maar krachtens artikel 4 van de federale grondwet 
prevaleert federale wetgeving boven die van een deelrepubliek. De grondwet 
voorziet in de wettelijke waarborging van de meeste fundamentele 
mensenrechten.44 

2.2.3 Strafrecht en strafprocesrecht 
Het strafrecht in de Russische Federatie is neergelegd in het Wetboek van 
Strafrecht45, aangenomen op 13 juni 1996 en in werking getreden op 1 januari 
1997.46 Het strafprocesrecht is geregeld via het Wetboek van Strafvordering.47 Dit is 
aangenomen op 18 december 2001 en in werking getreden op 1 juli 2002.48 
 
Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt vier soorten misdaden: lichte vergrijpen, 
vergrijpen van een gemiddelde zwaarte, zware vergrijpen en zeer zware vergrijpen. 
Op lichte vergrijpen staat een vrijheidsontnemende straf van maximaal twee jaar. 
Vergrijpen van gemiddelde zwaarte kunnen worden bestraft met een vrijheids-
ontnemende straf van meer dan twee jaar en maximaal vijf jaar. Zware vergrijpen 
kunnen worden bestraft met een vrijheidsontnemende straf van meer dan vijf jaar 
en maximaal tien jaar, en zeer zware vergrijpen met een vrijheidsontnemende straf 
van meer dan tien jaar.49 Vrijheidsontnemende straffen kunnen in soort variëren. Zo 
kan een vrijheidsontnemende straf een gevangenisstraf, werkkamp of verplichte 
dienst in een militaire eenheid inhouden. Ook kunnen krachtens het Wetboek van 
Strafrecht boetes of disciplinaire maatregelen worden opgelegd.50 
 
Het Wetboek van Strafrecht werd meerdere malen geamendeerd. Een wetswijziging, 
die deels 20 juli 2016 van kracht werd, het zogenaamde Jarovaja-pakket, heeft 
strengere straffen tot gevolg voor diverse terroristische en extremistische 
misdrijven. Zo ook voor het ‘in het openbaar rechtvaardigen van terrorisme’ op het 
internet. Uit de amendementen wordt niet duidelijk wat hiermee precies bedoeld 

 
41 De Volkskrant: Rusland breekt met Internationaal Strafhof om conflict Oekraïne, 16 november 2016; Amnesty 

International: Russia: Decision to pull out of the Rome Statute is a blow to international justice, 16 november 
2016; The Independent: Russia to pull out of International Criminal Court over Syria air strikes, 17 november 
2016. 

42 Zie de grondwet van de Russische Federatie: www.constitution.ru, geraadpleegd 16 maart 2017. 
43 Zie hiervoor het ambtsbericht Noordelijke Kaukasus van januari 2012 en het algemeen ambtsbericht Russische 

Federatie van juni 2013: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en-publicaties/ambtsberichten, 
geraadpleegd 16 maart 2017. 

44 Deze rechten zijn omschreven in hoofdstuk twee van de grondwet: www.constitution.ru/en, geraadpleegd 16 
maart 2017. Zie voor de grondwet van de Noordelijke Kaukasus het ambtsbericht Noordelijke Kaukasus van 
januari 2012 en het algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juni 2013: www.rijksoverheid.nl. 

45 Federale wet No. 64-FZ: www.russian-criminal-code.com, geraadpleegd 16 maart 2017. 
46 Zie het Russische Wetboek van Strafrecht: www.wipo.int, geraadpleegd 16 maart 2017. 
47 Federale wet No. 174-FZ: www.undodc.org, geraadpleegd 16 maart 2017. 
48 Zie het Russische Wetboek van Strafvordering: www.legislation.org/documents/section/criminal-codes, 

geraadpleegd 16 maart 2017. 
49 Wetboek van Strafrecht, artikel 15: www.wipo.int/wipolex/en, geraadpleegd 16 maart 2017. 
50 Wetboek van Strafrecht, artikel 44: www.wipo.int/wipolex/en, geraadpleegd 16 maart 2017. 
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wordt. Betrokkenheid bij internationaal terrorisme kan leiden tot een levenslange 
gevangenisstraf. Op het financieel ondersteunen van terroristen staat nu maximaal 
vijftien jaar gevangenisstraf (was tien jaar). Het aanzetten tot, werven voor, of op 
een andere manier anderen betrekken bij massale onlusten wordt zwaar bestraft.51  
Tevens kunnen minderjarigen vanaf veertien jaar nu voor meer zaken strafrechtelijk 
worden vervolgd en als een volwassene worden berecht. De veiligheidsdiensten 
kregen dankzij deze wetswijziging verreikende bevoegdheden. Met dezelfde 
wetswijziging werd het Wetboek van Strafvordering geamendeerd.52 Zie ook 
paragraaf 2.4.1 Vrijheid van meningsuiting/internet en 2.4.3 Vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging. 

2.2.4 Administratief recht 
Het administratief recht is in Rusland neergelegd in het Wetboek van 
Administratiefrechtelijke overtredingen, aangenomen op 20 december 2001 en in 
werking getreden op 30 december 2001.53 Personen die een 
administratiefrechtelijke overtreding54 begaan, kunnen worden veroordeeld tot het 
betalen van (vaak hoge) geldboetes of tot een gevangenisstraf van maximaal 
vijftien dagen. Het Wetboek van Administratiefrechtelijke overtredingen werd 
gedurende de verslagperiode meerdere malen geamendeerd. Een wetswijziging van 
29 december 2016 betreft buitenlandse staatsburgers en personen die stateloos zijn 
en de inreisregels en/of verblijfsregels van de Russische Federatie overtreden.55 

2.2.5 Familierecht 
Het familierecht in Rusland wordt geregeld door middel van het Wetboek van 
Familierecht56, aangenomen op 29 december 1995, en in werking getreden op 1 
maart 1996. De wet is meerdere malen geamendeerd.57  
 
De wet regelt zaken als huwelijk, echtscheiding, voogdij, ouderlijk gezag en 
adoptie.58 Volgens de wet is de minimumleeftijd om te trouwen in Rusland achttien 
jaar, voor zowel mannen als vrouwen. In de praktijk kunnen lokale autoriteiten 
echter toestemming geven voor huwelijken vanaf de leeftijd van zestien jaar of nog 
jonger. Dat laatste geldt voor sommige delen van het land, met name de 
republieken van de Noordelijke Kaukasus, bijvoorbeeld in geval een meisje zwanger 
is.59  

 
51 Human Rights Watch: World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 2017; vertrouwelijke bron: 19 januari 

2017. 
52 Liberary of Congress, Global Legal Monitor: Russia: Strengthening of Punishment for Extremism. Wet no. 375 on 

Amending the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation in Regard to Creating Additional Measures Aimed at Countering Terrorism and Protecting Public 
Safety: www.loc.gov/law/foreign-news/article, geraadpleegd 10 januari 2017; Website van het Kremlin: 
en.kremlin.ru/events/president/news/52489:; vertrouwelijke bronnen: 4 juli 2016, 26 augustus 2016 en 28 
februari 2017. 

53 Wet no. 195-FZ van 30 december 2001: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en, geraadpleegd 16 december 2017. 
54 Veel van de in paragraaf 3.1 van het onderhavige ambtsbericht beschreven wetgeving valt onder het administratief 

recht, zoals de ‘anti-LHBT-propagandawet’, de ‘anti-demonstratiewet’ en de ‘blasfemiewet’. 
55 Zie website van het Kremlin: en.kremlin.ru/acts/news/53669: Amendments to the Code of Administrative 

Offences, 29 december 2016. 
56 Federale wet No. 223-FZ: www.wipo.int/wipolex/en, geraadpleegd 10 februari 2017. 
57 Zie website Kremlin: eng.kremlin.ru/acts/7132, geraadpleegd 10 februari 2017. 
58 Ouderlijk gezag is een grondwettelijk recht. De Russische grondwet bepaalt dat beide ouders gelijke ouderlijke 

rechten en plichten hebben ten aanzien van hun kinderen (artikel 38): http://www.constitution.ru/en/10003000-
03.htm; In het Wetboek van Familierecht is dit principe neergelegd in artikel 61, zie website Commission on 
European Family Law: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Russia-Parental-Responsibilities-Legislation.pdf, 
geraadpleegd 10 februari 2017. 

59 Wetboek van Familierecht, artikel 13, Social Institutions & Gender Index (SIGI): 
http://genderindex.org/country/russian-federation, geraadpleegd 16 maart 2017 en The Family Code of the 
Russian Federation No. 223-FZ of December 29, 1995 with amendments, article 13, www.jafbase.fr, geraadpleegd 
16 maart 2017; vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  
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2.2.6 Etniciteitsrecht60 
Voor zover bekend waren er geen wijzigingen in het etniciteitsrecht tijdens de 
verslagperiode. 
 
Binnen de Russische maatschappij is nog steeds sprake van xenofobe gevoelens 
onder voornamelijk het etnisch Russische deel van de bevolking ten aanzien van 
andere etniciteiten.61 Zie ook paragraaf 2.5.2 Etnische minderheden. 
 
Rechtshandhavers passen etnische profilering toe, zodat personen met een niet-
Slavisch uiterlijk, zoals Roma, Centraal-Aziaten, Afrikanen en personen afkomstig uit 
de Kaukasus, onevenredig vaak te maken krijgen met afpersing, identiteitscontroles, 
pesterijen, arrestatie en fysiek geweld.62  

2.2.7 Staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving 
Tijdens de verslagperiode waren er voor zover bekend geen belangrijke wijzigingen 
in de desbetreffende wetgeving.63 

2.2.8 De ‘Anti-demonstratiewet’  
In de verslagperiode kwam het voor dat personen werden gearresteerd, 
aangeklaagd en veroordeeld op basis van de in juni 2012 aangenomen 
wetswijzigingen inzake protestbijeenkomsten. Dit gold met name voor  deelnemers 
aan demonstraties die niet waren goedgekeurd door de autoriteiten.64 Zie ook 2.4.2 
Vrijheid van vereniging en vergadering.  
 
In maart 2016 werd een amendement van kracht dat de definitie van ‘demonstratie’ 
breder trekt. De wet verbiedt nu ook ongeoorloofde deelname aan demonstraties 
door het zich voortbewegen in gemotoriseerde voertuigen tijdens demonstraties. 
Organisatoren van gemotoriseerde demonstraties dienen de autoriteiten twee weken 
van te voren te informeren over een geplande demonstratie. Wie het nalaat de 
autoriteiten tijdig te informeren, kan veroordeeld worden tot een geldstraf van 
maximaal één miljoen roebel65 en een taakstraf. In geval iemand de nieuwe wet 
herhaaldelijk overtreedt, loopt hij het risico op een gevangenisstraf van maximaal 
vijf jaar.66 Op grond van deze nieuwe wet werd in augustus 2016 een groep boeren 
aangeklaagd, en één van hen, de aanvoerder, veroordeeld tot tien dagen detentie 
wegens het deelnemen aan een illegale demonstratie. De boeren waren in tractoren 
en auto’s naar Moskou gereden om te protesteren tegen landonteigening door 
landbouwcorporaties.67 
 
Ildar Dadin, een activist die vreedzame protestacties voerde tegen onder andere een 
veroordeling van demonstranten naar aanleiding van de Bolotnaja-demonstraties in 

 
60 In de Russische context wordt ‘natsional’nost’ vertaald met ‘etniciteit’ en niet met staatsburgerschap. Zie ook het 

thematisch ambtsbericht Staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in de Russische Federatie van oktober 
2011: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2011/10/03/russische-federatie-2011-10-03-thematisch-ambtsbericht-
staatsburgerschap-en-vreemdelingenwetgeving.html, geraadpleegd 10 februari 2017. 

61 Vertrouwelijke bronnen: 28 februari 2017 en 1 maart 2017. 
62 Minorities Rights Group International: State of the Worlds Minorities and Indigenous Peoples 2016, 12 juli 2016; 

US Department of State: 2016 Human Rights Practices Russia, 7 april 2017. 
63 Zie voor een uitgebreid overzicht van de Russische staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgevinng het 

thematisch ambtsbericht hierover van oktober 2011 en het algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juni 
2013, paragraaf 3.1.3. 

64 Amnesty International: Report 2015/16 Russian Federation, 24 februari 2016, en: Annual Report Russian 
Federation 2016-2017, 22 februari 2017. 

65 www.valuta.nl: één miljoen roebel is ongeveer 15.628 euro, geraadpleegd 18 mei 2017. 
66  Amnesty International: A Summary of Amnesty International’s Concern in the Russian Federation, 19 oktober 

2016; vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
67 Amnesty International: Public Satement A Summary of Amnesty International’s Concerns in the Russian 

Federation,19 oktober 2016. 
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201268,  werd eind 2015 door een rechtbank in Moskou tot drie jaar gevangenisstraf 
veroordeeld op grond van artikel 212.1 van het Wetboek van Strafrecht wegens het 
overtreden van de ‘anti-demonstratiewet’. Deze wet werd 22 juli 2014 van kracht en 
stelt autoriteiten in staat overtreders bij een meer dan twee keer binnen 180 dagen 
overtreden van artikel 20.2 uit het Wetboek van Administratiefrechtelijke 
overtredingen, te veroordelen tot maximaal vijf jaar gevangenisstraf.69 Dadin was 
de eerste die op basis van deze wet werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij 
was al eerder gedetineerd en veroordeeld tot boetes wegens overtreding van de 
‘anti-demonstratiewet’. Van januari 2015 tot zijn veroordeling in december 2015 had 
Dadin huisarrest. Nadat Dadin in hoger beroep 2,5 jaar gevangenisstraf kreeg, 
oordeelde in februari 2017 het Constitutionele Hof dat de zaak moest worden 
herzien, Dadin vrijgelaten moest worden en recht had op een financiële 
compensatie. Volgens het Hof is Dadin onterecht veroordeeld omdat zijn 
straatprotesten geen bedreiging voor de staat vormden. Het Hooggerechtshof trok 
het vonnis in en gelastte zijn vrijlating. Dadin kwam eind februari 2017, enkele 
dagen na de uitspraak, vrij. Dadin verbleef vijftien maanden in een strafkamp, en 
bracht in het najaar van 2016 berichten naar buiten dat hij mishandeld, bedreigd en 
vernederd werd door de gevangenisbewakers.70 

2.2.9 De ‘Ngo-wet’71 (formeel: de wet op de niet-commerciële organisaties) 
Door de implementatie en uitbreiding van deze wet werd het maatschappelijk 
middenveld deze verslagperiode nog meer onder druk gezet. 
 
Eind 2015 werd voor het eerst een mensenrechtenorganisatie openlijk op politieke 
gronden beschuldigd van wetsovertredingen. Het betrof Mensenrechtencentrum  
Memorial. Tot dan toe werd de druk op ngo’s steeds verpakt in bureaucratische 
maatregelen. Memorial werd door het ministerie van Justitie ervan beschuldigd de 
constitutionele orde te ondermijnen vanwege uitspraken over Oekraïne en de 
Bolotnaja-zaak.72 
 
In 2016 kreeg de toepassing van de ‘buitenlandse agent-wet’ een nieuwe dimensie. 
Tot dan werden ngo’s geregistreerd, gestigmatiseerd en beboet, en pasten zij als 
gevolg van de wet zelfcensuur toe. Sindsdien wordt de wet ook toegepast om 
organisaties gedwongen op te heffen of mensenrechtenverdedigers persoonlijk aan 
te klagen. Zo bepaalde een rechter in juli 2016 dat de Associatie Golos, de grootste 
onafhankelijke verkiezingswaarnemer van Rusland, binnen zes maanden opgeheven 
moest worden. Golos zou driemaal een administratieve overtreding hebben begaan 
en via de verwante Golos-beweging politieke activiteiten uitoefenen. De Associatie 
Golos, die alleen nog op papier bestond, ging in beroep. De activiteiten worden 

 
68 Zie voor achtergrondinformatie over de Bolotnaja demonstraties het algemeen ambtsbericht Russische Federatie 

van juni 2013: www.rijksoverheid.nl. 
69 Het betrof wijzigingen op het Wetboek van Administratiefrechtelijke overtredingen die de boetes voor deelname 

aan ongeautoriseerde protestbijeenkomsten en deelname aan bijeenkomsten die de openbare orde verstoren sterk 
verhogen. Zie hiervoor algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juni 2013; High Comnissionner for Human 
Rights in the Russian Federation: Report 2015, 2016. 

70 Amnesty International: Russia: Peaceful activist sentenced under repressive new law must be released, 7 
december 2015; Refworld: First Russian activist jailed under new law,7 december 2015; Human Rights Watch: 
Russia-Events of 2016, januari 2017; Trouw: Rusland moet activist Dadin vrijlaten, 23 februari 2017; Zeit Online: 
Ildar Dadin Russischer Oppositioneller wieder frei, 25 februari 2017; Zeit Online: Ildar Dadin Russischer 
oppositioneller wieder frei, 26 februari 2017. 

71 De ‘Ngo-wet’ trad 21 juli 2012 in werking en bepaalt dat ngo’s die financiering uit het buitenland ontvangen en 
‘politieke activiteiten uitvoeren’ zich moeten laten registreren als ‘buitenlands agent’, de Russische term daarvoor 
staat gelijk aan ‘spion’. Het ministerie van Justitie heeft de bevoegdheid ngo’s zonder hun toestemming en zonder 
tussenkomst van een rechter te registreren. Zie voor een update van de ‘buitenlandse agent’-lijst en rechtszaken: 
Human Rights Watch: Government vs. Rights Group: www.hrw.org. Zie voor meer achtergrondinformatie het 
algemeen amtsbericht Russische Federatie van juli 2014 en het algemeen ambtsbericht Russische Federatie van 
augustus 2015. 

72 Vertrouwelijke bron: 30 november 2015. 
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voortgezet via de Golos-beweging. Golos werd niet alleen met juridische middelen 
onder druk gezet maar ook via NTV, een aan het Kremlin gerelateerde tv-zender.73 
In de zomer van 2016 werd voor het eerst een strafzaak tegen een persoon 
aangespannen op basis van de ngo-wet (artikel 330.1 van het Wetboek van 
Strafrecht). Tegen de directeur van de ngo ‘Vrouwen van de Don’, Valentina 
Tsjerevatenko, loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens ‘moedwillige overtreding’ 
van de ngo-wet. Zij ging in hoger beroep tegen het strafrechtelijk onderzoek. Indien 
naar aanleiding van het onderzoek een strafzaak wordt geopend en Tsjerevatenko 
schuldig wordt bevonden, kan zij tot twee jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. 
De Russische Mensenrechtenraad deed onderzoek naar de aanklacht tegen 
Tsjerevatenko maar uitte slechts kritiek op de term ‘moedwillige overtreding’, die 
ruimte laat voor interpretatie.74 
 
Sinds de introductie van de wet  in 2012 werden meer dan 150 ngo’s als 
‘buitenlands agent’ geregistreerd. Met name ngo’s die zich met mensenrechten zoals 
LHBT-rechten, hiv/aids preventie, persvrijheid en het verdedigen van de democratie 
bezighouden, kwamen op de lijst. Maar ook ngo’s die zich inzetten voor het milieu, 
gezondheidszorg, culturele en wetenschappelijk organisaties, komen in het register 
voor. Amnesty International constateert in een rapport dat de wet heeft bijgedragen 
aan een sfeer van wantrouwen en intolerantie en dat veel organisaties die in het 
verleden in positieve zin hadden bijgedragen aan mensenrechten en het welzijn van 
de burgers, gedwongen werden zichzelf op te heffen.75 
 
Begin 2017 hadden zo’n dertig ngo’s hun organisatie opgeheven om het label 
‘buitenlands agent’ niet te hoeven dragen, en meer dan twintig organisaties waren 
van de lijst met ‘buitenlandse agenten’ gehaald. Inmiddels wordt een ngo, die niet 
meer het etiket ‘buitenlands agent’ heeft, ook daadwerkelijk van de lijst verwijderd. 
Indien een ngo van de lijst verwijderd wil worden moet zij een aanvraag indienen bij 
het ministerie van Justitie met bewijzen dat zij de laatste twaalf maanden noch 
buitenlandse gelden heeft ontvangen, noch politieke activiteiten heeft ontplooid. 
Mocht de ngo toch buitenlandse fondsen hebben ontvangen, dan moeten die binnen 
drie maanden zijn teruggegeven aan de donor. Na ontvangst van het verzoek voert 
het ministerie van Justitie een (onverwachtse) inspectie van de ngo uit om te 
beoordelen of de ngo inderdaad van de lijst verwijderd kan worden.76  
 
Op 15 juni 2016 werden amendementen van kracht met betrekking tot punt 6 van 
artikel 2 van de ‘ngo-wet’, die specificeren wat onder ‘politieke activiteiten’ wordt 
verstaan. Zo wordt een ngo als politiek actief beschouwd, wanneer deze zich 
bezighoudt met bijv. staats- en openbare veiligheid, landsverdediging, buitenlandse 
politiek, sociaal-economische ontwikkelingen, het politiek bestel, openbare orde, 
staatsinrichting, de acties en financiering van overheidsorganen en lokale 
autoriteiten, het organiseren en bijwonen van publieke manifestaties, 
bijeenkomsten, demonstraties, discussies of éénmansacties. Ook vallen onder de 
definitie: activiteiten die als doel hebben bij verkiezingen een bepaald resultaat te 
behalen, referenda, publieke toespraken gericht tot overheidsinstanties en –
functionarissen met als doel hun acties te beïnvloeden (ook als het gaat om het 

 
73  Associatie Golos was de eerste ngo die als ‘buitenlands agent’ werd aangemerkt. De associatie heeft haar 

activiteiten daarna voortgezet als beweging. De beweging bestaat uit verschillende onafhankelijke regionale 
organisaties. vertrouwelijke bron: 26 augustus 2016.  

74 High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation: Report 2015, 2016; Amnesty International: 
Summary of Concerns in the Russian Federation, 19 oktober 2016; Human Rights Watch: World Report 2017- 
Russia Events of 2016, januari 2017; vertrouwelijke bron: 26 augustus 2016.  

75 Amnesty International: Agents of the People Four Years of Foreign Agents Law in Russia: Consequences for the 
Society, 18 november 2016; Government of the UK: Russia lists 150th Organisation Under ‘Foreign Agents Law’, 
23 december 2016; Human Rights Watch: Russia Government vs. Rights Groups, 17 maart 2017. 

76 Human Rights Watch: Russia Government vs. Rights Groups, 17 maart 2017; US Department of State: Russia 
2016 Human Rights Report, 7 april 2017; vertrouwelijke bron: 1 maart 2017. 



 

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie 
  

 

 Pagina 19 van 76
 
 

aannemen of verwerpen van een wetsvoorstel), beïnvloeding van de publieke opinie 
met betrekking tot de politiek, financiering van genoemde activiteiten, en het 
betrekken van burgers, inclusief minderjarigen bij dergelijke activiteiten, en 
financiering van dergelijke bezigheden. Korte tijd daarna begon een onderzoek naar 
de opiniepeiler Levada en in september 2016 werd Levada door het ministerie van 
Justitie als ‘buitenlands agent’ geregistreerd.77 
 
Op 1 januari 2017 werd een wet van kracht die als doel heeft ‘sociaal georiënteerde 
ngo’s meer te ondersteunen. Onder ‘ngo’ wordt hier verstaan ‘een leverancier van 
diensten die een sociaal nut hebben’. Het ministerie van Justitie houdt een lijst bij 
van ngo’s die minimaal een jaar sociale dienstverlening van een hoge kwaliteit 
leveren, geen schulden hebben, en geen ‘buitenlands agent’ zijn. Deze ngo’s krijgen 
bepaalde voorrechten, zoals belastingvoordelen en eenvoudiger toegang tot 
fondsen.78 
 
Consequenties 
De ngo’s zoeken creatieve oplossingen om de gevolgen van bovenbeschreven 
wetgeving te vermijden. Zo hebben enkele ngo’s hun hoofdkwartier naar het 
buitenland verplaatst. Andere ngo’s hebben zich als rechtspersoon opgeheven en 
werken als ‘beweging’ of ‘commerciële organisatie’. Sommige ngo’s passen 
zelfcensuur toe in hun activiteiten of wijzigen hun naam. Een aantal ngo’s ziet af van 
rechtstreekse buitenlandse financiering of heft de ngo na registratie als ‘buitenlands 
agent’ door het ministerie van Justitie op.79 
 
Een positief gevolg van de ‘ngo-wet’ lijkt dat veel grote ngo’s nu beseffen dat zij 
meer verankerd moeten zijn in de samenleving, en meer betrokkenheid moeten 
tonen met de ‘gewone’ Rus. Voorheen waren een aantal van deze ngo’s het contact 
met hun doelgroep verloren en afhankelijk van buitenlands geld. Burgers beginnen 
zich meer bewust te worden van hun rechten. Sommige ngo’s krijgen bijvoorbeeld 
meer publieke steun, en belangstelling van vrijwilligers en grassroots organisaties.80 
 
Over het algemeen betekent de wet voor ngo’s die het stempel ‘buitenlands agent’ 
krijgen, vooral veel administratieve rompslomp, waaronder rapportages en 
inspecties. Daarnaast worden zij geconfronteerd met boetes of verplichte sluiting, 
indien zij op hun publicaties en websites niet ‘buitenlands agent’ vermelden. Bij 
inspecties komen doorgaans vertegenwoordigers van diverse instanties tegelijk met 
een dagvaarding, waaronder belasting-, brandveiligheids-, gezondheids- en 
veiligheidsinspecteurs. Vaak worden de autoriteiten bij dergelijke inspecties begeleid 
door media die in handen van de overheid zijn. Door de rechtszaken, relatief hoge 
boetes en rapportageverplichtingen komen de ngo’s minder aan hun eigenlijke werk 
toe, met name kleine ngo’s ontbreekt het aan de benodigde financiële en personele 
middelen.81 
 

 
77 Human Rights Watch: Russia: Sham Upgrade for ‘Foreign Agents’ Law, 27 mei 2016; ZeitOnline: Lewada-Zentrum 

Russland zerstört seinen Spiegel, 7 september 2016; US Department of State: Russia 2016 Human Rights 
Report, 7 april 2017; vertrouwelijke bronnen: 26 augustus 2016 en 19 januari 2017. 

78 Vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
79  NB: Bij overheidsfinanciering mag de overheid de inhoud van de projecten beoordelen en eventueel ‘bijsturen’, bij 

fouten in de boekhouding riskeert de ngo strafrechtelijke vervolging en de boetes voor ‘financiële malversaties’ zijn 
hoger dan de boetes voor overtreding van de ‘buitenlands agent-wet’. Amnesty International: Agents of the People 
Four Years of Foreign Agents Law, 18 november 2016; vertrouwelijke bron: 8 februari 2017. 

80 Vertrouwelijke bronnen: 30 november 2015 en 8 februari 2017. 
81 High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation: Report 2015, 2016; United Kingdom Foreign& 

Commonwealth Office: Russia Human Rights Priority Country, 21 juli 2016; Human Rights Watch: World Report 
2017-Russia Events of 2016, januari 2017; US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 
2017; vertrouwelijke bronnen: 30 november 2015 en 7 februari 2017. 
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De term ‘buitenlands agent’, die in de Russische context in feite gelijk staat aan 
‘spion’, de suggestie van de autoriteiten dat het hier om een door het westen 
gesteunde vijfde kolonne82 gaat, en de juridische implicaties maken dat 
overheidsinstanties op diverse niveaus en burgers vaak niet meer met deze ngo’s 
willen samenwerken en geassocieerd willen worden. Mede daardoor wordt het 
moeilijker voor ngo’s om bijvoorbeeld nieuwe contacten aan te knopen of hun 
doelgroep te bereiken. Samenwerken met een ‘buitenlands agent’ kan immers 
negatieve consequenties hebben voor een organisatie of persoon. Medewerkers van 
ngo’s krijgen een stigma, en worden via de staatsmedia (tv en pers) en het internet 
aangevallen, of worden slachtoffer van lastercampagnes. De politie zou het treiteren 
van de ngo’s tolereren. Achter sommige incidenten zat de Nationale 
Bevrijdingsbeweging (Natsjonalno-Osvoboditelnoje Dvizjenije, NOD), zoals bij 
protesten bij het Sakharov Center. Het komt voor dat de FSB ngo-medewerkers of 
familieleden uitnodigt voor een (waarschuwings-)gesprek op het lokale FSB-
kantoor.83 
 
Voor de geregistreerde ngo’s wordt het eveneens moeilijker om fondsen te werven. 
Zij kunnen nog wel meedingen naar subsidies uit het presidentiële fonds voor ngo’s 
maar deze fondsen gaan voornamelijk naar organisaties die het overheidsbeleid 
implementeren en aanvullen. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie uit 
het presidentieel fonds moeten ngo’s uitgebreid rapporteren, zodat de overheid 
beter toezicht kan houden op de activiteiten.84  
Zie ook paragraaf 2.3.2. 

2.2.10 De ‘ongewenste organisaties wet’ 
De wet, die in 2015 van kracht werd, kan buitenlandse en internationale non-profit 
organisaties verbieden in Rusland activiteiten te ontplooien en hun banktegoeden 
bevriezen indien zij een gevaar vormen voor de veiligheid, verdediging of grondwet 
van Rusland. Russen die contacten onderhouden met dergelijke organisaties, deze 
ondersteunen of deelnemen aan bijeenkomsten van een ongewenste organisatie, 
kunnen administratiefrechtelijk worden vervolgd, en riskeren zo een boete. Indien 
de wet herhaaldelijk wordt overtreden, kan men strafrechtelijk worden vervolgd, 
hetgeen een gevangenisstraf van maximaal zes jaar tot gevolg kan hebben. 
Daarnaast is er de ‘stoplijst’, een lijst van organisaties wiens activiteiten door het 
Openbaar Ministerie, in samenwerking met de ministeries van Justitie en 
Buitenlandse Zaken getoetst kunnen worden aan de ngo-wetgeving. De lijst wordt 
ook wel als ‘de wachtlijst’ betiteld omdat de organisaties op die lijst verwachten 
uiteindelijk ook op de lijst van ‘ongewenste organisaties’ te worden geplaatst.85 

 
82  Vijfde kolonne: Krachten die voor de vijand werken; een georganiseerde samenzwering, die van binnenuit de 

weerstand probeert uit te hollen, aangemoedigd door de vijand. 
83 NB: De NOD presenteert zich als activistische, patriottische beweging, die zich achter Poetin schaart. De beweging 

richt haar acties onder meer tegen politieke oppositieleden en mensenrechtenactivisten en –organisaties.; The 
Moscow Times: Russia’s Sole Sexual Assault Center Struggles to Make Ends Meet, 20 oktober 2015; 
Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen und DGO:Russland-Analysen Nr. 323, 21 oktober 2016; Amnesty 
International: Agents of the People Four Years of Foreign Agents Law, 18 november 2016; US Department of 
State: Russia 2016 Human Rights Reports, 7 april 2017; Carnegie Endowment for International Peace: Civil 
Society Under Assault, Repression and Responses in Russia, Egypt, and Ethiopia, 2017; Vertrouwelijke bronnen: 
30 november 2015, 7 juni 2016, 27 en 28 februari 2017, en 1 en 3 maart 2017. 

84 NB: Er zijn ngo’s die afzien van overheidsfinanciering om meer inmenging en controle van de overheid te 
voorkomen. The Moscow Times: Russia’s Sole Sexual Assault Center Struggles to Make Ends Meet, 20 oktober 
2015; Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen und DGO:Russland-Analysen Nr. 323, 21 oktober 2016; 
Amnesty International: Agents of the People Four Years of Foreign Agents Law, 18 november 2016; US 
Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; Carnegie Endowment for International 
Peace: Civil Society under Assault, Repression and Responses in Russia, Egypt, and Ethiopia, 2017; 
vertrouwelijke bronnen: 30 november 2015, 28 februari 2017, en 1 en 3 maart 2017. 

85 Amnesty International: Ngo’s cynically treated like enemies of the state, 13 november 2016; Freedom House: 
Nations in Transit Russia 2016; Human Rights Watch: World Report 2017 Russia Events of 2016, januari 2017; 
Human Rights Watch: Russia: Open Society Foundation Banned, 1 december 2015; vertrouwelijke bronnen: 

     10 juli 2015 en 28 februari 2017.  
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Ook de lijst van ‘ongewenste organisaties’ groeide tijdens de verslagperiode. Begin 
2017 stonden er zeven Amerikaanse organisaties op.86 

2.2.11 De ‘Hoogverraadwet’  
In de verslagperiode werden meerdere mensen veroordeeld op grond van de 
verruimde hoogverraadwetgeving (artikel 275 van het Wetboek van Strafrecht), die 
sinds eind 2012 van kracht is. 
 
Omdat de staatsveiligheid in het geding zou kunnen zijn, zijn dergelijke 
strafrechtzaken als staatsgeheim geclassificeerd, waardoor er weinig details publiek 
worden. Volgens een bron laat de FSB zo nu en dan iets los over de zaken om zo 
bijvoorbeeld FSB-werknemers of ministerie-ambtenaren te intimideren.87 Het 
jaarrapport van het US State Department 2015 stelt dat advocaten geen 
mogelijkheid hebben hun cliënten tijdens het proces op gepaste wijze bij te staan. 
Volgens gegevens van de Russische overheid zouden in 2015 bijna twee keer zoveel 
mensen wegens hoogverraad zijn veroordeeld dan het jaar daarvoor, namelijk 28. 
Onder andere de volgende zaken kwamen in de media gedurende de 
verslagperiode.88 
 
Gennady Kravtsov werd in september 2015 wegens hoogverraad veroordeeld tot 
veertien jaar in een strafkamp buiten Moskou. Hij was sinds vijf jaar gepensioneerd 
en had bij de Militaire Inlichtingendienst gewerkt. Kravtsov was in mei 2014 
gearresteerd en aangeklaagd op grond van hoogverraad wegens het doorgeven van 
geheime informatie aan het westen. Hij mailde sollicitatiebrieven aan het ministerie 
van Defensie in Wit-Rusland en een telecommunicatiebedrijf in Zweden en zou 
daardoor de aandacht van de FSB hebben getrokken. Zijn advocaat zou geen 
toegang hebben gekregen tot het bewijsmateriaal in deze zaak.89 
 
In januari 2016 werd Piotr Parpulov door de regionale rechtbank van Krasnodar tot 
twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens hoogverraad. Parpulov was een 
voormalig medewerker van het internationale vliegveld Sochi in de Zwarte Zee 
regio. Hij werd in maart 2014 gearresteerd, en werd aangeklaagd wegens het 
overdragen van geclassificeerde informatie aan buitenlandse geheime agenten 
tijdens een buitenlandse reis in 2010. Het gehele proces vond achter gesloten 
deuren plaats.90 
 
Yevgeny Petrin, een werknemer van de Russisch-Orthodoxe Kerk, die voorheen voor 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werkte, werd in juni 2016 wegens 
hoogverraad tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Petrin moet zijn straf in 
een zwaar bewaakte gevangenis uitzitten en een boete van 200.000 roebel91 
betalen. Hij was gearresteerd wegens het doorgeven van geheime informatie aan de 
Verenigde Staten en aangeklaagd voor hoogverraad.92 
 

 
86 Human Rights Watch: World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 2017. 
87 Op basis van artikel 241 lid 1, deel 2 van het Wetboek van Strafrecht kan de rechtbank besluiten om zaken 

betreffende staatsgeheimen niet openbaar te maken; vertrouwelijke bron: 27 februari 2017. 
88 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016, en: Russia 2016 Human Rights Report, 

7 april 2017.  
89 CBC in Russia: Russia using high-treason charge to root out perceived internal enemies, 4 april 2016; US  

Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
90 Radio Free Europe/Radio Liberty: Prosecutor asks 13 years in jail for Russian accused of treason, 13 januari 2016 

en Russian gets 12-year sentence for treason, 22 januari 2016. 
91 200.000 roel is ongeveer 3.204 euro: www.valuta.nl, geraadpleegd 15 mei 2017. 
92 Russia Beyond The Headlines: Former Moscow Patriarchate employee sentenced to 12 years for high treason, 14 

juni 2016; NB: 200.000 roebel is ongeveer 3.211 euro: www.valuta.nl, geraadpleegd 12 mei 2017. 
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In Krasnodar, in het zuiden van Rusland, zouden tussen 2013 en 2016 minstens tien 
personen zijn veroordeeld wegens hoogverraad en spionage. Eén van de 
veroordelingen in Krasnodar betrof Oksana Sevastidi. Zij zou in 2008 in Sochi een 
trein hebben gezien die was volgeladen met militair materieel bestemd voor 
Abchazië en gaf dit per sms door aan een kennis in Georgië. Oksana Sevastidi werd 
in maart 2016 tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld, hetgeen in december 
2016 publiek werd. Het proces zou in de kelder van de lokale FSB hebben 
plaatsgevonden. Volgens een medewerker van het Memorial Human Rights Center in 
Moskou zou het om een politieke zaak gaan. In een brief aan het Memorial Human 
Rights Centre betuigde Oksana Sevastidi haar onschuld.93 
 
Twee voormalige cyberexperts van de FSB, Sergei Mikhailov en Dmitry Dokuchayev, 
en een directeur van softwarebedrijf Kaspersky werden in februari 2017 wegens 
hoogverraad aangeklaagd. Zij zouden contacten met de Central Intelligence Agency 
(CIA) hebben gehad.94 

2.2.12 De ‘Blasfemiewet’  
Tijdens deze verslagperiode werden enkele mensen aangeklaagd op basis van de 
wetsartikelen inzake blasfemie, die in de zomer van 2013 van kracht werden. 
 
Blogger en atheïst Viktor Krasnov maakte in 2014 opmerkingen over gelovigen op 
een satirische website. In juni 2015 werd hij in een ziekenhuis opgenomen voor 
psychologische testen, die tot de conclusie leidden dat hij gezond was. Een 
rechtbank gaf in juni 2015 opdracht tot taaltesten, waarbij werd vastgesteld dat 
Krasnov gelovigen had beledigd. In het voorjaar van 2016 moest Krasnov, die 
doodsbedreigingen zou hebben ontvangen van christelijk orthodoxe 
fundamentalisten, voorkomen bij de rechtbank in Stavropol. Krasnov en zijn 
advocaat stelden dat artikel 148 van het Wetboek van Strafrecht in strijd is met het 
recht op vrijheid van meningsuiting. De rechtszaak tegen Krasnov werd in februari 
2017 uiteindelijk geseponeerd wegens verjaring.95 
 
De videoblogger Ruslan Sokolovsky werd aangeklaagd voor blasfemie en in 
september 2016 vastgenomen. Hij speelde in een orthodoxe kathedraal Pokémon Go 
op zijn mobiele telefoon en maakte daarvan een videoclip die hij op internet 
plaatste. Aan het einde van de clip stelde hij de meest zeldzame Pokémon, Jezus, te 
hebben gemist. Volgens een politiewoordvoerder werd Sokolovsky in eerste instantie 
niet gearresteerd wegens het spel maar omdat hij niet de benodigde papieren zou 
hebben om in Jekaterinenburg te kunnen wonen. Bovendien zou een kleine 
hoeveelheid drugs in zijn appartement zijn gevonden. Sokolovsky moest in het 
voorjaar van 2017 voorkomen bij de rechtbank van Jekaterinenburg op grond van 
het beledigen van gelovigen en het aanzetten tot haat. In mei 2017 werd hij 
veroordeeld tot 3,5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Sokolovsky, die zich in 
zijn vrijheid van meningsuiting beperkt voelt, heeft een klacht ingediend bij het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.96 

 
93 AsiaNews.it: Krasnodar: flurry of convictions for high treason and espionage, 12 oktober 2016; RFE/RL: Russian 

Woman Jailed For High Treason Wants To Appeal Sentence, 2 december 2016; Atlantic Council the Interpreter: 
Human Rights Lawyers Discover 5 Cases of Russian Women Imprisoned for State Treason Related to Georgia, 6 
december 2016; Rights in Russia: Person of the Week: Oksana Sevastidi, 12 december 2016. 

94 The Guardian: Russia accuses cybersecutiry experts of treasonous links to CIA, 31 januari 2017; BBC: Russia 
charges cyber-security experts with treason, 1 februari 2017. 

95 USCIRF Annual Report 2016: Tier 2 countries Russia, 2 mei 2016, en Annual Report 2017: Tier 1 CPC Russia, 26 
april 2017; Aleteia.org: Atheist Blogger Challenges New Russian “Blasphemy” Law, 14 april 2016; Euronews: 
Russian atheist ‘faces jail’ under anti-blasphemy law, 3 maart 2016. 

96 The Washington Post WorldViews: The Pussy Riot-inspired Russian law that got a Pokémon Go player arrested, 7 
september 2016; www.heute.at: Pokémon Go-Spieler drohen sieben Jahre Haft, 13-03-2017; The New York 
Times: Russian Who Played Plokémon Go in Church is Convicted of Inciting Hatred, 11 mei 2017; Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ): Pokémons als Beleidigung religiöser Gefühle, 12 mei 2017. 
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2.2.13 De ‘Anti-LHBT-propagandawet’97 
Het Comité voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties stelt dat de wet de 
vrijheid van meningsuiting en niet-discriminatie schendt. De wet wordt in 
toenemende mate toegepast om LHBT en LHBT-activisten te intimideren en hun 
meningsvrijheid en vrijheid van verzamelen te beperken, door hun banen in gevaar 
te brengen, websites te blokkeren en activiteiten tegen te houden, bijvoorbeeld door 
demonstraties te storen. Zie ook paragraaf 2.5.5 LHBT.98 In juni 2017 oordeelde het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de wet discriminerend is, en in strijd 
is met de vrijheid van meningsuiting. De wet zou homofobie bevorderen en het 
stigma jegens homoseksualiteit versterken, aldus het Hof. De wet is zodoende in 
strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechtszaak was 
door drie Russische homorechtenactivisten bij het EHRM aangespannen. Het EHRM 
bepaalde tevens dat de Russische staat de boetes, die het drietal waren opgelegd 
wegens overtreding van de wet,  moet terugbetalen. Het Kremlin zou in beroep 
willen gaan tegen de uitspraak.99  
 
Meerdere personen werden gedurende de verslagperiode op grond van de ‘anti-
LHBT-propagandawet’ aangeklaagd en veroordeeld.  
Zo werd in januari 2016 de LHBT-activist Sergej Alekseyenko veroordeeld tot een 
boete van 100.000 roebel.100 Alekseyenko was directeur van Maximum, een ngo die 
juridisch en psychosociaal advies aan LHBT verleent. De Leninsky districtsrechtbank 
van Moermansk stelde dat op de site van de ngo op VK (voorheen Vkontakte) de 
anti-LHBT-propagandawet werd overtreden en maakte de directeur daarvoor 
verantwoordelijk. Alekseyenko zou in beroep gaan tegen de uitspraak. Hij zou de 
vijfde LHBT-activist zijn geweest die veroordeeld werd sinds inwerkingtreding van de 
wet.101 
 
In september 2016 werd door een rechtbank in Parabel, een stad in Siberië, de bij 
LHBT populaire site, BlueSystem.ru, verboden.102  
Eveneens in september 2016 voegde mediawaakhond Roskomnadzor vijf online 
LHBT-groepen toe aan een lijst van sites die verboden worden. De vijf groepen 
stonden geregistreerd bij het sociale netwerk VK. Een rechtbank in Barnaul in het 
zuidwesten van het land oordeelde dat zij de ‘anti-LHBT-propagandawet’ hadden 
overtreden. De groepen moesten binnen drie dagen hun informatie van hun 
websites op het sociale netwerk verwijderen. Een van de groepen was het bekende 
Deti-404103, waar LHBT-jongeren anoniem hun verhaal kwijt kunnen. Sinds 
november 2016 is de website van Deti-404 geblokkeerd. Elena Klimova, oprichtster 
van Deti-404, kreeg een boete. Klimova ging in beroep tegen de uitspraak. Nadat de 
VK- en Facebook-pagina’s op last van de rechter geblokkeerd waren wegens 
‘propaganda van niet–traditionele seksuele relaties onder jongeren’, opende Klimova 

 
97 De officiële benaming van de wet luidt: ‘De wet tegen propaganda van niet-traditionele seksuele relaties onder 

minderjarigen’. 
98 NB: Het amendement op het Wetboek van Administratiefrechtelijke overtredingen, dat de propaganda van ‘niet-

traditionele seksuele relaties’ onder minderjarigen verbiedt, werd op 30 juni 2013 van kracht; US Department of 
State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; Human Rights Watch: Russia: Court Rules Against LHBT 
Activist, 3 februari 2016; Radio Free Europe/Radio Liberty: Russian LGBT activist fined for gay ‘propaganda’, 21 
januari 2016; Human Rights Watch: Russia: Court Rules Against LGBT Activist, 3 februari 2016. 

99 NRC.Next: Homorechten Europees Hof voor Rechten van de Mens stelt Rusland in ongelijk, 21 juni 2017; Trouw: 
Russische homo-activisten in gelijk gesteld door Hof, 21 juni 2017. 

100 100.000 roebel is ongeveer 1.602 euro: www.valuta.nl, geraadpleegd 15 mei 2017. 
101 Radio Free Europe/Radio Liberty: Russian LGBT activist fined for gay ‘propaganda’, 21 januari 2016; Human 

Rights Watch: Russia: Court Rules Against LGBT Activist, 3 februari 2016. 
102 RFE/RL: Russia Bans Top LGBT News Website, 19 september 2016; Human Rights Watch: World Report 2017 

Russia Events of 2016, januari 2017. 
103 ‘Deti’ is Russisch voor ‘kinderen’. 



 

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie 
  

 

 Pagina 24 van 76
 
 

een nieuwe pagina, Deti-404 forever alive. De site had al gauw meer volgers 
(72.000) dan de oorspronkelijke website.104 
 
Niet-LHBT-organisaties die met ngo’s samenwerken die zich voor LHBT inzetten, 
kunnen door de Openbare Aanklager (Prokuratura) worden vervolgd op basis van de 
wet ‘anti-LHBT-propagandawet’. Het is niet bekend of dit tijdens de verslagperiode 
ook daadwerkelijk gebeurde.105  
 

2.3 Toezicht en rechtsbescherming 

2.3.1 Aangiftes 
Zie voor een uitvoerige beschrijving van de wetgeving het algemeen ambtsbericht 
van juli 2014.106 
 
In de hele Russische Federatie (inclusief de Noordelijke Kaukasus) bestaat wettelijk 
de mogelijkheid aangifte te doen van een misdrijf bij de politie. Op basis van artikel 
12, lid 1 van de Russische Politiewet107 is de politie verplicht aangiftes (die zowel  
digitaal, mondeling als schriftelijk gedaan kunnen worden) in behandeling te nemen, 
en de aangiftes schriftelijk te bevestigen. De aangiftes worden daarna geregistreerd 
in het zogenaamde speciale register of aangifteregistratieboek (Kniga Oetsjota 
Soobsjtsjenij o Proisjtsjestvijach, KUSP). Indien geen politieonderzoek volgt in de 
desbetreffende zaak dient de politie dit schriftelijk te bevestigen en een 
handgeschreven kopie daarvan te verstrekken aan de aanklager en het Openbaar 
Ministerie. In dit document zou doorgaans ook staan wat de reden is om geen 
onderzoek te doen onder vermelding van de desbetreffende artikelen uit het 
Wetboek van Strafrecht. Vaak wordt het document echter niet opgesteld uit 
nalatigheid, omdat de politie weigert onderzoek te doen, of doordat de politie het 
slachtoffer heeft weten te overtuigen geen aangifte te doen. In de praktijk worden 
slechts weinig aangiftes geregistreerd. Dit heeft te maken met het feit dat agenten 
worden beoordeeld op basis van het aantal opgeloste strafzaken. Zij hebben er 
derhalve belang bij het aantal strafzaken te beperken, hoge cijfers kunnen een 
negatieve invloed op de statistieken hebben. Zo registreert de politie bij voorkeur 
geen zaken waarvoor geen overduidelijk bewijsmateriaal is, of waarbij de dader niet 
op heterdaad betrapt is. Tevens speelt een zeker belang mee om de misdaadcijfers 
laag te houden, en te tonen dat bepaalde problemen, zoals bijvoorbeeld 
discriminatie van LHBT, niet bestaan.108  
 
De politie is vaak niet of minder bereidwillig om aangiftes (voortvarend) in 
behandeling te nemen van personen die tot bepaalde groepen behoren, zoals 
etnische minderheden, leden van LHBT-gemeenschappen, of vrouwen die slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld. Deze groepen hebben dan ook weinig vertrouwen in de 
politie en zien in de praktijk vaak af van het doen van aangifte uit angst voor 
discriminatie, intimidatie of geweld. Klachten van LHBT’s betreffende 

 
104 Middels dit forum, Children-404, dat via VK op het internet bereikbaar is, kunnen minderjarige LHBT’s (anoniem) 

met elkaar corresponderen en elkaar ondersteunen en kunnen zij psychische en medische hulp krijgen. VK is een 
in Rusland veel gebruikt sociaal medium dat vergelijkbaar is met Facebook. US Department of State: Russia 2015 
Human Rights Report, 13 april 2016; RFE/RL: Russian online LGBT teenager groups banned, 21 september 2016; 
Human Rights Watch: World Report 2017-Russia events of 2016, januari 2017; vertrouwelijke bron: 23 oktober 
2015. 

105 Algemeen ambtsbericht Russische Federatie juli 2014. 
106 Vertrouwelijke bronnen: februari 2015 en 5 februari 2015. 
107 Wet no. 3-FZ van 7 februari 2011: www.tandfonline.com, geraadpleegd 6 april 2017. 
108 In welke mate in de praktijk een schriftelijke bevestiging wordt verstrekt is niet bekend. Russische Wetboek van 

Strafvordering; Immigration and Refugee Board of Canada: Russia: standardized police reporting forms, 
including appearance, 16 oktober 2015; vertrouwelijke bronnen: 28 februari 2017 en 2 maart 2017.  
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mishandelingen, het aanzetten tot haat, en discriminatie worden zelden in 
behandeling genomen.109 Zie ook de paragrafen 2.5.2, 2.5.4 en 2.5.5.  
 
Indien de politie in gebreke blijft, kunnen personen zich wenden tot een autoriteit 
hoger dan die waartegen de klacht is gericht (bijvoorbeeld een hogere 
politieambtenaar), de ombudsman (lokaal en federaal, zie 2.3.3), een rechtbank of 
openbare aanklager. Als alle binnenlandse rechtsmiddelen zijn uitgeput (of in geval 
van een schrijnende mensenrechtenschending) kan men zich wenden tot het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Er zijn geen  gevallen 
bekend van personen die in de problemen zijn gekomen nadat zij een klacht voor 
het Europees Hof hadden gebracht. In juli 2015 oordeelde het Constitutionele Hof 
van de Russische Federatie echter dat Rusland niet is gehouden aan uitspraken van 
het EHRM indien deze in strijd zijn met de grondwet. Zie ook de paragrafen 2.2.1 en 
2.3.2. 
Of het publiek worden van een zaak helpt, zoals in het geval van Pussy Riot en Ildar 
Dadin, kan niet met zekerheid worden gesteld.110  
 
Het is niet bekend in welke mate het zoeken van hulp bij andere instanties tot 
succes leidt. Hoewel het mogelijk is de autoriteiten aan te klagen wegens 
mensenrechtenschendingen werken de daarvoor ingerichte mechanismen niet altijd. 
Zo heeft een persoon die wordt vrijgesproken recht op compensatie van de 
overheid. Volgens mensenrechtenactivisten zou de overheid betaling van 
compensatie echter proberen te vermijden.111 Zie ook paragraaf 2.4.5. 

2.3.2 De rol van ngo’s en (internationale) organisaties 
Ngo’s en internationale organisaties kunnen soms een rol spelen bij het aan de orde 
stellen van mensenrechtenschendingen bij de autoriteiten in Rusland op zowel lokaal 
als federaal niveau. Ook bieden sommige ngo’s (juridische) bijstand aan slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen. Maar het klimaat voor ngo’s en de ruimte 
waarbinnen zij vrijelijk kunnen opereren, verslechterden deze verslagperiode 
wederom. Dit komt met name door amendementen op de ngo-wet die in 2016 van 
kracht werden, en de implementatie daarvan, waarbij het begrip ‘politieke activiteit’ 
zeer breed wordt uitgelegd. Zie ook paragraaf 2.2.9. 
 
Ook internationale organisaties kunnen niet meer als vanzelfsprekend ongehinderd 
hun werk doen sinds de ‘ongewenste organisaties wet’ van kracht werd. Zie 
paragraaf 2.2.10. 
 
Daarenboven werd eind december 2015 een wetswijziging van kracht die het 
Russische Constitutionele Hof de bevoegdheid geeft implementatie van uitspraken in 
mensenrechtenzaken, zoals van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
naar aanleiding van klachten tegen Rusland, naast zich neer te leggen als die naar 
het oordeel van het Russische Constitutionele Hof in strijd zijn met de grondwet. Het 
Russische Constitutionele Hof heeft reeds meerdere malen een oordeel van het 
EHRM voor ongeldig verklaard.112 Zie ook paragraaf 2.2.1. 
 

 
109 Vertrouwelijke bronnen: 27 en 28 februari 2017, en 1 maart 2017. 
110 Voor Ildar Dadin zie 3.2.7 ‘anti-demonstratiewet’.  
111 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016 en Russia 2016 Human Rights Report, 

7 april 2017. 
112 Human Rights Watch: Constitutional Court Backs Selective Justice, 29 april 2016; World Report 2017 Russia 

Events of 2016, januari 2017; Financial Times: Russian court overrules Strasbourg on Yukos award, 19 januari 
2017; Frankfurter Allgemeine Zeitung: Keine Entschädigung im Fall Yukos; Russland setzt Urteil aus Strassburg 
erstmals nicht um, 20 januari 2017; vertrouwelijke bronnen: 7 december 2015 en 19 januari 2017. 
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De Maatschappelijke Raad113, met een Kremlin-getrouwe als voorzitter, wordt als 
verlengstuk van de regering beschouwd, zou weinig invloed kunnen uitoefenen, en 
door mensenrechtenorganisaties dan ook als niet onafhankelijk worden beschouwd 
ten opzichte van de Russische autoriteiten. Ook de Presidentiële Mensenrechtenraad 
lijkt vrij machteloos. Wanneer deze organen zich kritisch uiten over wetsvoorstellen 
die de ruimte voor het maatschappelijk middenveld beperken dan is dit vooral met 
betrekking tot de formulering, zonder vraagtekens te zetten bij de inhoud van de 
wetgeving zelf.114 

2.3.3 De rol van de ombudsman in het Russische rechtssysteem115 
Rusland kent sinds 1997 een federale ombudsman voor de mensenrechten. Ella 
Pamfilova vervulde deze functie sinds 2014. Ze was aangesteld voor vijf jaar maar 
werd tijdens de verslagperiode benoemd tot hoofd van de Central Elections 
Commission. In april 2016 werd de conservatieve en voormalige politiegeneraal 
Tatyana Moskalkova benoemd tot de nieuwe ombudsman. Zij wil zich met name 
richten op sociaal-economische rechten zoals de rechten van werknemers, en 
Russische staatsburgers in het buitenland. Het blijft afwachten of zij zich kritisch zal 
opstellen ten opzichte van de autoriteiten inzake het eerbiedigen van de 
mensenrechten. In februari 2017 zette zij zich in voor de zaak van Ildar Dadin. 
Diezelfde maand riep zij op tot afschaffing van de demonstratiewet op basis 
waarvan Dadin veroordeeld was. Zie ook paragraaf 2.2.8.116 
 
In het Russische rechtssysteem vervult de ombudsman de rol van onpartijdig, 
onafhankelijk adviesorgaan. De ombudsman opereert in de regel zelfstandig of in 
voorkomende gevallen met hulp van onder meer het Openbaar Ministerie, de 
Prokuratura. Zij kan de premier adviseren in individuele zaken, of om over te gaan 
tot implementatie van een bepaalde wet. Ook kan de ombudsman klachten of 
verzoeken indienen bij een rechtbank, inclusief het Hooggerechtshof en het 
Constitutionele Hof. Ambtenaren mogen een door de ombudsman aangevraagde 
ontmoeting niet weigeren. De bevoegdheden zijn niet alleen per wet vastgelegd 
maar zouden in de praktijk ook worden gerespecteerd. De ombudsman wordt door 
het Russische parlement aangesteld en kan niet voor het einde van de termijn 
worden ontheven uit haar functie. De ombudsman is aan geen enkel Russisch 
orgaan verantwoording schuldig, ook niet aan de president. De ombudsman doet 
meestal aanbevelingen aan de autoriteiten op basis van ingediende klachten, maar 
kan ook op eigen initiatief onderzoeken entameren. De autoriteiten kunnen de 
aanbevelingen naast zich neerleggen, maar dienen dit wel te onderbouwen. Het 
Openbaar Ministerie kan niet in beroep gaan tegen adviezen van de ombudsman.117 
 
Daarnaast hebben de deelregio’s in de Russische Federatie het recht een eigen 
ombudsman aan te stellen, die bevoegd is te opereren binnen de grenzen van de 
eigen regio. Niet elke ombudsman was even doeltreffend. Lokale autoriteiten zouden 
de onafhankelijkheid vaak ondermijnen.118 

2.3.4 De rol van de Prokuratura (Openbaar Ministerie) 
Voor zover bekend is de rol van de Prokuratura sinds het vorige algemeen 
ambtsbericht ongewijzigd. 

 
113 NB: De Maatschappelijke Raad is opgericht met als taak de coördinatie van de belangen van burgers, niet-

gouvernementele organisaties en overheidsinstanties. 
114 Vertrouwelijke bron: 26 augustus 2016. 
115 De rol van de ombudsman is ongewijzigd sinds het verschijnen van het algemeen ambtsbericht Russische 

Federatie van juni 2013. Zie voor meer achtergrondinformatie het algemeen amtsbericht Russische Federatie 
van juli 2014. 

116 Vertrouwelijke bronnen: 22 april 2016 en 1 maart 2017.  
117  Vertrouwelijke bronnen: 25 en 27 maart 2015, en 1 maart 2017. 
118 US State Department: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017. 



 

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie 
  

 

 Pagina 27 van 76
 
 

De Prokuratura in Rusland stelt personen of organisaties in staat van beschuldiging 
bij vermeende overtredingen of misdrijven en legt deze beschuldigingen voor aan 
een rechtbank via aanklagers. De Prokuratura is een centraal federaal orgaan met 
regionale afdelingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van het centrale 
orgaan in Moskou. Het hoofd van de Prokuratura, de procureur-generaal119, wordt 
door de Federatieraad (het Hogerhuis van het parlement) benoemd of ontslagen, op 
voorspraak van de president van Rusland.120 De Prokuratura in Rusland fungeert 
nagenoeg volledig als de strafvervolger namens de overheid, is daardoor zeer 
invloedrijk en wordt als niet-onafhankelijk van de overheid beschouwd. Volgens 
bronnen is de Prokuratura een bepalende factor voor de uitkomst van gerechtelijke 
procedures. De zienswijze van de Prokuratura wordt vaak door rechters 
overgenomen.121 
 
Het Onderzoekscomité dat strafrechtelijke onderzoeken uitvoert en oorspronkelijk 
binnen de Prokuratura opereerde is sinds enkele jaren een zelfstandig orgaan.122  
 
Ngo-inspecties 
De Prokuratura heeft een vergaand mandaat om inspecties en controles uit te 
voeren bij onder andere mensenrechten-ngo’s. Tijdens deze inspecties zoekt de 
Prokuratura naar belastend materiaal, zoals vermeend aan terrorisme-gelieerd 
materiaal of bewijzen van ‘politieke activiteiten’, om de ngo via de rechter tot 
‘buitenlandse agent’ te laten registreren. (Zie ook paragraaf 2.2.9.) De Prokuratura 
kondigt deze inspecties niet altijd vooraf aan en voert deze soms samen met de 
politie of de FSB uit. Hierdoor gaat er een zeer intimiderende werking van uit.123 

2.3.5 Corruptie 
Corruptie speelde tijdens de verslagperiode nog steeds een grote rol in alle facetten 
van het openbare leven.124 Corruptie wordt vaak niet bestraft, en ngo’s en activisten 
die tegen corruptie strijden kunnen te maken krijgen met tegenwerking van 
overheidszijde.125 
 
Tijdens de verslagperiode werd een aantal hoge functionarissen ontslagen en/of 
gearresteerd wegens corruptie. Onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik 
kunnen echter ook een middel zijn om bestuurders van hun functie te ontheffen.126 
 

 
119 Op dit moment is dit Joeri Jakovlevitsj Chaika:eng.genproc.gov.ru, geraadpleegd 6 april 2017. 
120 Zie de grondwet van de Russische Federatie, artikel 129: www.constitution.ru/en, geraadpleegd 6 april 2017; en 

de Federal Law on the Prosecution Service of the Russian Federation van 17 januari 1992 met amendementen, 
via de website van de procureur-generaal:eng.genproc.gov.ru, geraadpleegd 6 april 2017; website van de 
Prosecutor General’s Office of the Russian Federation: History of Prosecution Service of the Russian Federation: 
eng.genproc.gov.ru/history/, geraadpleegd 11 april 2017. 

121 Zie algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juli 2014. 
122  Het hoofd hiervan is Aleksandr Bastrikin: en.sledcom.ru, geraadpleegd 11 april 2017. 
123 Algemeen ambtsbericht Russische Federatie juli 2014; website van de Prosecutor General’s Office of the Russian 

Federation: History of Prosecution Service of the Russian Federation: eng.genproc.gov.ru/history/, geraadpleegd 
11 april 2017. 

124 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Staatssekretariat für 
Migration SEM: Focus Russland Korruption im Alltag, insbesondere in Tschetschenien, 15 juli 2016; US State 
Departement: 2016 Country Reports on Human Rights Practices Russia, april 2017; vertrouwelijke bronnen: 6 
oktober 2016, en 27 en 28 februari 2017.   

125 US State Department: 2016 Country Reports on Human Rights Practices, april 2017; Transparency International: 
Corruption Perception Index 2014: results, december 2014: www.transparency.org; EIN News Desk World News 
Report: How to Ignore a Corruption Scandal, Kremlin Style, 10 december 2015; International New York Times: 
Why Putin tolerates corruption, 16 mei 2016. 

126 Freedom House: Freedom in the World 2015 Russia, 2015;  Organized Crime and Corruption Reporting Project 
(OCCRP): Vladimir Putin wins OCCRP’s Person of Year for 2014, 30 december 2014: reportingproject.net/occrp; 
Business-anti-corruption.com/country-profiles: Business Corruption in Russia, september 2014; 
Foreign&Commonwealth Office: Russia-Country of Concern, 12 maart 2015; Freedom House: Freedom of the 
Press Russia 2015, april 2015; US State Department: Russia 2014 Human Rights Report, juni 2015; 
vertrouwelijke bron: 22 maart 2017. 
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Zo werd een hoge functionaris van de Russische anticorruptiedienst, Dmitri 
Zachartsjenko, gearresteerd nadat in zijn appartementen in Moskou zo’n 
honderdtwintig miljoen euro aan contanten was gevonden. In februari 2017 begon 
een strafrechtelijk onderzoek naar een plaatsvervangend hoofd van de FSB, Dimitri 
Pravikov, die steekpenningen zou hebben aangenomen. Vladimir Yakunin, hoofd van 
de Russische spoorwegen en één van Poetins vertrouwelingen, nam ontslag na 
onder druk te zijn gezet. Ook hij werd van corruptie verdacht.127 Het meest 
spraakmakend was het ontslag van de minister van Economische Zaken, Alexej 
Oeljoekajev, in november 2016. Hij werd aangehouden op verdenking van het 
aannemen van steekpenningen. Oeljoekajev zou twee miljoen dollar hebben 
aangenomen van olieproducent Rosneft. De zaak werd door de staatsmedia 
gebracht als een ‘gevecht tegen corruptie’ maar door sommigen uitgelegd als een 
interne machtsstrijd binnen het Kremlin.128 
 
Oppositieleider Alexej Navalny wist via sociale media begin 2017 duizenden mensen 
in het hele land op de been te krijgen tijdens anti-corruptie-demonstraties. Zie 
paragraaf 2.4.2. 
 

2.4 Naleving en schendingen 

2.4.1 Vrijheid van meningsuiting 
De grondwet van de Russische Federatie garandeert vrijheid van meningsuiting.129 
De vrijheid van meningsuiting staat echter onder grote druk. Er is steeds minder 
ruimte voor kritiek of een van de autoriteiten afwijkende mening. De Russische 
overheid trad in de verslagperiode repressief op tegen personen die het 
regeringsbeleid openlijk bekritiseerden of daar vraagtekens bij zetten. Kritiek op 
president Poetin of het beschuldigen van leden van de regering van criminele 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld aan corruptie gerelateerde praktijken, werd 
doorgaans niet getolereerd door de machthebbers. De restrictieve wetgeving die de 
afgelopen jaren werd aangenomen, waaronder de anti-extremismewet, wordt 
geregeld toegepast om bijvoorbeeld kritische journalisten, bloggers, en organisaties 
juridisch te vervolgen. Volgens opiniepeiler SOVA betrof negentig procent van de 
veroordelingen op basis van deze wetgeving uitlatingen op sociale media. In 
november 2016 verstrekte het Hooggerechtshof een handleiding aan de 
gerechtelijke instanties hoe de anti-extremismewetgeving toe te passen. Zo moeten 
uitlatingen die strafbaar zijn onder deze wetgeving een element van geweld 
bevatten, bijvoorbeeld een oproep tot genocide, massale onderdrukking, deportatie 
of het gebruik van geweld.130 
 
De mediavrijheid in Rusland wordt steeds meer ingeperkt door wetgeving, en het 
toepassen van zelfcensuur door de media en journalisten. Een bron stelt dat 
inmiddels vrijwel uitsluitend regeringsgezinde hoofdredacteuren zijn aangesteld.131 

 
127 Business Anti Corruption Portal: Russia Corruption Report, oktober 2015; Freedom House: Freedom in the World 

2016 Russia, 7 maart 2016; Volkskrant: Russische corruptiebestrijder opgepakt na vondst 120 mijoen euro cash, 
14 september 2016; vertrouwelijke bronnen: 27 juni 2016 en 9 februari 2017. 

128 Reuters: Russia’s Putin fires economy minister over bribery charges, 15 november 2016; NRC: Steekpenningen 
Aanhouding van Russische minister duidt op spanningen in regime Poetin, 15 november 2016; Jamestown 
Foundation: Liberal Economist Minister in Russian Cabinet Arrested for Alleged Bribe-Taking, 17 november 2016; 
Spiegel Online: Korruption in Russland Diese Summe entspricht einem Bürgermeister, 19 november 2016. 

129  Grondwet Russische Federatie (1993), artikel 29: www.constitution.ru/en, geraadpleegd 25 april 2017. 
130 RFE/RL: Russian court sentences blogger to five years in penal colony, 31 december 2015; Reporters Without 

Borders: Russia urged to free journalist held for 12 months on spurious charge, 29 juli 2016; Amnesty 
International: Report 2015/2016 Russian Federation, 24 februari 2016, en: Russian Federation 2016/2017, 22 
februari 2017; Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 2016; US State Department: 2016 
Country Report on Human Rights Practices Russia, april 2017. N.B.: Het Russische woord ‘Sova’ betekent ‘uil’.  

131 Vertrouwelijke bron: 3 maart 2017. 
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De overheid controleert direct of indirect via staatsbedrijven en bevriende 
invloedrijke zakenrelaties de nationale televisiezenders, veel radiozenders en een 
groot deel van de pers. De media in handen van de overheid worden gebruikt voor 
propaganda, en het komt met enige regelmaat voor dat zij mensenrechtenactivisten 
en regimecritici in diskrediet brengen.132  
 
Die media, die nog iets van pluriformiteit in standhouden, zoals RosBisnesKonsalting 
(RBK), Vedomosti en Novaja Gazeta, kregen in 2016 met claims van Rosneft Chief 
Executive Officer (CEO) Setsjin te maken. Zo klaagde Setsjin Vedomosti aan voor 
een gepubliceerd artikel over een luxe woonhuis van hem. De rechters stelden 
Setsjin in het gelijk. RBK werd eveneens door Setsjin aangeklaagd wegens laster. 
De rechter oordeelde dat wel sprake was van reputatieschade maar dat RBK in 
plaats van de verlangde compensatie van drie miljard roebel (46 miljoen euro) 
390.000 roebel (6.000 euro) moet betalen en het artikel moet verwijderen. RBK, 
één van de laatste overgebleven onafhankelijke media, werd in 2016 onder druk 
gezet met onaangekondigde controles en strafzaken om de koers te wijzigen of het 
bedrijf te verkopen. Als gevolg hiervan stapte de hoofdredactie op. RBK stond 
bekend om zijn kritische onderzoeksjournalistiek met betrekking tot de corrupte 
praktijken van met name de president en zijn vertrouwelingen. RBK was het enige 
massamedium in Rusland dat min of meer objectief verslag deed over de Panama 
Papers133. Het Kremlin ontkende enige bemoeienis met het ontslag te hebben.134  
 
Op 28 mei 2015 ondertekende Poetin een decreet dat per diezelfde datum verbiedt 
informatie openbaar te maken over militaire slachtoffers tijdens speciale operaties in 
vredestijd. Tot dan was het alleen verboden over verliezen in oorlogstijd te 
rapporteren omdat deze als staatsgeheim worden beschouwd. Overtreding van de 
wet kan leiden tot een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar. Het decreet betreft 
amendementen op de lijst van staatsgeheimen.135  
 
Op 1 januari 2016 werden amendementen van kracht op de wet ‘met betrekking tot 
massamedia’ en met betrekking tot het administratief recht. Massamedia, 
uitgeverijen en omroeporganisaties zijn nu verplicht binnen dertig dagen bij 
mediaregulator Roskomnadzor te melden dat zij geld hebben ontvangen uit het 
buitenland of van Russische ngo’s die als ‘buitenlands agent’ zijn aangemerkt. 
Indien zij niet aan deze verplichting voldoen, lopen zij het risico een boete te krijgen 
opgelegd.136  
 
Wie zich niet aan de officiële Kremlin-lijn houdt, zoals kritische journalisten, kwam 
ook deze verslagperiode onder druk te staan. Onafhankelijke media en journalisten 
kregen met intimidaties te maken, zoals fysieke aanvallen, treiterijen en arrestaties. 
Dergelijke tegen journalisten gerichte incidenten werden zelden onderzocht. De 
vrijheid van meningsuiting werd niet alleen voor journalisten en bloggers beperkt 

 
132 Freedom house: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 2016; Civil Rights Defenders: Human Rights in 

Russia 2016 Report, september 2016; vertrouwelijke bron: 20 december 2016.  
133 De Panama papers zijn vertrouwelijke documenten van de Panamese dienstverlener Mossack Fonseca die in 2015 

naar de internationale pers werden gelekt. Autoriteiten van meerdere landen doen onderzoek naar deze 
documenten in verband met belastingontwijking, belastingfraude en andere illegale activiteiten.  

134 RFE/RL: Russia’s FSB raids Moscow office of oligarch Prokhorov, 15 april 2016; Reporters Without Borders: 
Departure of media group editors “a serious blow”for” independent journalism in Russia, 15 mei 2016; Freedom 
House: Freedom on the Net 2016, 14 november 2016; vertrouwelijke bronnen: 7 juni 2016 en 20 december 
2016. 

135 Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 2017; vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
136 Human Rights Watch: World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 2017; vertrouwelijke bron: 19 januari 

2017. 
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maar ook voor bijvoorbeeld mensen die zich kritisch uitten over het overheidsbeleid 
ten aanzien van Oekraïne of de Krim.137  
 
Alleen radiozenders en kranten met een beperkte oplage kunnen zich nog enigszins 
kritisch uitlaten. Zo zou bijvoorbeeld een krant veraf gelegen van Moskou, nog 
kritisch kunnen schrijven over de federale overheid, maar niet over de regionale 
autoriteiten ter plaatse, aldus een bron.138  
 
Internet 
Doordat de ruimte voor pers en tv in Rusland meer en meer wordt ingeperkt, 
worden internet en de sociale netwerken steeds belangrijker als platform voor 
kritiek en om mensen te mobiliseren voor protestacties. Hoewel er nog een breed 
aanbod aan online diensten bestaat, breiden de autoriteiten hun controle over 
internet uit. Zo moesten veel onafhankelijke online media in Rusland sluiten omdat 
de overheid druk op hen uitoefende om in lijn met het overheidsbeleid te berichten. 
Intimidatie van bloggers en internetgebruikers vindt veelal plaats door 
regimekritische personen selectief aan te klagen op grond van de anti-extremisme-
wetgeving. Betrokkenen worden niet alleen tot het betalen van geldboetes 
veroordeeld maar soms ook tot gevangenisstraffen. Zo werd in december 2015 de 
eerste persoon tot de maximale straf van vijf jaar gevangenis veroordeeld. Het 
aantal strafzaken tegen individuele internetgebruikers wegens het plaatsen van 
‘extremistische’ posts of likes neemt toe. Niet elk kritisch bericht leidt tot vervolging. 
Doorgaans zal een internetgebruiker echter twee keer nadenken alvorens een 
bericht te plaatsen of te liken. Russische jongeren gebruiken in plaats van Facebook 
en VK liever instant messagediensten als Snapchat, waarbij de berichten snel weer 
verdwijnen en daardoor moeilijker door derden gevolgd kunnen worden. 
Op last van de rechter werd de toegang tot LinkedIn door Roskomnadzor 
geblokkeerd wegens overtreding van de wet op persoonsgegevens omdat LinkedIn 
niet alle data in Rusland zou opslaan.139  
 
Er zijn geen internetproviders die eigendom zijn van de staat, maar alle 
internetproviders worden door de overheid gecontroleerd. De meeste grote 
providers zijn in handen van oligarchen die banden hebben met de regering.140 
 
Duizenden websites werden geblokkeerd door internetproviders in opdracht van de 
mediaregulator Roskomnadzor. Het ging met name om religieuze teksten, informatie 
die LHBT-activisten deelden, en kritiek op de regering, zoals informatie over anti-
regeringsdemonstraties en kritiek op het Oekraïne-conflict. Het Kremlin zette talloze 
trollen in om online discussies te onderbreken en internetgebruikers te 
intimideren.141  
 

 
137 Freedom House: Freedom of the Press 2016, 23 mei 2016; Reporters Without Borders: Russia: RSF deplores 

search of well-known jouornalist’s home, 1 maart 2017; Amnesty International: Report 2015/2016 Russian 
Federation, 24 februari 2017; US State Department: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; 
vertrouwelijke bron: 20 december 2016.  

138 Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 2017; vertrouwelijke bron: 3 maart 2017. 
139 NB: LinkedIn is in Rusland minder populair dan in Nederland. Freedom House: Freedom on the Net 2016, 14 

november 2016, en: Freedom of the Press 2016, 23 mei 2016; ; Amnesty International: Report 2015/2016 
Russian Federation, 24 februari 2016; vertrouwelijke bronnen: 7 juni 2016 en 20 december 2016.  

140 Amnesty International: Violation of the right to freedom of expression, association and assembly in Russia, 
oktober 2014; Vertrouwelijke bron: 3 maart 2017.  

141 NB: Een trol is iemand die o.a. op internetfora en websites berichten plaatst met het doel voorspelbare 
emotionele reacties van andere mensen uit te lokken, opzettelijk verkeerde te geven of zichzelf expres anders 
voorte doen. RFE/RL: Russia blocks websites calling for election boycott, 8 juli 2016; Amnesty International: 
Report 2015/2016 Russian Federation, 24 februari 2016; Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 
maart 2016, en: Freedom on the Net 2015, 28 oktober 2015, en: Freedom in the World 2017 Russia, 15 april 
2017. 
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Sociale mediagebruikers van de politieke discussiegroepen van VK werden fysiek 
aangevallen. Ook online activisten kregen te maken met fysiek geweld en 
cyberaanvallen.142  
 
Het is niet bekend of het buiten Rusland op een website of blog plaatsen van door 
de Russische overheid verboden informatie op dezelfde wijze strafbaar is als binnen 
de Russische Federatie.143  
 
In juli 2016 werd de ‘Jarovaja Wet’ van kracht, die de anti-terrorisme- en anti-
extremisme-wetgeving amendeert. De amendementen verlangen van mobiele 
telefonie en internetaanbieders dat zij alle data zes maanden opslaan (vanaf 1 juli 
2018) en alle metadata drie jaar, voor het geval dat de veiligheidsdiensten toegang 
tot de data willen. Volgens de ombudsman voor internetzaken, Marinichev, zou dit 
technisch onmogelijk en veel te duur zijn. Skype, Telegram en WhatsApp, die 
berichten versleutelen, moeten volgens deze wet de overheid de decodeersleutel 
geven.144 
 
Per 1 januari 2016 werd een wetswijziging van kracht aangaande de federale wet 
‘about information, information technologies and protection of information’ en 
‘separate legislative acts of the Russian Federation’. Hiermee wordt het mogelijk 
links en informatie van het internet te laten verwijderen (the right to be forgotten). 
Daarbij kan het onder andere om foutieve informatie gaan maar ook om informatie 
die in strijd is met de wetgeving. Een jaar later, op 1 januari 2017 werden 
amendementen op deze wet en het Wetboek van administratief recht van kracht. 
Eigenaren van internet zoekmachines met meer dan één miljoen gebruikers per dag 
zijn nu verantwoordelijk voor de inhoud van hun sites indien die niet afkomstig is 
van media die in Rusland zijn geregistreerd. Bovendien mag niet meer dan twintig 
procent van deze bedrijven in handen zijn van buitenlandse aandeelhouders. De 
informatie die verspreid wordt via hun sites moet minimaal zes maanden opgeslagen 
worden. De amendementen raken bedrijven als Yandex, Mail.ru, Rambler, Google, 
VK, Facebook en Twitter.145  
 
(Mobiele) telefonie 
Mobiele telefoons staan niet op naam geregistreerd maar wel de simkaarten van 
mobiele telefoons. Wie een simkaart koopt in een winkel moet zijn paspoort tonen 
waarna de naam van de klant en de aankoop worden geregistreerd. Ook 
prepaidkaarten worden in principe op naam geregistreerd. Wie een prepaidkaart wil 
kopen dient een paspoort of identiteitsbewijs te overleggen, waarna de naam van de 
koper wordt genoteerd. Het is echter mogelijk simkaarten te kopen buiten de 
(officiële) telefoonwinkels, bijvoorbeeld van particulieren bij grote metro- en 
treinstations.146 
 
De autoriteiten hebben permanent toegang tot alle mobiele telefoonverkeer. Het 
komt voor dat veiligheidsdiensten (mobiel) telefoonverkeer afluisteren. Velen, met 

 
142 Freedom House: Freedom on the Net 2016, 14 november 2016. 
143 Het blokkeren van buitenlandse websites gebeurt op basis van artikel 15 van de Federale wet betreffende 

amendementen op de Federal Wet inzake Informatie, Informatietechnologie en Bescherming van Informatie. 
144 RFE/RL: Russia: Putin signs contentious counterterror legislation, 7 juli 2016; Human Rights Watch: World Report 

2017-Russia Events of 2016, januari 2017; Freedom House: Freedom on the Net 2016, 14 november 2016; 
vertrouwelijke bron: 19 januari 2017.  

145 Het gaat om federale wetten 264 en 208. Reporters Without Borders: New Russian law targets news aggregators, 
20 juni 2016; Human Rights Watch: World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 2017; vertrouwelijke 
bron: 19 januari 2017. 

146 Vertrouwelijke bronnen: 5 februari 2015, 18 februari 2015, mei 2015, 2 juni 2015, en 19 mei 2017. 



 

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie 
  

 

 Pagina 32 van 76
 
 

name personen die kritisch zijn ten opzichte van het regeringsbeleid, houden 
hiermee rekening.147 
 
Televisie 
Alle televisiekanalen in Rusland staan onder staatstoezicht. Vrijwel alle kanalen met 
een groot bereik, waaronder de zes nationale televisiestations, zijn staatseigendom 
of eigendom van regeringsgezinde organisaties. Daarnaast zijn er nog enkele 
onafhankelijke radiozenders, zoals Ekho Moskvy. Deze werden middels intimidaties 
onder druk gezet.148 
 
Nadat in de vorige verslagperiode de zendvergunning voor de kabel door 
Roskomnadzor werd ingetrokken, is TV-2, een onafhankelijke voormalige tv-zender 
in Tomsk, nu alleen nog op internet te volgen.  
Dozhd (regen), een kritische voormalige tv-zender, bericht eveneens uitsluitend nog 
via internet. Dozhd werd eind 2015 onder druk gezet middels inspecties van de 
openbare aanklager.  
Internetkrant Meduza werkt nog steeds vanuit Letland om inmenging van de 
Russische autoriteiten te voorkomen.149 

2.4.2 Vrijheid van vereniging en vergadering150 
De Russische grondwet garandeert vrijheid van vereniging en vergadering. Echter, 
in de praktijk werd deze vrijheid door de autoriteiten steeds meer ingeperkt. De 
autoriteiten weigerden steeds vaker demonstraties toe te laten, die georganiseerd 
werden door regeringscritici en politieke opposanten. Ook als gevolg van de 
restrictieve wetgeving die de afgelopen jaren van kracht werd, vonden steeds 
minder demonstraties plaats. Daarnaast worden nog steeds burgers aangehouden 
wegens deelname aan de Bolotnaja-demonstraties in 2012. Politiek getinte 
demonstraties bleven dan ook grotendeels uit.151 Zie ook hieronder ‘demonstraties 
die wel doorgang vonden …’. 
 
Bijeenkomsten en demonstraties van meer dan één persoon moeten volgens de wet 
bij de lokale autoriteiten aangemeld worden. Maar deze handhaven het principe dat 
niet alleen een aanmelding vereist is maar ook goedkeuring. Indien organisatoren 
geen officiële goedkeuring hadden aangevraagd, beschouwden ordehandhavers de 
demonstratie als illegaal en verhinderden zij deze of dreven zij de demonstranten 
uiteen, ook indien het om een vreedzame demonstratie ging. Dit ging soms met 
onevenredig veel politiegeweld gepaard. Lokale autoriteiten waren vaak selectief in 
het goedkeuren van demonstraties, en boden locaties aan om te demonstreren die 
afgelegen lagen of slecht te bereiken waren.152 
 

 
147  Vertrouwelijke bronnen: 7 juni 2016 en 27 februari 2017. 
148 Freedom House: Freedom of the Press 2016, 23 mei 2016; RFE/RL: Russian agents search Ekho Moskvy radio, 5 

juli 2016; Amnesty International: Report 2015/2016 Russian Federation, 24 februari 2017; US State 
Department: 2016 Country Report on Human Rights Practices, april 2017; vertrouwelijke bron: 20 december 
2016. 

149 Article 19: Russia: Harassment of Dozhd TV Channel must end, 9 december 2015; Freedom House: Freedom in 
the World 2016 Russia, 7 maart 2017. 

150 Zie ook de paragrafen 3.2.8 de ‘ngo-wet’ en 3.2.9 de ‘ongewenste organisaties wet’.  
151 Zie voor achtergrondinformatie over de Bolotnaja-demonstraties het algemeen ambtsbericht Russische Federatie 

van juni 2013; Grondwet Russische Federatie (1993), Hoofdstuk 2, artikel 31: www.constitution.ru/en, 
geraadpleegd 6 februari 2017; Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 2016; US State 
Department: 2015 Country Report on Human Rights Practices Russia , 13 april 2016, en 2016 Country Reports on 
Human Rights Practices Russia, april 2017; Amnesty International: Russian Federation 2016/2017, 22 februari 
2017; Human Rights Watch: World Report 2017 Russia Events of 2016, januari 2017; vertrouwelijke bron: 22 
december 2015.  

152 US State Department: 2016 Country Report on Human Rights Practices Russia, april 2017; Human Rights Watch: 
World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 2017. 
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Hoewel voor bijeenkomsten, en demonstraties van één persoon (op daarvoor 
aangewezen plaatsen, ook bekend als Hyde Parks) geen officiële toestemming nodig 
is, beperkten de autoriteiten steeds vaker ook deze éénmansacties.153 
 
Bijeenkomsten en openbare demonstraties van LHBT werden vaak op basis van de 
‘anti-LHBT-propagandawet’ geweigerd of verstoord door de autoriteiten.154  
 
Op 7 december 2015 werd Ildar Dadin als eerste persoon veroordeeld op basis van 
artikel 212.1 van het Wetboek van Strafrecht. Hij werd veroordeeld omdat hij meer 
dan twee keer in honderdtachtig dagen de ‘anti-demonstratiewet’ had overtreden. 
Hij kreeg daarvoor drie jaar gevangenisstraf maar in beroep werd dit op 31 maart 
2016 veranderd in 2,5 jaar gevangenisstraf.155 Dadin tekende bezwaar aan bij het 
Constitutionele Hof omdat artikel 212.1 in strijd zou zijn met de grondwet. Het Hof 
oordeelde in februari 2017 dat het bewuste artikel niet in strijd is met de grondwet 
maar dat slechts demonstranten die een bedreiging vormen voor de staat volgens 
artikel 212.1 bestraft moeten worden. Het houden van een vreedzame illegale 
bijeenkomst zou daarentegen niet onder dit artikel moeten vallen. Het Hof stelde dat 
veroordelingen volgens het Wetboek van Strafrecht in dergelijke zaken in 
verhouding moet staan tot het gevaar dat de wetsovertreding oplevert voor de 
openbare veiligheid. Rechtbanken moeten in het vervolg bewijzen dat verdachten 
met voorbedachten rade geweld toepasten waarmee zij de openbare veiligheid in 
gevaar brachten. Het Hof eiste een herziening van de zaak en een aanpassing van 
het Wetboek van Strafrecht.156 Nog in februari 2017 werd Dadin vrijgelaten.157 Zie 
ook paragraaf 2.2.8. 
 
In maart 2016 werden amendementen van kracht op de ‘anti-demonstratiewet’. 
Onder ‘demonstraties’ valt nu ook een stoet auto’s of andere gemotoriseerde 
voertuigen. Het begrip éénmansactie is eveneens uitgebreid en bevat nu tevens het 
opzetten van ‘tenten(kampen)’. Organisatoren van gemotoriseerde demonstraties of 
tentengroeperingen in de publieke ruimte, die voetgangers of gemotoriseerd verkeer 
storen, dienen de autoriteiten twee weken voor de bijeenkomst te informeren. 
Indien een dergelijke bijeenkomst het andere verkeer niet stoort, dienen de 
autoriteiten drie dagen van te voren ingelicht te worden. Indien de organisatoren dit 
verzaken, riskeren zij een boete van maximaal één miljoen roebel158 en een 
taakstraf. Bij herhaaldelijke overtreding van de wet kan men tot maximaal vijf jaar 
gevangenisstraf krijgen. In augustus 2016 werden de amendementen voor het eerst 
toegepast. Nadat een groep agrariërs in tractoren en auto’s naar Moskou reed om te 
protesteren tegen inbezitname van hun land door landbouwondernemingen werd 
hun aanvoerder, Aleksei Volchenko, aangeklaagd wegens deelname aan een illegale 
demonstratie. Hij werd veroordeeld tot tien dagen detentie. Andere deelnemers aan 
de demonstratie kregen boetes opgelegd of een korte detentiestraf.159  
 
Demonstraties die wel doorgang vonden, hadden meestal betrekking op sociaal-
economische onderwerpen. Oppositieleider Aleksej Navalny die regelmatig 

 
153 High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation: Report 2015, 2016; US State Department: 2016 

Country Report on Human Rights Practices Russia, april 2017; Human Rights Warch: World Report 2017 Russia 
Events of 2016, januari 2017. 

154 US State Department: 2016 Country Report on Human Rights Practices Russia, april 2017; vertrouwelijke bron: 
     27 februari 2017. 
155 Radio Free Europe/Radio Liberty: First Russian activist jailed under new law, 7 december 2015; Amnesty 

International: A Summary of Amnesty International’s Concerns in the Russian Federation, 19 oktober 2016. 
156 Vertrouwelijke bron: 25 januari 2017; Amnesty International: Russia: Court offers ‘chink of light’ in case brought 

by jailed protester Ildar Dadin, 10 februari 2017; Trouw: Rusland moet activist Dadin vrijlagen, 23 februari 2017. 
157 Zeit Online: Ildar Dadin russischer oppositioneller wieder frei, 26 februari 2017. 
158 Eén miljoen roebel is ongeveer 16.021 euro: www.valuta.nl, geraadpleegd 15 mei 2017. 
159 Amnesty International: Russian Federation 2016/2017, 22 februari 2017; US State Department: 2016 Country 

Report on Human Rights Practices Russia, april 2017; vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
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corruptieschandalen aan het licht brengt, organiseerde op 26 maart 2017 door het 
gehele land anti-corruptie-demonstraties. Om mensen te mobiliseren maakte 
Navalny vooral gebruik van sociale media. Hoewel de autoriteiten geen toestemming 
hadden gegeven voor de betoging, gaven volgens de media duizenden tot 
tienduizenden mensen, waaronder veel jeugdigen, gehoor aan de oproep en gingen 
deze in meer dan tachtig steden de straat op. De demonstraties zouden één van de 
grootste protestacties zijn geweest sinds de Bolotnaja-protesten van 2012. De 
televisiezenders die in handen zijn van de overheid deden geen verslag van de 
demonstraties.160 
Navalny werd opgepakt en op 27 maart 2017 veroordeeld tot vijftien dagen 
gevangenisstraf wegens verzet tijdens de arrestatie, en een boete van 
twintigduizend roebel161 (circa euro 320) voor het organiseren van een illegale 
bijeenkomst. Naar aanleiding van de demonstraties zouden in totaal zo’n 
vijftienhonderd mensen zijn aangehouden in het land. Dit zou hebben geleid tot 
circa achthonderd rechtszaken. Alle rechtszaken zouden tot veroordelingen hebben 
geleid. De veroordeelden kregen boetes opgelegd van 20.000 (bij een eerste 
overtreding) tot 700.000 roebels. Het merendeel van de veroordelingen vond plaats 
op basis van het administratief recht, bijvoorbeeld wegens het verstoren van de 
openbare orde, het niet-naleven van politieorders of deelname aan niet-legale 
activiteiten. Getuigen zouden vaak niet gehoord zijn, advocaten kregen geen 
spreektijd, aanvullende bewijslast zou niet geaccepteerd zijn en het zou regelmatig 
zijn voorgekomen dat verdachten werden veroordeeld zonder zelf op de hoogte te 
zijn van en aanwezig te zijn bij het proces.  
Circa zeven arrestanten werden vervolgd op basis van artikel 318 van het Wetboek 
van  Strafrecht, wegens gebruik van geweld tegen een ambtenaar. Door de staat 
toegewezen advocaten zouden met de strafrechtelijk onderzoeker samenwerken, en 
de verdachten onder druk hebben gezet om schuld te bekennen en in te stemmen 
met een vereenvoudigde procedure, waarbij geen getuigen worden gehoord. De tot 
nog toe opgelegde straffen varieerden van acht tot achttien maanden celstraf.  
Onder de arrestanten bevonden zich ongeveer zeventig jongeren tot negentien jaar. 
Hun zaken worden behandeld door de zogeheten ‘jeugdcommissies’, die ook naar de 
familieomstandigheden kijken. Jongeren onder de zestien jaar kunnen geen straf 
krijgen maar wel onder supervisie van de politie worden geplaatst. Jongeren tussen 
de zestien en achttien jaar kunnen een geldstraf krijgen indien zij schuldig worden 
bevonden.162 
 
Op 12 juni gingen mensen in Moskou, St. Petersburg en zo’n hondervijftig andere 
steden in het land wederom de straat op, met name om te protesteren tegen 
corruptie. Meer dan honderd gemeenten zouden de aangevraagde demonstraties 
hebben toegestaan. In Moskou was een vergunning afgegeven voor een plek buiten 
het centrum maar Navalny besloot de demonstratie alsnog –illegaal- in het centrum 
(Tverskajastraat) te doen plaatsvinden, waar tegelijkertijd de nationale feestdag 
‘Rusland Dag’ werd gevierd. Navalny zelf werd gearresteerd nog voordat hij aan de 
protesten kon deelnemen. Hij werd aangeklaagd op basis van artikel 20.2, lid 8 van 
het Wetboek van Administratief Recht voor het herhaaldelijk overtreden van de 
regels voor het houden van publieke manifestaties. Navalny werd veroordeeld tot 
dertig dagen gevangenisstraf. In totaal zouden in het gehele land tienduizenden 
mensen hebben deelgenomen aan de demonstraties. Onder de demonstranten in 

 
160 Zeit Online: Alexej Nawalny zu 15 Tagen Haft und Geldstrafe verurteilt, 27 maart 2017; Het Financieele Dagblad: 

Russische oppositieleider Navalny opgepakt bij protest tegen corruptie, 27 maart 2017; BBC: Russia protests: 
Why Navalny rattles Kremlin, 27 maart 2017; Al Jazeera: Russia: Kremlin critic Alexei Navalny freed from jail, 10 
april 2017; vertrouwelijke bronnen: 28 maart 2017 en 12 mei 2017.  

161 Twintigduizend roebel is ongeveer 320 euro: www.valuta.nl, geraadpleegd 15 mei 2017. 
162 NB: 20.000 roebel was circa 296 euro en 700.000 roebel was circa 10.360 euro: valutawijzer.nl, geraadpleegd 
     28 juni 2017; Vertrouwelijke bron: 6 juni 2017.   
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Moskou zou een groot aantal jongeren zijn geweest. De politie zou in Moskou en St. 
Petersburg bij niet toegestane protesten meer dan duizend mensen hebben 
opgepakt. Er zouden ook vreedzame- deelnemers zijn gearresteerd en de politie zou 
daarbij hard zijn opgetreden. Met name in Moskou zouden de meeste mensen zijn 
vrijgelaten nadat het proces-verbaal was opgesteld.163 
 
Ook religieuze organisaties werden soms beperkt in hun recht op vrije vereniging en 
vergadering en sommige organisaties werden belemmerd bij de registratie als 
organisatie. Dit gebeurde soms op basis van de anti-extremisme wetgeving. Dit gold 
in de verslagperiode vooral voor Jehova’s getuigen, moslimgemeenschappen en 
sommige protestants-christelijke gemeenschappen zoals pinkster- en 
baptistengemeenten (zie hieronder bij 2.4.3).164 

2.4.3 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
Vrijheid van godsdienst is in de Russische Federatie wettelijk gewaarborgd in de 
grondwet.165 In de praktijk perkt de overheid de godsdienstvrijheid in voor religieuze 
groeperingen die door de autoriteiten worden beschouwd als bedreigend voor de 
veiligheid. Volgens de Wet inzake Religieuze organisaties van 1997 worden in het 
bijzonder het Russisch-Orthodoxe geloof en daarnaast het Jodendom, de islam en 
het boeddhisme als ‘traditionele’ vormen van geloof aangemerkt, ondanks de 
grondwettelijke gelijkschakeling van alle religieuze uitingen.166 Dit zorgt ervoor dat 
groeperingen als Jehova’s getuigen, Hare Krishna’s en diverse christelijke 
denominaties, zoals pinkstergemeenten en andere evangelische stromingen, zijn 
achtergesteld ten opzichte van de traditionele geloven, en deze worden daardoor 
ook eerder als bedreigend aangemerkt.167 Zij ondervinden hinder en obstakels bij 
het uitoefenen van hun religie, de registratie als geloofsgemeenschap, het bouwen 
van kerken en geloofsruimtes, en het verspreiden van literatuur. Zo voerde de 
politie, met behulp van lokale overheden, huiszoekingen uit in particuliere woningen 
en kerken, werden kerkdiensten verstoord, en werd religieus materiaal dat als 
extremistisch werd beschouwd in beslag genomen of vernield. Tevens kwam het 
voor dat de politie websites van deze gemeenschappen blokkeerde. Ook de 
Moslimgemeenschappen –hoewel behorend tot de vier traditionele religies-, hebben 
geregeld te maken met discriminatie en intimidatie door de autoriteiten. 
Volgens het jaarrapport 2016 van de United States Commission on International 
Religious Freedom (USCIRF) zou door de willekeur in de Russische rechtsgang het 
respect van de overheid voor de vrijheid van geloof en levensovertuiging vaak 
afhankelijk zijn van het contact dat een religieuze groepering heeft met de lokale 
autoriteiten. Autoriteiten en landelijke en regionale media, waaronder tv-zenders en 
media outlets als Izvestia, Lenta.ru en Regions.ru, lieten zich negatief uit over niet-
traditionele gemeenschappen. 
In de verslagperiode werden meerdere restrictieve wetten aangenomen die de 
godsdienstvrijheid beperken. USCIRF noemt Rusland in haar jaarrapport 2017 voor 

 
163 The Washington Post: Ttens of thousands rally across Russia in protests against corruption, 12 juni 2017; 

NRC.Next: Russen gaan weer de straat op: ‘Poetin zal moeten democratiseren’,12 juni 2017; Article 19: Russia: 
Hundreds detained in anti-corruption protests, 13 juni 2017; Amnesty International: Russia: Police humiliate and 
mistreat hundreds of detained peaceful protesters, 14 juni 2017; vertrouwelijke bron: 14 juni 2017. 

164 US State Department: 2015 Report on International Religious Freedom, 10 augustus 2016. 
165 Grondwet Russische Federatie (1993), artikel 28: www.constitution.ru/en, geraadpleegd 13 januari 2017.  
166 Federal Law No. 125-FZ of September 26, 1997: www.legislationline.org, geraadpleegd 13 januari 2017.  
167 In de praktijk leidt dit tot een verbod op het verspreiden of zelfs bezitten van religieus materiaal en literatuur, 

beperking van de mogelijkheden tot samenkomen of invallen door de veiligheidsdienst tijdens samenkomsten en 
aanklachten door de autoriteiten op basis van de extremisme-wetgeving. Ook kunnen traditionele 
geloofsgemeenschappen formeel staatssubsidie aanvragen en minderheidsgemeenschappen niet. United States 
Commission on International Religious Freedom: USCIRF Annual Report 2016-Tier 2 countries-Russia, 2 mei 
2016; Forum 18: Russia: Trial for studying religious books begins, 4 april 2017. 
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het eerst -sinds verschijning van de rapporten- in 2000 een ‘country of particular 
concern’ (CPC).168 
 
Het kwam tevens voor dat groepen en individuele burgers geweld gebruikten tegen 
religieuze groeperingen of individuen op basis van hun geloof. Vaak werd door de 
lokale overheid geen gevolg gegeven aan de ingediende klachten. Met name in geval 
van geweld jegens moslims uit Centraal-Azië en tegen Joden werd vaak geen nader 
onderzoek ingesteld. Onderzoeksbureau SOVA registreerde 38 geweldsdelicten in 
2015 tegen 101 in 2014. In 2015 leidden dergelijke delicten steeds vaker tot een 
veroordeling.169  
 
Op 23 november 2015 werd een amendement toegevoegd aan het Wetboek van 
Strafrecht, waardoor het verboden is om de ‘heilige boeken’ van de vier traditionele 
religies of citaten daaruit tot ‘extremistisch’ te verklaren. De overheid maakte in de 
verslagperiode steeds vaker gebruik van anti-extremisme wetgeving om de 
vrijheden van religieuze groeperingen en individuen in te perken, met name van 
Jehova’s Getuigen.170  
 
De Russisch-Orthodoxe Kerk geniet privileges die andere religieuze groeperingen 
niet ten deel vallen. De autoriteiten gebruikten wetten, bedoeld om religieuze 
groeperingen te beschermen, om individuen die zich tegen de Russisch-Orthodoxe 
Kerk keerden te bestraffen.171  
 
Op 13 juli 2015 tekende de president amendementen op de federale wet met 
betrekking tot de ‘vrijheid van levensovertuigings- en geloofsgenootschappen’. 
Daarmee werd de vereiste opgeheven voor godsdienstige groeperingen om te 
bewijzen dat zij minimaal vijftien jaar bestonden alvorens zich te kunnen laten 
registreren als een religieuze organisatie. Religieuze organisaties hoeven niet meer 
jaarlijkse te rapporteren over hun lopende activiteiten. Daarnaast worden 
godsdienstonderwijs en –vorming niet meer als onderwijsactiviteiten beschouwd, 
waardoor hiervoor geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden.172  
 
Daarentegen zijn de registratievereisten voor religieuze groeperingen verscherpt. 
Ook werden de rechten van lokale religieuze groeperingen beperkt, met name voor 
hen die zich niet wilden registreren. Zij zijn nu verplicht de overheid te informeren 
over hun geloofsovertuiging, de plaats waar zij hun geloof belijden en de namen en 
adressen van de groepsdeelnemers. Dit druist in tegen de regelgeving met 
betrekking tot databescherming. Het is onduidelijk welke geloofsgroeperingen 
verplicht zijn de vereiste informatie aan te leveren. De amendementen zouden 

 
168 United States Department of State: 2015 Report on International Religious Freedom-Russia, 10 augustus 2016; 

United States Commission on International Religious Freedom: USCIRF Annual Report 2016-Tier 2 countries-
Russia, 2 mei 2016, en Annual Report 2017-Tier 1 CPC Russia, 26 april 2017; SOVA: Freedom of Conscience in 
Russia: Restrictions and Challenges in 2015, 15 april 2016; Forum 18: Russia: “Extremism” religious freedom 
survey, september 2016, en: Ten years‘ imprisonment for religious meetings?, 26 januari 2017. NB: Bij de 
moslimgemeenschappen gaat het vooral om volgers van de islamitische teholoog Said Nursi, aanhangers van de 
verboden islamitische groepering Nurdzhular en andere stromingen binnen de Islam die door de Russische 
overheid als ‘extremistisch’ worden aangeduid. 

169 USCIRF: Annual Report 2016-Tier 2 countries-Russia, 2 mei 2016. 
170 De bedoelde wet omschrijft bedreigend en extremistisch als ‘propaganderend voor de exclusiviteit, superioriteit of 

inferioriteit van personen op basis van religie’. USCIRF: Annual Report 2016-Tier 2 countries-Russia, 10 
augustus 2016; Forum 18: Russia: Some but not all sacred texts exempted from banning, 30 november 2015; 
United States Department of State: Report on International Religious Freedom-Russia, 10-08-2016; SOVA: 
Freedom of Conscience in Russia: Restrictions and Challenges in 2015, 15 april 2016; Forum 18: Russia: 
“Extremism” religious freedom survey, September 2016, 13 september 2016 en: Freedom of religion or belief 
“extremist” text prosecutions increase, 2 maart 2016; NB: Het gaat daarbij om de bijbel, de koran, de torah en 
de kanjur.  

171 US State Department: 2015 Report on International Relgious Freedom, 10 augustus 2016. 
172 SOVA: Freedom of Conscience in Russia: Restrictions and Challenges in 2015, 15 april 2016. 
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bedoeld zijn om bepaalde moslimgroeperingen beter in de gaten te kunnen 
houden.173  
 
In de verslagperiode werden meer restrictieve wetten aangenomen die de 
godsdienstvrijheid inperken. 
Zo werden op 28 november 2015 amendementen van kracht op de wet ‘over 
vrijheid van religie en religieuze gemeenschappen’. Religieuze organisaties die 
buitenlandse financiering ontvangen moeten dat sindsdien aangeven bij het 
ministerie van Justitie, evenals alle Russische bronnen van inkomsten, hun 
activiteiten, administratie, uitgaven en doel van de uitgaven. Indien zij dit meerdere 
malen verzaken, en ook schuldig zijn aan andere wetsovertredingen, wordt de 
organisatie per gerechtelijk besluit gesloten. Het ministerie van Justitie heeft het 
recht onverwachtse inspecties uit te voeren indien zij aanwijzingen heeft dat de 
organisatie zich bezighoudt met extremistische activiteiten. Als een wetsovertreding 
wordt vastgesteld, wordt de organisatie schriftelijke verpllicht binnen een maand de 
zaak recht te zetten. De organisaties komen niet op een lijst. Doordat de parochieën 
van de Russisch-Orthodoxe Kerk officieel geen geld uit het buitenland ontvangen 
zijn deze niet verplicht verantwoording af te leggen over hun financiën en 
activiteiten.174 
 
In juli 2016 werd de ‘Jarovaja Wet’, ook wel de ‘anti-missionaris wet’ genoemd, van 
kracht, die de anti-terrorisme en anti-extremismewetgeving amendeert. Deze 
wetswijzigingen beperken het zendingswerk, door het verbod om op andere dan 
geregistreerde plaatsen missionariswerk te doen. Religieuze bijeenkomsten mogen 
uitsluitend gehouden worden binnen formeel erkende religieuze gebedshuizen, maar 
niet in bijvoorbeeld de huiselijke kring. Alleen bestaande leden mogen op een 
ongeregistreerde plaats (zoals in een woning) samenkomen. Indien hierbij echter 
buitenstaanders aanhaken, is de bijeenkomst in strijd met de wet. De Mormonen 
zouden hun missionariswerk daarom hebben aangepast, zich nu ‘jonge vrijwilligers’ 
noemen en alleen nog vanuit geregistreerde huizen werken. Tevens vereist de wet 
dat missionarissen zich kunnen legitimeren. Het een persoon niet toestaan om in 
een particuliere woning zijn geloofsbelijdenis te mogen delen met anderen is in strijd 
met de regels van de Venetië Commissie van de Raad van Europa, waarvan Rusland 
lid is. Met inwerkingtreding van de wet wordt het ook strafbaar om bepaalde 
misdaden niet aan te geven. De wet is vaag over de begrippen ‘misdaad’ en 
‘zendingswerk’. Tot december 2016 werden tenminste 53 personen en organisaties 
–waarvan 43 niet-orthodoxe groeperingen- vervolgd op grond van deze nieuwe wet. 
In totaal vonden 34 veroordelingen plaats.175 Zie ook 2.2.3 Strafrecht en 
strafprocesrecht. 
 
Gedurende de verslagperiode werd een toenemend aantal mensen veroordeeld op 
basis van artikel 20.2 van het Wetboek van Administratief Recht wegens het in het 

 
173 Forum 18: Russia: Have Religion Law amendments rendeered unregistered religious activity legal?, 17 september 

2015. 
174 SOVA: Freedom of Conscience in Russia: Restrictions and Challenges in 2015, 15 april 2016; vertrouwelijke bron: 

19 januari 2017.  
175 Vertrouwelijke bron: 26 augustus 2016; Forum 18: Inconsistency of “anti-missionary” Punishments, 20 december 

2016, en: Russia: Putin signs sharing beliefs, “extremism”punishments, 8 juli 2016, en: Russia: Raids, charges, 
detentions and fines of Muslims continue, 21 januari 2016; Trouw: Missiewerk wordt riskanter in Rusland, 

 7 november 2016; Human Rights Watch: World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 2017; USCIRF: 
Annual Report 2017: Tier 1 CPC Russia, 26 april 2017; NB: Betrokkenen werden vervolgd op basis van artikel 
5.26, deel 3, 4 of 5 van het Wetboek van Bestuursrecht. Deel 3 stelt ‘Een geloofsgemeenschap die activiteiten 
uitoefent zonder haar volle naam te noemen riskeert een boete van 30.000 tot 50.000 roebels en confiscatie van 
haar geschriften en ander materiaal.’ Deel 4 van artikel 5.26 stelt dat een individuele Russische burger die de wet 
schendt een boete kan krijgen van 5.000 tot 50.000 roebels. Een rechtspersoon (organisatie) kan een boete van 
100.000 tot één miljoen roebels krijgen. Relgieuze groeperingen zijn geen rechtspersoon en de leden worden 
derhalve als een individu vervolgd. Niet Russische staatsburgers riskeren voor hetzelfde vergrijp een boete van 
30.000 tot 50.000 roebels, conform deel 5 van artikel 5.26.  
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openbaar belijden van hun geloof. De straffen bestonden (voordat men in beroep 
ging) met name uit boetes, korte gevangenisstraffen en een taakstraf. Artikel 20.2 
verbiedt het overtreden van de wet met betrekking tot bijeenkomsten, 
vergaderingen en éénmansacties. Vooral geloofsgemeenschappen die hun 
geloofsbeginselen moeten of willen delen in het openbaar lopen het risico op basis 
van artikel 20.2 te worden veroordeeld. Met name Jehova’s getuigen maar ook 
mormonen, hare krisjna’s, falun gong-aanhangers en leden van baptistengemeenten 
werden derhalve gerechtelijk vervolgd.176 
 
In het bijzonder Jehova’s getuigen, die in Rusland zo’n honderdzeventigduizend 
aanhangers hebben, stonden tijdens de verslagperiode onder druk. De website van 
de groepering werd geblokkeerd, publicaties werden verboden op basis van de anti-
extremisme wetgeving, en in het voorjaar van 2016 waarschuwde de Openbare 
Aanklager dat extremistische activiteiten niet zijn toegelaten. Hierna werden twee 
lokale organisaties van de Jehova’s getuigen als ‘extremistisch’ aangemerkt. Deze 
kregen de opdracht zichzelf op te heffen. Beide organisaties gingen in beroep maar 
zonder succes. In maart 2017 diende het ministerie van Justitie een aanklacht in bij 
het Hooggerechtshof teneinde het kantoor van de Jehova’s getuigen als 
extremistisch aan te merken, op te heffen en de activiteiten te verbieden. In 
afwachting van het proces moest de organisatie activiteiten zoals openbare 
bijeenkomsten en financiële transacties opschorten. Het Hooggerechtshof oordeelde 
in april 2017 dat de groepering, een gevaar vormt voor mensen, de openbare orde 
en de openbare veiligheid, als een extremistische organisatie wordt beschouwd, en 
derhalve verboden wordt. De organisatie zou tevens meermaals de Jarovaja wet 
hebben geschonden door bijvoorbeeld in plaats van de volledige naam een afkorting 
te hebben gebruikt op documenten (Wetboek van Administratief Recht, artikel 5.26, 
deel 3) en het gebruik van een symbool dat niet in het handvest van het  
administratieve hoofdkantoor van de Jehova’s getuigen beschreven staat. Als gevolg 
van dit oordeel moeten het Russische administratieve hoofdkantoor van de Jehova’s 
getuigen bij Sint Petersburg en circa vierhonderd regionale kantoren opgeheven 
worden, en wordt beslag gelegd op hun bezittingen. De Jehova’s getuigen willen het 
oordeel aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het was de 
eerste keer dat een geregistreerd staande religieuze organisatie als ‘extremistisch’ 
werd aangemerkt. Indien leden van de Jehova’s getuigen elkaar blijven ontmoeten 
voor het gebed of bijbelstudie na de opheffing van de organisatie, riskeren zij 
strafrechtelijke vervolging op basis van artikel 282.2 van het Wetboek van 
Strafrecht, dat organisatie en/of deelname aan activiteiten van een extremistische 
organisatie verbiedt. Dit kan leiden tot maximaal zes jaar gevangenisstraf.177 

2.4.4 Bewegingsvrijheid 
Er hebben zich geen nieuwe relevante ontwikkelingen voorgedaan sinds de vorige 
verslagperiode. De bewegingsvrijheid van Russische burgers is de jure gewaarborgd 
door middel van de Wet op de bewegingsvrijheid en de vrije keuze van woon- en 
verblijfplaats in de Russische Federatie van 1993.178 Krachtens deze wet bestaat er 

 
176 Forum 18: Russia: 2015 prosecutions for publicly sharing beliefs, 18 mei 2016, en: Community Service Order, 22 

februari 2016. 
177 Forum 18: Jehovahs witnesses face possible liquidation, 24 mei 2016, en: Russia: Justice Ministry seeks complete 

Jehovahs’Witness ban, 15 maart 2017, en: Jehovahs Witness activity largely halted, 21 maart 2017; The 
Washington Post: Russia Supreme Court considers ban on Jehovah’s Witnesses, 6 april 2017; Zeit Online: 
Russland Oberstes Gericht verbietet Zeugen Jehovas, 20 april 2017; NOS: Rusland verbiedt Jehovah’s Getuigen, 
20 april 2017; Frankfurter Allgemeine Zeitung: Russland verbietet die “Zeugen Jehovas”, 22 april 2017; NRC 
Next: In Rusland zijn jehova’s nu illegaal, 25 april 2017. 

178  Wet No. 5242-1 van 25 juni 1993, met latere wijzigingen: www.legislationline.org/documents, geraadpleegd 7 
februari 2017; Zie voor meer informatie over (woonplaatsregistratie en de Wet op de ) bewegingsvrijheid het 
ambtsbericht Staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in de Russische Federatie (oktober 2011) en de 
ambtsberichten Noordelijke Kaukasus januari 2012, Russische Federatie van juni 2013 en Russische Federatie 
van juli 2014. Zie ook de Wet op de Bewegingsvrijheid in de Russische Federatie, artikel 3: 
http://www.legislationline.org, geraadpleegd 7 februari 2017; vertrouwelijke bron: 24 maart 2015. 
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in de gehele Russische Federatie een plicht voor alle zich in het land bevindende 
personen, zich te laten registreren in de tijdelijke of permanente woonplaats. Zonder 
deze registratie is het voor personen de facto onmogelijk normaal aan het 
maatschappelijke leven deel te nemen. Hoewel volgens de wet registratie of niet-
registratie los staat van de grondwettelijke rechten van burgers, komt het geregeld 
voor dat overheidsdiensten worden geweigerd aan personen zonder registratie of 
binnenlands paspoort. Zie ook paragraaf 1.3.1. Het komt voor dat lokale autoriteiten 
registratieregels hanteren die het recht van vrije vestiging beperken. Vooral etnische 
minderheden en migranten uit de Kaukasus en Centraal-Azië zouden hiermee 
geconfronteerd worden.179 
 
Russische staatsburgers kunnen zich in theorie vrijelijk overal in de Russische 
Federatie vestigen. In de praktijk dienen burgers zich bij de autoriteiten van de 
beoogde woonplaats te laten inschrijven, de facto bij een lokaal kantoor van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (de voormalige FMS).180 Indien een persoon zich 
op een nieuw adres binnen de Russische Federatie wil vestigen, dient hij zich eerst 
uit te laten schrijven in de oude woonplaats. In de praktijk kan door middel van het 
betalen van steekpenningen gemakkelijker een registratie in een woonplaats worden 
verkregen en kunnen procedures worden versneld of vergemakkelijkt.181  
 
Indien sprake is van een permanente adreswijziging wordt de vorige woonplaats 
doorgehaald in de registers. Bij het tijdelijk veranderen van woonplaats wordt het 
verblijf in de vorige woonplaats van de persoon niet doorgehaald in de registers. 
Ook bij permanente vestiging in het buitenland dient betrokkene zich te laten 
uitschrijven uit het register van de woonplaats in Rusland.182 
 
De wet voorziet in mogelijkheden voor Russische burgers vrijelijk naar het 
buitenland te reizen. Hiervoor is in de regel een internationaal paspoort benodigd 
behalve voor een aantal landen van de voormalige Sovjet-Unie waar op een 
binnenlands paspoort naar toe gereisd kan worden. Zie ook paragraaf 1.3.1183  
 
Uitreisverboden 
Volgens de wet op het in- en uitreizen van de Russische Federatie mag iemand die 
een gerechtelijke uitspraak niet opvolgt, het land niet verlaten. Een rechtbank kan 
tevens een uitreisverbod opleggen aan personen die financiële schulden hebben. Wie 
verdacht of beschuldigd wordt van of veroordeeld is voor een misdaad kan ook een 
uitreisverbod krijgen. Personen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie 
kunnen eveneens uitreisbeperkingen opgelegd krijgen.184 Volgens een bron moeten 
verdachten die een uitreisverbod hebben hun paspoort afgeven bij hun werkgever 
en bij het Openbaar Ministerie een document ondertekenen dat hen verplicht 
binnenslands te blijven. Wie niet gearresteerd is, en geen huisarrest heeft, maar wel 
een uitreisverbod heeft, zou bij het OM of de rechtbank een verzoek kunnen 
indienen om de regio of het land te mogen verlaten.185  
 
Tevens werden uitreizen verhinderd van bijvoorbeeld politieke tegenstanders die in 
afwachting van een proces waren. Zo kreeg politiek opposant Alexej Navalny in juni 

 
179 Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 2016, en Freedom in the World 2017 Russia, 15 april 

2017; US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
180   Wet op de Bewegingsvrijheid, Law no. 5242-1 van 25 juni 1993, artikel 3, geraadpleegd 7 februari 2017. 
181   Wet op de Bewegingsvrijheid, artikel 6: www.legislationline.org/documents, geraadpleegd 7 februari 2017; 

vertrouwelijke bron: 24 maart 2015. 
182   Wet op de Bewegingsvrijheid, artikel 5 en 7, geraadpleegd 7 februari 2017. 
183   Zie ook thematisch ambtsbericht Staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in de Russische Federatie 
      (oktober 2011). 
184 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
185 Vertrouwelijke bron: 27 februari 2017. 
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2015 geen internationaal paspoort. Mensenrechtenadvocaat Marc Feygin mocht het 
land niet verlaten omdat hij schulden zou hebben. Feygin wilde Tataren van de Krim 
verdedigen in Warschau.186 
Op basis van wetgeving uit 2014 zouden meer dan vier miljoen personen die met 
name bij de krijgsmacht of voor veiligheidsdiensten werken, niet naar het buitenland 
mogen reizen. In 2015 werd een amendement van kracht dat het mogelijk maakt 
burgers die bankroet zijn tijdelijk een uitreisverbod op te leggen.187 
 
Verschillende personen, waaronder leden van de oppositie, ngo’s of 
milieubewegingen, kozen ervoor om in ballingschap te gaan.188 

2.4.5 Rechtsgang189 
Volgens het Russische Wetboek van Strafvordering kan een persoon die van een 
strafbaar feit wordt verdacht tot 48 uur worden vastgehouden. Daarna moet hij 
ofwel worden vrijgelaten, ofwel door middel van een gerechtelijk arrestatiebevel in 
voorlopige hechtenis worden genomen, doorgaans in het dichtstbijzijnde 
politiebureau.190 De politie is verplicht de reden van de detentie schriftelijk vast te 
leggen. Dit schriftelijk document dient door zowel de politie als de gedetineerde te 
worden ondertekend binnen drie uur na het in detentie plaatsen. De politie dient de 
gedetineerde binnen 24 uur na het in detentie plaatsen te ondervragen. De 
gedetineerde heeft, hieraan voorafgaand, het recht twee uur met een advocaat te 
spreken. Indien dit recht niet wordt gehandhaafd is volgens de wet het verkregen 
bewijs onrechtmatig.191  
 
Het vertrouwen in een eerlijke rechtsgang ontbreekt veelal bij de burgers. In high 
profile zaken zouden de uitspraken van de gerechtshoven vaak zijn voorgeschreven 
door het Kremlin. Het merendeel van de rechtszaken in Rusland zou echter zonder 
corruptie of politieke beïnvloeding plaatsvinden.192  
 
In de praktijk komt het voor dat bewijs dat onrechtmatig is verkregen of van 
twijfelachtige waarde is, wordt toegelaten in rechtszaken en meegewogen in de 
gerechtelijke uitspraak. Advocaten krijgen vaak moeilijk toegang tot hun cliënten, 
en staan regelmatig onder grote druk doordat zij worden bedreigd en geïntimideerd. 
Advocaten en aanklagers hebben noch volgens de wet, noch in de praktijk, gelijke 
rechten of dezelfde status. Vrijspraak komt weinig voor.193 Corrupte advocaten 
vormen één van de grootste problemen in de rechtsgang. Zij houden zich niet aan 
de ethische normen voor advocaten en zij dienen vooral het belang van de openbare 
aanklager of de opsporingsambtenaar. Deze advocaten, ook ‘pocket lawyers’ 
genoemd, zijn vaak pro-deo advocaten die door de overheid zijn aangewezen ter 
verdediging van de aangeklaagde. Dergelijke advocaten zijn voor hun inkomsten 

 
186 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; RFE/RL: Prominent Russian Lawyer 

barred from leaving Russia, 18 augustus 2016. 
187 RFE/RL: Russian analyst flees country, fearing persecution, 19 februari 2016; Freedom House: Freedom in the 

World 2016 Russia, 7 maart 2016; US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
188   RFE/RL: Russian rights defender receives political asylum in France, 5 april 2016; US Department of State: 

Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
189   Zie ook het algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juli 2014. 
190   Criminal-Procedural Code of the Russian Federation No. 174-FZ met amendementen, Section IV. Measures of 

Procedural Coercion, Chapter 12. Detention of the Suspect, Article 94: wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru, 
geraadpleegd 11 april 2017. 

191   Criminal Procedural Code of the Russian Federation No. 174-FZ, Article 92. 
192 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Staatssekretariat für 

Migration SEM: Focus Russland Korruption im Alltag, insbesondere in Tschetschenien, 15 juli 2016; Civil Rights 
Defenders: Human Rights in Russia 2016 Report, september 2016. 

193 International Commission of Jurists: Towards a Stronger Legal Profession In the Russian Federation ICJ Mission 
Report 2015, november 2015; vertrouwelijke bronnen: 27 februari 2017. 
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afhankelijk van de opsporingsambtenaren, die hun werkbriefjes en tarieven moeten 
aftekenen.194 
 
De politie is verplicht de openbare aanklager binnen twaalf uur na aanhouding 
schriftelijk op de hoogte te stellen en de familie van de betrokkene in te lichten.195 
Volgens het Wetboek van Strafvordering dient de verdachte (of veroordeelde) 
afschriften te ontvangen van de aanklacht.196 Indien de verdachte wordt vrijgelaten 
moet aan hem een afschrift van het gerechtelijk besluit tot vrijlating worden 
overhandigd. Ook dient aan de verdachte een verklaring te worden overhandigd, 
waarin staat vermeld door wie hij was gedetineerd, de datum, tijd, plaats en 
gronden van in detentie plaatsing en de datum, tijd, plaats en reden van zijn 
vrijlating.197  
 
In de praktijk worden de procedures zoals omschreven in het Wetboek van 
Strafvordering niet altijd gevolgd. Binnen de instanties die een eerlijke rechtsgang 
dienen te waarborgen (de politie, de onderzoeksinstanties en de rechterlijke macht), 
komt veel corruptie voor, al zou de corruptie onder rechters minder zijn dan elders 
in de rechtsgang.198 

2.4.6 Arrestaties, bewaring en detentie 
Volgens het US State Department kunnen de Russische autoriteiten (politieke) 
gevangenen opsluiten in één van de volgende zes inrichtingen: 
- politiecellen voor tijdelijke opsluiting; 
- politiecellen ten behoeve van opsluiting tijdens voorarrest (sledstvennyy izolyator, 
  SIZO); 
- strafkoloniën (werkkampen) (Ispravitelno Trudovaja Kolonija, ITK); 
- gevangenissen, waaronder gevangenissen voor degenen die ITK-regels 
  overtreden; 
- opvoedkampen voor jongeren, met een lichte tot zware beveiliging; 
- koloniën (kampen) voor zieken. 
Daarnaast zouden er nog geheime detentiecentra bestaan, met name in de 
Noordelijke Kaukasus.199 
 
Hoewel de detentieomstandigheden in gevangenissen niet overal hetzelfde zijn, is er 
over het algemeen sprake van overbevolking, misbruik door het personeel en de 
gevangenen, beperkte toegang tot gezondheidszorg, voedseltekort en slechte 
hygiëne. In 2015 zou de overgrote meerderheid van de vierduizend personen die in 
detentie overleed, door de slechte medische zorg zijn gestorven.200 
  
De leden van de Public Oversight Commissions monitoren de gevangenissen en 
detentiecentra en mogen deze ook bezoeken. Hoewel gevangenen een klacht 
kunnen indienen bij de Ombudsman of een Public Oversight Commission, aarzelen 
velen dit te doen uit angst voor vergeldingsmaatregelen. De Public Oversight 

 
194 International Commission of Jurists: Towards a Stronger Legal Profession In the Russian Federation ICJ Mission 

Report 2015, november 2015; vertrouwelijke bron: 27 februari 2017. 
195 Criminal-Procedural Code of the Russian Federation, artikel 92 en 96: wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru, 

geraadpleegd 11 april 2017. 
196 Criminal-Procedural Code of the Russian Federation, article 46 en 47: wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru, 

geraadpleegd 11 april 2017. 
197 Wetboek van Strafvordering, article 94: wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru, geraadpleegd 11 april 2017.  
198 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Staatssekretariat für 

Migration SEM: Focus Russland Korruption im Alltag, insbesondere in Tschetschenien, 15 juli 2016; US 
Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; vertrouwelijke bron: 28 februari 2017.   

199 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017. 
200 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; RFE/RL: Brutal prison torture videos 

spark Russian investigation, 18 februari 2016; Zeit Online: Der aufrechte Ildar Dadin, 20 januari 2017. 
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Commissions zouden steeds vaker zijn samengesteld uit voormalige leden van het 
leger, de politie, en gevangenisambtenaren.201 
 
Op 9 januari 2017 trad de zogenaamde ‘sadistenwet’ in werking. Deze wet202 geeft 
gevangenisbewakers de mogelijkheid gevechtstechnieken, alsmede fysiek geweld te 
gebruiken indien nodig. De wetstekst somt verschillende wapens op die de bewakers 
mogen gebruiken, zoals stokken, stroomstootwapens, waterkanonnen en honden. 
Indien zij geen wapen bij de hand hebben zou ‘elk beschikbaar middel’ gebruikt 
mogen worden. De gevangenbewakers worden niet vervolgd indien zij een 
gevangene of andere persoon verwonden, zo lang zij conform deze wet gehandeld 
hebben. Mede door de gedetailleerde beschrijving in de wet over hoe en waar 
gevangenisbewakers gevangenen wel/niet mogen slaan, zijn critici als 
mensenrechtenactivisten bang dat de situatie van gevangenen zal verslechteren, en 
wordt wel van de ‘sadistenwet’ gesproken.203 

2.4.7 Mishandeling en foltering 
Rusland is partij bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke 
of onterende behandeling of bestraffing van 1987 (Convention Against Torture, CAT) 
en ook de Russische grondwet verbiedt dergelijke handelingen. Desondanks komt 
mishandeling en foltering door overheidsfunctionarissen veel voor in de Russische 
Federatie. In het zeldzame geval dat overheidsfunctionarissen daarvoor werden 
vervolgd gebeurde dat doorgaans op grond van de wet die machtsmisbruik 
verbiedt.204 
  
Foltering en mishandeling vindt met name plaats in voorarrest en in 
gevangeniskampen. Het kwam voor dat getuigen en verdachten in high-profile 
zaken werden gefolterd. Aanklachten met betrekking tot agenten die zich schuldig 
maakten aan mishandeling werden zelden onderzocht. Bekentenissen verkregen 
door foltering werden toegelaten in rechtszaken.205  

2.4.8 Verdwijningen en ontvoeringen 
Ook in deze verslagperiode kwam het voor dat personen uit Centraal-Azië door de 
geheime diensten uit die landen werden ontvoerd, en verdwenen. Het betrof met 
name asielzoekers uit Oezbekistan en Tajikistan.206  

2.4.9 Buitengerechtelijke executies en moorden 
Er zijn geen gevallen bekend van buitengerechtelijke executies en moorden door de 
Russische autoriteiten in de Russische Federatie tijdens de verslagperiode. Hierbij is 
de Noordelijke Kaukasus buiten beschouwing gelaten.207 Zie ook paragraaf 2.5.5 
LHBT in Tsjetsjenië. 

 
201 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; NB:De Public Oversight Commissions 

monitoren de mensenrechten in de diverse gevangenissen en detentiecentra. 
202 Het gaat om de federale wet nr. 503-FZ van 28 december 2016 aangaande ‘instellingen en organen die als 

detentiecentra functioneren’ en om de wet betreffende ‘detentie van personen die worden verdacht of 
beschuldigd van het plegen van misdaden’. 

203 Vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
204  Zeit Online: Der aufrechte Ildar Dadin, 20 januari 2017; US Department of State: Russia 2016 Human Rights 

Report Russia, 7 april 2017. 
205 Civil Rights Defenders: Human Rights in Russia 2016 Report, september 2016; Amnesty International: Russian 

Federation 2016/2017, 22 februari 2017; US Department of State: Russia 2016 Human Rights Reports, 7 april 
2017. 

206  US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
207  US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 
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2.4.10 Doodstraf 
De doodstraf is niet afgeschaft maar voor de uitvoering van de doodstraf geldt 
onverminderd een moratorium. Wel waren er parlementsleden die voor de 
uitvoering van de doodstraf pleitten.208  
 

2.5 Positie van specifieke groepen 

2.5.1 Leden van oppositiepartijen en politieke activisten 
De druk op oppositieleden en politieke activisten nam toe gedurende de 
verslagperiode, waardoor voor hen steeds minder ruimte bleef. 
Regeringstegenstanders werden als niet-patriottisch en als landverraders neergezet 
door de staatsmedia. Critici van het overheidsbeleid werden vaak gearresteerd en 
strafrechtelijk vervolgd op basis van valse beschuldigingen en hadden geregeld te 
maken met administratieve treiterijen. Het kwam voor dat politieke activisten, 
overheidscritici en personen gelieerd aan de oppositie fysiek worden aangevallen 
door bijvoorbeeld politie en individuele personen, of onder twijfelachtige 
omstandigheden om het leven komen. Zo werd journalist en PARNAS-politicus 
Vladimir Kara-Moerza begin 2017 voor de tweede keer met 
vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis opgenomen. Kara-Moerza was tevens 
coördinator bij Open Russia, een ngo die zich inzet voor democratie in Rusland.209  
 
In de aanloop naar de verkiezingen werd nieuwe beperkende wetgeving 
aangenomen of bestaande wetgeving zeer breed toegepast. Zo werd op 1 januari 
2017 een wet van kracht die oppositieleiders kan verbieden deel te nemen aan 
bijeenkomsten als zij reeds een strafblad hebben wegens het eerder verstoren van 
de openbare orde. Het verbod kan gelden voor drie maanden tot één jaar.210 In de 
zomer van 2016 liepen meer dan tien strafzaken tegen oppositieleden, en waren 
voorwaardelijke straffen opgelegd aan oppositieleden, zodat zij niet aan de Doema-
verkiezingen konden deelnemen. Daarnaast werden oppositieleden geïntimideerd en 
richtte de overheid zich daarbij ook op familieleden van opposanten. Oppositieleden 
werden via internet geïntimideerd, en soms werden zij gevolgd middels geheime 
camera’s in kantoren, hotelkamers en particuliere woningen.211  
 
Alexej Navalny, oppositieleider en anti-corruptie-activist (zie ook 2.4.2), werd een 
dag na zijn registratie voor de burgemeestersverkiezingen in Moskou, wederom 
veroordeeld tot een gevangenisstraf, ditmaal wegens verduistering. Navalny zat één 
dag vast, waarna de straf werd opgeschort in afwachting van het hoger beroep. 
Begin 2016 oordeelde het EHRM dat met betrekking tot deze rechtszaak geen 
eerlijke rechtsgang had plaatsgevonden, en stelde het Hof dat de Russische 
overheid Navalny een financiële compensatie moest bieden. Het Russische ministerie 
van Justitie liet weten hiertegen in beroep te zullen gaan. Het gerechtshof in Moskou 
oordeelde in november 2016 dat het proces opnieuw moest worden gevoerd, 
waardoor Navalny aan de Russische verkiezingen van 2018 zou kunnen meedoen. 
Begin 2017 werd Navalny door de rechtbank in Kirov echter alsnog schuldig 
bevonden aan fraude en veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, 
waardoor hij uitgesloten is van deelname aan de presidentsverkiezingen in 2018. 

 
208  Amnesty International: Death sentences and executions in 2015, 2016. NB: Dit betekent dat de doodstraf wel 

kan worden opgelegd, maar niet wordt uitgevoerd. 
209 Amnesty International: Report 2015/2016 Russian Federation, 24 februari 2016; Civil Rights Defenders: Human 

Rights in Russia 2016 Report, september 2016; Freedom House: Freedom in the World 2016 Russia, 7 maart 
2016 en Nations in Transit Russia 2016; High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation: Report 
2015, 2016; Atlantic Council The Interpreter: Latest Medical Bulletin on Kara-Murza, Jr, 7 februari 2017; US 
Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017. 

210 Vertrouwelijke bron: 19 januari 2017. 
211 Vertrouwelijke bron: 7 juni 2016.  
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Volgens Navalny las de rechter het oude vonnis van 2013 voor. In mei 2017 bleef de 
straf ook in hoger beroep overeind.212  
 
Afgeven op politieke opposanten en activisten als ‘de vijfde kolonne’ wint aan 
populariteit, ook bij onbekende Doema-leden. Ramzan Kadyrov, de Tsjetsjeense 
leider, deed in 2016 van zich spreken door de niet-systemische oppositiepolitici als 
‘vijanden van het volk’ en ‘verraders’’ te betitelen, die Westerse geheime diensten 
zouden dienen. Kort daarna plaatste hij een filmpje op Instagram waarin PARNAS-
politicus Kasjanov achter een filter met vizier van een sluipschuttersgeweer te zien 
is. In het filmpje was ook Kara-Moerza te zien. Zowel de oppositie, het 
maatschappelijk middenveld, de internationale gemeenschap, als de (toenmalige) 
mensenrechtenombudsman Pamfilova keurden de acties van Kadyrov openlijk af.  
Een veroordeling van de uitlatingen door de federale autoriteiten in Moskou bleef 
echter uit.213 
 
De ngo Human Rights Initiative for the former USSR publiceerde in december 2016 
een lijst met 320 politieke gevangenen, tegenover 181 in maart 2015. Onder hen 
bevond zich een stijgend aantal mensen die wegens hun godsdienstige of 
atheïstische levensovertuiging werden veroordeeld. De organisatie concludeert dat 
de gemiddelde gevangenisstraf nu zeven jaar is, 2,5 jaar meer dan twee jaar 
geleden.214 
 
In de Bolotnaja-zaak vinden nog steeds aanhoudingen plaats.215 Zie ook 2.4.2. 

2.5.2 Etnische minderheden216 
Volgens de Russische wetgeving is discriminatie op basis van etniciteit verboden. In 
de Russische Federatie komt discriminatie op basis van etniciteit echter veel voor, 
zowel van de kant van overheidsfunctionarissen als van de kant van de Russische 
bevolking. Personen die behoren tot etnische minderheden kunnen te maken krijgen 
met discriminatie van de zijde van (lokale) overheden wanneer zij bijvoorbeeld 
aangifte willen doen van een misdrijf, van mishandeling of wanneer zij zich melden 
bij een overheidsinstantie voor een administratieve handeling. Met name personen 
met een niet-Slavisch uiterlijk, uit Centraal-Azië, Afrika, de Noordelijke Kaukasus en 
Roma zijn slachtoffer van discriminatie. Zij worden op basis van hun uiterlijk vaak 
aangehouden door de politie voor identiteitscontroles, en zijn vaak het slachtoffer 
van pesterijen, afpersing, arrestaties en fysiek geweld door de politie. Dit zou onder 
andere komen doordat de federale overheid te weinig toezicht houdt op de politie en  
migranten vaak moeilijk toegang hebben tot het rechtssysteem.217 
 
 
212  NB: Volgens de wet mogen personen met een strafblad niet deelnemen aan de verkiezingen. RFE/RL: Russian 

prosecutors target opposition leader Navalny in fresh probe, 11 mei 2016; NRC: Proces tegen Russische 
oppositieleider Navalny moet over, 16 november 2016; RFE/R:Russia to appeal European Court ruling for 
Navalny, 24 februari 2016; The Guardian: Russia’s conviction of opposition leader Alexei navalny ‘arbitrary’, 
European Court says, 24 februari 2016; BBC: Alexei Navalny: Russian opposition leader vows to continue fight, 9 
februari 2017; Trouw: Oppositieleider Navalny opnieuw veroordeeld, 4 mei 2017. 

213 Vertrouwelijke bron: 8 februari 2016.  
214 Foundation Inostrannyi Agent-Human Rights Initiative for Russia: New Chronicle of Current Events List of Policital 

Prisoners in the Russian Federation, 10 december 2016. 
215 Foundation Inostrannyi Agent-Human Rights Initiative for Russia: New Chronicle of Current Events List of Political 

Prisonders in the Russian Federation, 10 december 2016; Amnesty International: Russian Federation 2016/2017, 
22 februari 2017. 

216 Zie ook het algemeen ambtsbericht Russische Federatie juli 2014. 
217 Institute for War and Peace Reporting: Central Asian Migrants Face Prejudice in Russia, 22 maart 2016; US 

Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; Anti-Discrimation Centre: Alternative 
Report: The Russian Federation: Violation of the Economic and Social Rights of Roma and Indigenous Peoples; 
Employment Discrimination against Vulnerable Groups, 2017; Minority Rights Group International: State of the 
World’s Minorities and Indigenous Peoples 2016-Russian Federation, 12 juli 2016; Institute for War and Peace 
Reporting: Central Asian Migrrants Face Prejudice in Russia, 22 maart 2016; RFE/RL: Migrant workers barred 
from jobs in Russian region, 15 augustus 2016; vertrouwelijke bronnen: 28 februari 2017 en 24 april 2017. 
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Meestal durven leden van etnische minderheden geen aangifte van discriminatie te 
doen of een klacht in te dienen uit angst voor represailles en discriminatie van de 
zijde van de overheid. Veel leden van etnische minderheden die als gastarbeider 
werken in de Russische Federatie hebben geen officiële woonplaatsregistratie en 
vrezen uitgezet te worden wanneer zij zich melden bij de politie of een 
overheidsinstantie. In de verslagperiode waren deze gastarbeiders het doelwit van 
razzia’s, waarbij de politie soms geweld gebruikte en illegalen niet altijd conform de 
juridische procedures werden gedeporteerd.218 
 
Er zijn circa drie miljoen geregistreerde arbeidsmigranten in Rusland, voornamelijk 
uit de voormalige Sovjet Republieken. Met name de migranten uit Centraal-Azië 
worden vaak negatief bejegend, hetgeen gevoed wordt door negatieve retoriek in de 
media en van ambtenaren. Doordat de media tijdens de verslagperiode echter met 
name aandacht besteedden aan de buitenlandse politiek, was er minder negatieve 
belangstelling voor de migranten. Daarnaast vond gedurende de verslagperiode 
volgens onderzoeksbureau SOVA aanzienlijk meer ordehandhaving plaats ten 
opzichte van publieke personen en nationalistische organisaties, waaronder 
ultrarechtse activisten. Hoewel het totale aantal geweldsdelicten op basis van 
racisme en nationalisme verminderde tijdens deze verslagperiode, steeg het aantal 
slachtoffers met een niet-Slavisch uiterlijk. Migranten uit Centraal-Azië vormden de 
grootste groep slachtoffers van raciaal geweld.219 
 
De complexe regelgeving met betrekking tot de registratie bij de migratiedienst, en 
de aanvraag van werkvergunningen, plus het feit dat migranten vaak geen vast 
woonadres hebben, dragen ertoe bij dat veel migranten zich in de (semi-) illegaliteit 
bewegen en zich in een onzekere positie bevinden. Registratieproblemen treffen ook 
burgers uit landen die geen visum nodig hebben voor Rusland. De ingewikkelde 
migratieprocedures en vluchtelingenwet hebben ook bijgedragen aan de onzekere 
levensomstandigheden van talloze Oekraïense vluchtelingen. Tijdens de 
verslagperiode vertrokken veel economische migranten uit Rusland vanwege de 
economische situatie, de sinds enkele jaren restrictieve wetgeving, en de 
wetenschap dat de overheid slechts een enkeling een verblijfsstatus geeft.220 
 
De verantwoordelijkheid voor inheemse volkeren ging van het ministerie van Cultuur 
naar de Federal Agency for Nationalities. Doorgaans zouden leden van inheemse 
volkeren dezelfde behandeling krijgen als etnische Russen. Gemeenschappen van 
inheemse volkeren zijn echter gemarginaliseerd. En doordat de overheid verzuimt 
specifieke gebieden aan te wijzen waar zij op traditionele wijze kunnen leven en 
werken, zoals in de wet wel is voorzien, blijven zij kwetsbaar voor schending van 
hun grondrechten. Er was in 2015 weinig overleg met deze gemeenschappen over 
zaken die voor hen van belang zijn. In geval van mensenrechtenschendingen 
zouden zij onvoldoende mogelijkheden hebben hierover beklag te doen. Het aantal 
treiterijen van overheidszijde zou zijn toegenomen.221 
 
Het is niet bekend of en hoe het beleidsplan ter bevordering van interetnische 
relaties, dat in 2025 moet zijn uitgevoerd, wordt geïmplementeerd. De Presidentiële 
Raad voor Interetnische Relaties kwam in oktober 2016 bijeen. Uit de bijeenkomst 

 
218 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; High Commissioner for Human  Rights 

in the Russian Federation: Report 2015, 2016; vertrouwelijke bron: 28 februari 2017. 
219 SOVA: The Ultra-Right Movement under Pressure: Xenophobia and Radical Nationalism in Russia, and Efforts to 

Counteract Them in 2015, 8 april 2016, en: Transformation of the Russian Nationalist Movement: 2013-2016, 23 
augustus 2016, en: Old Problems and New Alliances: Xenophobia and Radical Nationalism in Russia, and Efforts 
to Counteract Them in 2016, 8 mei 2017. 

220 Minority Rights Group International: State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2016-Russian 
Federation,12 juli 2016; vertrouwelijke bron: 3 maart 2017.  

221 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; Minority Rights Group International: 
State of the World’s Minorities and Indigenous People 2016-Russian Federation, 12 juli 2016. 
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kwamen diverse voorstellen voort, maar het is niet bekend of deze onderdeel zijn 
van het beleidsplan.222 

2.5.3 Religieuze minderheden 
Zie voor de positie van religieuze minderheden 2.4.3. 

2.5.4 Vrouwen 
De positie van vrouwen is tijdens de verslagperiode niet verbeterd. De roep naar 
traditionele waarden in de politiek en de maatschappij, met de bijbehorende 
rolverdeling, krijgt een steeds groter gehoor. Hoewel de arbeidsparticipatie relatief 
hoog is, hebben vrouwen in de Russische Federatie over het algemeen niet dezelfde 
maatschappelijke en economische mogelijkheden als mannen. Daarenboven is in de 
Russische Federatie veel huiselijk, fysiek en emotioneel geweld tegen vrouwen. Ook 
op het werk worden vrouwen vaak met seksuele intimidatie geconfronteerd. Mede 
gezien de patriarchale structuur van de Russische samenleving kunnen vrouwen 
nauwelijks op hulp of bescherming rekenen wanneer zij slachtoffer zijn van 
geweld.223 
 
Geweld tegen vrouwen 
In de zomer van 2016 tekende de president amendementen die geweld tegen 
familieleden strafbaar stelden en als een misdrijf beschouwden. Dit betekende dat 
het slachtoffer niet meer zelf de aanklacht hoefde te formuleren, noch het bewijs 
moest verzamelen, noch de getuigen zelf moest oproepen.224 
 
Conservatieve parlementsleden kwamen al snel met een voorstel voor een 
wetswijziging die huiselijk geweld niet als een misdrijf beschouwt maar als een 
overtreding, waarop een boete staat. In 2016 was een wet aangenomen die 
vergrijpen als winkeldiefstal, het niet betalen van alimentatie en lichte vormen van 
mishandeling als ‘administratieve vergrijpen’ behandelt, en daarmee uit het 
strafrecht haalde. In die wet werd nog een uitzondering gemaakt voor het slaan van 
‘naasten, leden van het gezin of huisgenoten.’ Deze uitzondering werd met het 
nieuwe wetsvoorstel alsnog geschrapt. De wetswijziging, die mishandeling van 
gezinsleden uit het strafrecht haalt en als een administratief vergrijp behandelt, 
werd op 7 februari 2017 door president Poetin ondertekend en van kracht.  In de 
Doema werd de wet aangenomen met driehonderdtachtig stemmen voor en drie 
stemmen tegen. Het gaat om het toebrengen van ‘pijn zonder gevolgen’ en het 
moet een eerste vergrijp zijn. Zware mishandeling blijft strafbaar onder het wetboek 
van Strafrecht. Overtreding van de nieuwe wet kan worden bestraft met een boete 
tot 30.000 roebel225, maximaal vijftien dagen in hechtenisneming, of tot 
honderdtwintig uur taakstraf. Voorstanders van de wet zien huiselijk geweld als een 
familie-aangelegenheid. Voor Russische begrippen vond een ongekend publiek 
protest plaats. Op verschillende plaatsen werd geprotesteerd tegen het 
wetsvoorstel. Bovendien heeft de nieuwe wet ervoor gezorgd dat het onderwerp 
huiselijk geweld langzaam maar zeker onderwerp van een publiek debat wordt, dat 

 
222 Deze raad heeft geen wetgevende of administratieve bevoegdheden, maar is bedoeld als adviesorgaan op basis  

waarvan de president decreten kan uitvaardigen met betrekking tot etniciteitsaangelegenheden. De raad werd op 7 
juni 2012 door president Poetin opgericht (zie algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juni 2013). Zie de 
website van het Kremlin: en.kremlin.ru/acts/news: Instructions following a meeting of the Council for Interethnic 
Relations, 4 december 2016. 

223 ANNA-Centre for the Preventin of Violence: Domestic Violence against Women in the Russian Federation, 
Alternative Report to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 62nd 
session, October 2015; US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. Deutsche 
Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.: Russland-Analysen, nr. 302, 9 oktober 2015; World Economic Forum: 
Global Gender Gap Report 2016; The Washington Post: Putin’s Russia promotes both women and misogyny in 
politics. Wait, what?, 6 november 2016; vertrouwelijke bron: 8 maart 2017.   

224 Trouw: In Rusland mag een incidentele tik weer, 14 januari 2017; Human Rights Watch: Russia: Bill to 
Decriminalize Domestic Violence, 23 januari 2017. 

225 30.000 roebel is ongeveer 468 euro: valuta.nl, geraadpleegd 18 mei 2017. 
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zich niet zoals tot dusver beperkt tot de betrokken beroepsgroep, onder wie artsen 
en psychologen.226 
 
Rusland heeft het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het zogenaamde Verdrag 
van Istanboel, noch ondertekend noch geratificeerd.227  
 
In Rusland sterven jaarlijks zo’n vijf- tot zevenduizend vrouwen aan de gevolgen 
van huiselijk geweld. Veertig procent van het totale aantal misdrijven in het land 
vindt plaats binnen het gezin. Alcohol zou wel bijdragen aan het geweld, maar niet 
de hoofdoorzaak zijn. Veel mannen zijn opgegroeid in een gezin waar geweld 
normaal was. Is een vrouw eenmaal slachtoffer van huiselijk geweld dan zijn er 
nauwelijks mogelijkheden om hulp te vragen of te bieden. De toelatingseisen van 
opvanghuizen en de wetgeving bemoeilijken onderduiken en het opbouwen van een 
betere toekomst. In de steden zou niet minder geweld zijn dan op het platteland. Op 
het platteland zijn echter minder hulpinstanties en opvangtehuizen.228 
 
In de Russische Federatie is het voor vrouwen officieel mogelijk om aangifte te doen 
van tegen hen gericht geweld. In de praktijk doen veel vrouwen geen aangifte 
wegens een gebrek aan steun van de autoriteiten en het sociale stigma. Veel 
politieagenten en openbare aanklagers behandelen verkrachtingszaken als 
onbelangrijk en politieambtenaren zouden geregeld weigeren om aangiftes van 
vrouwen met betrekking tot huiselijk geweld in behandeling te nemen of vrouwen 
ontmoedigen aangifte te doen. De politie komt doorgaans pas in actie indien het 
slachtoffer van een verkrachting of huiselijk geweld zich in levensgevaar bevindt.229 
In de Russische maatschappij wordt de verantwoordelijkheid voor huiselijk geweld 
vaak bij het slachtoffer gelegd. Vrouwen die aangifte doen lopen het risico 
vernederd en uitgescholden te worden op sociale media en kunnen met 
lastercampagnes van de media worden geconfronteerd. Dit geldt ook voor mensen 
en organisaties die zich inzetten voor de slachtoffers. Veel zaken waarvan aangifte is 
gedaan worden niet opgevolgd of belanden in een bemiddelingsprocedure, geleid 
door een kantonrechter. Deze laatste geeft vaak voorrang aan het in stand houden 
van het gezin in plaats van de dader te bestraffen.230   
 
Voor vrouwen die het geweld willen ontvluchten zijn er 95 opvanghuizen in de 
Russische Federatie. Deze zijn voor vrouwen die zich in een crisissituatie bevinden, 
dus niet alleen voor slachtoffers van geweld maar ook bijvoorbeeld voor werkloze 
vrouwen of minderjarige moeders. Om toegelaten te worden tot de opvang van de 
overheid dienen vrouwen geregistreerd –dus woonachtig- te zijn in de regio waar 
het opvanghuis staat. Sinds 1 januari 2017 moeten vrouwen bovendien  een formeel 
bewijs overleggen van het inkomen van hun echtgenoot omdat de opvang bedoeld is 
voor de lagere inkomens. Daarnaast dient men zich te identificeren en over de 
Russische nationaliteit te beschikken. Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld  
mogen hun kinderen meenemen maar in de meeste opvanghuizen worden geen 
jongens ouder dan veertien jaar toegelaten. De opvanghuizen zijn uitsluitend voor 
vrouwen in een crisissituatie bedoeld, en bieden geen empowermentprogramma’s 

 
226 Die Zeit: Einmaliges Verprügeln durch die Familie wird zur Bagatelle, 25 januari 2017; The Economist: Russia 

should not decriminalise wifebeating, 28 januari 2017; The Washington Post: Russia’s blow to women, 29 januari 
2017; NRC Next: Je vrouw of kind slaan? Mag in Rusland, 30 januari 2017; De Standaard: Op huiselijk geweld 
staat in Rusland straks alleen een boete, 31 januari 2017; Die Presse: Russland ahndet häusliche Gewalt nun als 
Fehlverhalten, 7 februari 2017; vertrouwelijke bronnen: 1 en 8 maart 2017. 

227 Council of Europe Portal: Russia: decriminalising domestic violence would be a clear sign of regression, says 
Secretary General Jagland, 16 januari 2017. 

228 Vertrouwelijke bron: 1 maart 2017. 
229 Vertrouwelijke bron: 1 maart 2017. 
230 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.   
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voor vrouwen. Zes van de opvanghuizen zijn particulier, deze hebben weinig geld en 
hebben drie tot zes opvangplaatsen. De van overheidswege geleide opvanghuizen 
zijn groter en worden door de gemeenten gefinancierd. In Moskou staat het grootste 
opvanghuis van de overheid, dit biedt plaats aan honderd vrouwen. Onder andere 
het Russische Rode Kruis en de Maltezer Orde beheren een opvanghuis. In 
Jekaterinenburg is eveneens een opvanghuis. In Moskou, Nizjnyi Novgorod, Pskov 
en Vologda staan opvanghuizen die niet door de overheid worden beheerd.231 
Een enkel opvanghuis heeft een geheim adres, bijvoorbeeld een opvanghuis van de 
Russisch-Orthodoxe Kerk, vlakbij Moskou. Door geldgebrek hebben de opvanghuizen 
echter geen beveiligingssystemen en kunnen echtgenoten en familieleden in en uit 
lopen. De overheidsopvanghuizen kunnen vrouwen niet naar een opvanghuis in een 
andere regio doorverwijzen. Men kan maximaal zes maanden in de opvang 
doorbrengen. Het merendeel van de vrouwen zou daarna naar hun man terugkeren 
omdat zij nauwelijks toekomstperspectief hebben. De vrouwen krijgen geen 
(sociale) woning toegewezen, noch hulp bij het zoeken naar werk.  Veel 
gewelddadige mannen zouden hun vrouwen blijven achtervolgen, zodat de vrouwen 
ook elders in het land bij familie niet veilig zijn.232 Gescheiden vaders hebben in 
Rusland het recht om te weten waar hun kinderen verblijven en omgangsrecht. Het 
is voor een rechter niet mogelijk een gewelddadige man een omgangsverbod op te 
leggen.233 
 
Het Anna Centre, dat zich vooral inzet voor vrouwen die slachtoffer van huiselijk 
geweld zijn geworden en de preventie van huiselijk geweld, heeft een landelijke 
telefonische hulplijn, die men gratis kan bellen. De hulplijn wordt door vrijwilligers 
bezet. Daarnaast zijn er in diverse steden lokale telefonische hulplijnen.234 
 
Er bestaat in Rusland één geregistreerde hulpverleningsinstantie, specifiek gericht 
op slachtoffers van seksueel geweld: Sisters Independent Charitable Center for 
Assistance to Survivors of Sexual Violence (Sjostriy), in Moskou. De telefonische 
hulplijn van deze organisatie is dagelijks van 10 tot 20.00uur bereikbaar, en wordt 
eveneens door vrijwilligers beheerd.235 
 
Verkrachting is verboden in Rusland, familieleden en echtgenoten krijgen volgens de 
wet dezelfde straf als niet-familieleden. De straf voor verkrachting is drie tot zes 
jaar gevangenisstraf voor één enkele dader. Indien de verkrachter reeds eerder 
werd veroordeeld wegens verkrachting of het gaat om een groepsverkrachting is de 
strafmaat vier tot tien jaar. Als het slachtoffer tussen de veertien en achttien jaar is, 
bedraagt de gevangenisstraf acht tot vijftien jaar. Wanneer een 
verkrachtingsslachtoffer onder de veertien jaar is of overlijdt door de strafdaad, 
bedraagt de gevangenisstraf twaalf tot twintig jaar.236 

 
231 Anti-Discrimination Centre: Different Forms of Gender Discrimination in Russia, 2015; Women Against Violence 

Europe (WAVE): List of Women’s Helplines and Shelters: www.wave-network.org, geraadpleegd 24 januari 2017; 
Anna: Domestic Violence against Women in the Russian Federation, Alternative Report to the UN Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), oktober 2015. 

232 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; Anti-Discrimination Centre: Different 
Forms of Gender Discrimination in Russia, 2015; vertrouwelijke bron: 1 en 17 maart 2017.  

233 Vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  
234 Specialist Services Data Mapping 2016: Wave Mapping 2015, januari 2016; The Moscow Times: Russia’s Sole 

Sexual Assault Center Struggles to Make Ends Meet, 20 oktober 2015; vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  
235 The Moscow Times: Russia’s Sole Sexual Assault Center Struggles to Make Ends Meet, 20 oktober 2015; Zie 

WAVE (Women Against Violence Europe): www.wave-network.org/country/russia en website Syostri: 
www.owl.ru/eng/women/aiwo/sisters, geraadpleegd 24 januari 2017; vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  

236 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016, en Russia 2016 Human Rights Report, 
7 april 2017; Anna: Domestic Violence against Women Alternative Report to the UN CEDAW, 2015; The Criminal 
Code of the Russian Federation No. 63-FZ, 13 juni 1996 en amendementen, artikel 131: legislationline.org, 
geraadpleegd 8 mei 2017. 
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2.5.5 LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender) 
Zie ook paragraaf 2.2.13. 
 
Een verbod op discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of gender is in Rusland 
nergens expliciet in een wet vastgelegd. Ook beschermt de Russische wet LHBT’s 
niet expliciet tegen het aanzetten tot haat of geweld op basis van seksuele 
oriëntatie. Hoewel het Constitutionele Hof in 2014 oordeelde dat het wetsartikel dat 
discriminatie, geweld en het aanzetten tot haat tegen sociale groeperingen strafbaar 
stelt, van toepassing kan zijn op groepen mensen met een bijzondere seksuele 
voorkeur, wordt dit artikel in de praktijk niet toegepast in de rechtspraak. De 
overheid houdt geen statistieken bij van discriminatoir gedrag jegens LHBT’s en 
homofoob geweld, stelt dat er geen sprake is van discriminatie van LHBT’s en dat er 
geen noodzaak bestaat LHBT’s een speciale status toe te kennen. Veel LHBT’s 
onthouden zich van het doen van aangifte van tegen hen gericht geweld uit angst 
voor verdere stigmatisering, discriminatie of geweld, en wegens een gebrek aan 
vertrouwen dat de politie de daders zal vervolgen. De politie beschermt LHBT’s 
zelden, zet hen onder druk, met name als LHBT’s zelf aangifte doen van geweld op 
basis van seksuele geaardheid, en doet zelden onderzoek naar geweldszaken met 
betrekking tot LHBT’s. Indien een advocaat een dergelijke aangifte doet, zou de 
politie de aangifte wel opnemen en zich respectvoller gedragen. Mocht een zaak al 
voorkomen, dan wordt het discriminatie-aspect vrijwel nooit meegewogen in het 
oordeel. De autoriteiten treden nauwelijks op tegen intimidatie en geweld jegens 
LHBT. De constructieve, open, houding van de Sint Petersburgse lokale ombudsman 
tegenover LHBT’s is uitzonderlijk. Hij ondervindt derhalve druk van homofobe 
groeperingen.237 
 
Een rapport van Equal Rights Trust uit september 2016 beschrijft de resultaten van 
een onderzoek middels jurisprudentie naar de mogelijkheden om recht te halen via 
de juridische weg voor LHBT’s die gediscrimineerd werden. Het rapport concludeerde 
dat in een aantal zaken rechtbanken erkenden dat sprake was van discriminatie op 
grond van de seksuele geaardheid. Het merendeel van de door Equal Rights Trust 
onderzochte rechtszaken toonde echter aan hoezeer LHBT’s in Rusland 
gediscrimineerd worden. De rechterlijke uitspraken, die veelal niet in lijn zijn met 
internationale en regionale mensenrechten, lijken dit te bevestigen. Niet alleen 
zouden rechtbanken de discriminatie vaak gedogen maar zij zouden zelf ook 
discrimineren.238 
 
Er waren in de verslagperiode geen aanwijzingen dat LHBT-leden, die terecht staan 
voor commune vergrijpen, discriminatoir worden gestraft vanwege hun geaardheid. 
Wel is de behandeling van LHBT-leden in militaire dienst en in detentie vaak 
discriminatoir.239 
 
De federale wet, die sinds 1 juli 2013 het propageren van niet-traditionele seksuele 
relaties onder minderjarigen verbiedt, wordt door velen beschouwd als een groen 
licht voor een homofobe houding en homofoob gedrag.240 Dit en het debat over de 
traditionele patriottische waarden, zijn een voedingsbodem voor groeiende 
onverdraagzaamheid voor alles wat afwijkt van de door de Russische overheid 
gepropageerde norm. Bovendien treden de autoriteiten nauwelijks op tegen uitingen 

 
237 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; Russian LGBT Network: Monitoring 

Report 2015, 2016; Coalition of Civil Society Organizations: List of issues related to the situation of lesbian, gay, 
bisexual and transgender persons and men who have sex with men in Russia, januari 2017; vertrouwelijke 
bronnen: 27 en 28 februari 2017, en 2 maart 2017.  

238 Equal Rights Trust: Justice or Complicity? LGBT Rights and the Russian Courts, september 2016. 
239  Vertrouwelijke bronnen: 27 en 28 februari 2017, en 2 maart 2017.  
240 Vertrouwelijke bron: 27 februari 2017. 
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van geweld en intimidatie jegens LHBT. De houding van media en maatschappij 
tegenover LHBT is dan ook niet verbeterd tijdens de verslagperiode. 
Homoseksualiteit wordt vaak als een ziekte gezien, en men wil er niet mee 
geassocieerd worden. In Sint Petersburg en Moskou is de situatie voor LHBT ietwat 
beter dan elders in het land. LHBT’s zouden er minder negatieve aandacht krijgen, 
iets opener kunnen zijn en iets gemakkelijker een andere baan vinden dan elders in 
Rusland. Het komt derhalve soms voor dat LHBT-activisten naar Moskou of Sint 
Petersburg verhuizen, eventueel met hulp van een ngo, omdat zij elders in het land 
werden lastiggevallen. Soms geldt dit ook voor niet-activistische LHBT’s, het zou dan 
met name om transgenders gaan.241 Zie ook hieronder: LHBT in Tsjetsjenië. 
 
LHBT-activisten en LHBT’s die hun geaardheid niet (kunnen) verbergen of waarvan 
de geaardheid wordt vermoed, kunnen te maken krijgen met intimidatie en geweld. 
Homofobe jeugdbewegingen filmen het geweld soms en plaatsen de video’s op 
internet. Tijdens de verslagperiode zouden bekende homofobe groeperingen die 
door de overheid worden gesteund en ideologische motieven hebben minder actief 
zijn geweest dan lokale personen die ‘fake dates’ organiseren en LHBT’s bedreigen 
en in elkaar slaan. Deze homofobe individuen krijgen minder aandacht van de media 
dan de groeperingen die overheidssteun ontvangen, en bijvoorbeeld door een 
Doemalid als Vitaly Milonov worden aangemoedigd. Het geweld jegens LHBT’s 
verminderde niet tijdens deze verslagperiode.242 
 
Veelal moet men zijn geaardheid verbergen, zowel voor werkgevers als voor 
huiseigenaren om een baan, woning of kamer te kunnen krijgen en ongemoeid over 
straat te kunnen. In Moskou en Sint Petersburg zou men kunnen samenwonen zo 
lang men niet opvalt. Voor lesbiennes zou het gemakkelijker zijn om samen te 
wonen dan voor homoseksuelen, zij zouden ook minder vaak met geweld te maken 
krijgen dan homoseksuelen. In de grotere steden zoals bijvoorbeeld Sint Petersburg 
en Samara helpen LHBT-netwerken elkaar door LHBT’s bijvoorbeeld aan woonruimte 
en baantjes te helpen.243 
 
In grote steden als Moskou, Sint Petersburg, Jekaterinenburg, Novosibirsk en 
Samara bestaat een uitgaansleven in de vorm van clubs voor LHBT-leden. De clubs 
hebben soms een eigen website. Central Station, een club voor homoseksuelen en 
hetero’s in Sint Petersburg, maakt reclame via de radio. Drie van de meest bekende 
clubs bevinden zich in één en dezelfde straat. In Sint Petersburg is ook een club 
voor lesbiennes, deze club beschikt eveneens over een eigen website. De beveiliging 
voor deze clubs, evenals bij festivals en demonstraties, regelen de LHBT’s zelf 
middels camera’s, deurwachters of het omkopen van agenten. In kleinere steden 
wordt bijvoorbeeld eens per maand iets georganiseerd voor LHBT’s. Zo kan een club 
voor hetero’s een avond organiseren voor LHBT’s, of kan een sociale bijeenkomst bij 
LHBT-leden thuis georganiseerd worden, en telkens in een andere particuliere 
woning plaatsvinden. Informatie hierover wordt vaak via via binnen het LHBT-
netwerk verspreid.244 
 
Ook deze verslagperiode kregen LHBT’s zelden de mogelijkheid vreedzaam bijeen te 
komen. In 2016 werden –ook vreedzame- straatdemonstraties niet toegestaan, 
gestopt of verstoord. Hetzelfde gold voor evenementen. Inmiddels worden de 
locaties waar LHBT-evenementen plaatsvinden vaak tot op het laatste moment 

 
241 Vertrouwelijke bronnen: 23 oktober 2015, 13, 27 en 28 februari 2017, en 2 maart 2017. 
242 Ze.tt: Russlands engagierte Jugend: Der Kampf für die unterdrückte LGBTQ-Szene, 8 december 2016; 

Vertrouwelijke bronnen: 13, 27 en 28 februari 2017.  
243 Vertrouwelijke bronnen: 13 en 27 februari 2017. 
244 NB: Een aantal van de clubs in Sint Petersburg staat ook vermeld in een reisgids als ANWB Extra: St.-Petersburg, 

2012; vertrouwelijke bronnen: 13 en 27 februari 2017.  
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geheimgehouden en/of ver buiten het stadscentrum, of in een besloten setting 
gehouden. Daardoor kon het Sportfestival van de LHBT-Sportfederatie in oktober 
2015 vrijwel ongestoord plaatsvinden.245  
 
In de verslagperiode moesten meerdere docenten ontslag nemen omdat bekend 
werd dat zij LHBT zijn. Homofobe personen, onder wie een groep onder leiding van 
Timur Blatov, verzamelden actief informatie via sociale netwerken over LHBT’s 
(docenten) en mensen die welwillend tegenover LHBT’s staan, en zetten daarmee de 
schoolleiding onder druk door met de anti-LHBT-propaganda wet te dreigen. De 
bewuste docenten werden daarop door de schoolleiding getreiterd en onder druk 
gezet doordat zij bijvoorbeeld minder lesuren kregen, waarna de docenten zelf 
ontslag namen. De docenten proberen meestal elders een andere baan te vinden, 
hetgeen gemakkelijker is wanneer zij vrijwillig ontslag hebben genomen en niet zijn 
ontslagen.246 
 
LHBT’s kunnen vrijelijk internationale datingwebsites gebruiken zoals Grindr.com of 
Russische websites. In Sint Petersburg vonden echter in 2016 ten minste twaalf 
‘fake dates’, ook wel ‘set up dates’ genaamd, plaats. In totaal werden in Rusland 
tussen 2015 en 2016 23 eendere zaken geregistreerd. Via dating websites voor 
LHBT’s zoekt men contact en organiseert men een ontmoeting met een LHBT. Op 
het laatste moment wordt de ontmoetingsplaats veranderd en wordt men 
zogenaamd bij de dader thuis uitgenodigd. Doorgaans gaat het echter om een 
gehuurd appartement. Daar aangekomen merkt het LHBT-lid vaak dat de aanwezige 
niet dezelfde persoon is als op de foto op de website. De dader liegt vaak over zijn 
leeftijd, tijdens de ontmoeting blijkt de dader vaak jonger dan achttien jaar te zijn of 
te doen alsof hij minderjarig is. Dan blijkt soms ook dat de dader geen LHBT-lid is. 
Na een tijdje komt een groep mensen het appartement binnen en beweert of toont 
met valse documenten aan dat degene met wie is afgesproken jonger dan achttien 
jaar is. Men dreigt betrokkene te ‘outen’247 door van de afspraak een video te maken 
en te publiceren, of de politie te zullen informeren, soms wordt het slachtoffer ook 
fysiek bedreigd. De daders weten dat homoseksuelen kwetsbaar zijn en zouden dit 
zien als een gemakkelijke manier om geld te verdienen. In 2016 werden meerdere 
daders opgepakt, drie van hen werden aangeklaagd. Een andere bron stelde dat 
LHBT-leden via gefingeerde afspraken op datingsites naar een appartement worden 
gelokt, waarna meerdere mensen het slachtoffer zijn identiteitspapieren afnemen en 
betrokkene die pas terugkrijgt als hij betaald heeft. Een aantal van de ‘fake dates’ 
liep via Hornet, het sociale netwerk voor LHBT’s. Twee daders werden veroordeeld 
tot twee jaar gevangenisstraf maar de meeste mannen die slachtoffer worden van 
deze praktijken doen geen aangifte. Deze gefingeerde afspraken zouden met name 
in grote steden als Moskou, Jekaterinenburg, Novosibirsk en Tomsk plaatsvinden. In 
kleinere plaatsen zouden LHBT’s niet durven om via datingsites afspraken te maken 
uit angst als LHBT herkend te worden.248  
 
LHBT’s zullen de dienstplicht proberen te vermijden en eenmaal in militaire dienst 
zullen de meeste LHBT’s niet open zijn over hun geaardheid uit angst te worden 
getreiterd. Het treiteren kan ook in fysiek of seksueel geweld ontaarden.249  
 

 
245 Amnesty International: Report 2015/16 Russian Federation, 24 februari 2016; US Department of State: Russia 

2015  Human Rights Report, 13 april 2016; vertrouwelijke bronnen: 23 oktober 2015 en 27 februari 2017.  
246 Russian LGBT Network: Monitoring Report 2015, 2016; Los Angeles Times: Activists turn tolerant St. Petersburg 

into homohobic city, 18 januari 2017; vertrouwelijke bronnen: 28 februari 2017 en 2 maart 2017.  
247 NB: ‘outen’ wi zeggen openlijk tot homoseksueel verklaren. 
248 Coalition of civil society organizations: List of issues related to the situation of lesbian, gay, bisexual and 

transgender persons and men who have sex with men in Russia, januari 2017; Meduza: Hunting gays for money, 
3 mei 2016; vertrouwelijke bronnen: 13 en 27 februari 2017, en 2 maart 2017.  

249 Vertrouwelijke bronnen: 27 en 28 februari 2017.  
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Het zou een enkele keer voorkomen dat iemand omwille van zijn seksuele 
geaardheid in een psychiatrische kliniek wordt opgenomen. In dergelijke gevallen 
sturen ouders vermoedelijk een LHBT-tiener naar de dokter, die de minderjarige 
doorverwijst naar een kliniek. Het zou onmogelijk zijn volwassenen gedwongen te 
doen opnemen in een psychiatrische kliniek wegens hun seksuele geaardheid. De 
behandeling in een kliniek zou kunnen bestaan uit het toedienen van bijvoorbeeld 
anti-psychotische medicijnen. Er zijn geen klinieken bekend die gespecialiseerd zijn 
in het behandelen van LHBT’s.250 
 
Transgenders en interseksuelen zijn het meest kwetsbaar voor geweld en 
discriminatie. Volgens een rapport van de ngo Russian LGBT Network zouden de 
meeste gevallen van discriminatie op de werkvloer transgenders betreffen. In Sint 
Petersburg vonden meer transfobe aanvallen plaats dan voorheen en van 
transgenders die met kinderen werkten werd het oorspronkelijke geslacht opzettelijk 
publiek gemaakt. De procedure om identiteitsdocumenten te wijzigen voor 
transgenders zou niet transparant zijn, moeilijk toegankelijk en traag. De procedure 
zou zo’n drie maanden tot anderhalf jaar kunnen duren. Veel kantoren van de 
burgerlijke stand zouden de aanvragen voor nieuwe documenten weigeren. Mede 
doordat de identiteitsdocumenten gedurende deze procedure niet overeenkomen 
met het uiterlijk van betrokkenen, zouden transgenders extra kwetsbaar zijn voor 
geweld.251 
 
Er zijn in Rusland diverse organisaties die zich inzetten voor LHBT’s. Eén van hen is 
de actiegroep Coming Out, die probeert LHBT’s mondiger te maken en te 
mobiliseren voor hun eigen zaak. De groep organiseert onder andere het jaarlijkse 
Queer Festival in Sint Petersburg, en geeft psychologisch en juridisch advies. 
Daarnaast verzamelt de groep data over agressie tegen LHBT-leden, die met 
mensenrechtenorganisaties en de lokale ombudsman van Sint Petersburg worden 
gedeeld. De samenwerking met andere ngo’s is verbeterd en de data worden ook 
door andere mensenrechten-ngo’s gebruikt.252 
 
De grootste LHBT-organisatie is het Russian LGBT Network. Deze ngo is lid van de 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), en 
heeft vestigingen in meer dan tien Russische regio’s, maar heeft een groter bereik. 
Meer dan tien LHBT-organisaties zijn onderdeel van het netwerk. De organisatie zet 
zich in voor de bescherming van de rechten en de sociale acceptatie van LHBT’s. Zij 
ondersteunt onder andere  advocaten en psychologen die met LHBT’s werken; en 
geeft via haar telefonische hulplijn advies, op bijvoorbeeld psychologisch gebied, 
aan LHBT’s buiten de grote steden, waar geen andere psychologische hulp 
beschikbaar is. Het Russian LGBT Network monitort en analyseert de positie van 
LHBT’s in de samenleving, mede ter compensatie van ontbrekende officiële 
statistieken.253 
 
LHBT-organisaties en activisten moeten opereren in een vijandige omgeving. Het 
komt voor dat een LHBT-belangengroepering in de werkomgeving niet bekendmaakt 
voor wie de organisatie zich inzet en onder een dekmantel werkt. Dit om problemen 
met de buurtbewoners te voorkomen. (LHBT-)activisten zouden worden gevolgd 
door de autoriteiten, deze zouden contact met hen proberen op te nemen of met 

 
250 Vertrouwelijke bronnen: 27 februari 2017 en 2 maart 2017.  
251 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; RFE/RL: Russia: Transsexual in 

Bashkortostan stabbed to death, 2 februari 2016; Russian LGBT Network: Monitoring Report 2015, 2016; Los 
Angeles Times: Activists turn tolerant St. Petersburg into homophobic city, 18 januari 2017; vertrouwelijke bron: 
27 februari 2017.  

252 Vertrouwelijke bron: 27 februari 2017.   
253 Vertrouwelijke bronnen: 23 oktober 2015 en 28 februari 2017.  
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familieleden, hetgeen intimiderend werkt. Volgens een bron kunnen LHBT-
organisaties zich minder gemakkelijk als ngo laten registreren dan andere 
organisaties.254  
 
LHBT in Tsjetsjenië255 
In het voorjaar van 2017 publiceerde de krant Novaja Gazeta twee artikelen over 
een golf van LHBT-arrestaties en -moorden in Tsjetsjenië. In het tweede artikel 
deden enkele slachtoffers hun relaas. Het onafhankelijke Novaja Gazeta staat 
bekend om zijn kritische berichtgeving over de Noordelijke Kaukasus in het 
algemeen, en Tsjetsjenië in het bijzonder. De journaliste die de artikelen schreef is 
een autoriteit op het gebied van de mensenrechten in Tsjetsjenië. Human Rights 
Watch en de International Crisis Group stelden over soortgelijke informatie als 
Novaja Gazeta te beschikken.256 
 
Volgens de artikelen vonden de afgelopen twee jaar in Tsjetsjenië meerdere 
arrestatiegolven plaats, steeds gericht op een andere doelgroep, zoals salafisten, 
drugsgebruikers, verkeersovertreders, of separatisten. De bevelen tot deze 
arrestaties zouden van de president van de autonome Tsjetsjeense republiek 
persoonlijk komen. De arrestatiegolven zouden toenemen in omvang en wreedheid 
en sinds mei 2016, na een verijdelde aanslag op president Kadyrov, zouden de 
verdachten behalve gearresteerd en gemarteld ook in groten getale vermoord 
worden, zowel door marteling als pistoolschoten. Bij een arrestatiegolf in december 
2016 van vermeende drugsgebruikers, na een aanslag in de hoofdstad Grozny, 
kwam men LHBT’s in de deelrepubliek op het spoor en volgde in maart 2017 een 
eerste golf van LHBT-arrestaties. Deze arrestaties zouden door lokale politie-
agenten zijn uitgevoerd. De meerderheid van de vermeende homoseksuele mannen 
die werden gearresteerd, is begin maart 2017 vrijgekomen, nadat de mannen 
gemarteld en gechanteerd waren. Een tweede golf van LHBT-arrestaties vond plaats 
nadat de autoriteiten een verzoek voor een LHBT-evenement hadden ontvangen. De 
president zou het bevel hebben gegeven LHBT’s uit te roeien. Bij deze arrestaties 
zouden ook militaire eenheden zijn betrokken.257 
 
In april 2017 zouden nog minstens honderdzestig LHBT’s hebben vastgezeten, en 
vijftig LHBT-leden vermoord zijn (van wie twintig buitengerechtelijk geëxecuteerd, 
en ruim dertig als gevolg van marteling). Eind april 2017 zouden nog steeds 
vermeende homoseksuele mannen opgepakt zijn, en in niet-officiële detentiecentra 
vastgezet en gemarteld zijn. De mannen zouden electrische shocks toegediend 
hebben gekregen en met kabels zijn geslagen. De mishandelingen zouden door 
geüniformeerde personen zijn uitgevoerd. Betrokkenen zouden soms samen met 
drugsverslaafden en criminelen in een cel geplaatst zijn. In een cel zouden zich 
meer dan dertig gedetineerden hebben bevonden. De andere gedetineerden zouden 
de opdracht hebben gekregen de homoseksuele mannen aan te vallen, ook zou het 
zijn voorgekomen dat homoseksuelen de opdracht kregen elkaar te mishandelen.258 
Bij Novaja Gazeta zijn zes detentiecentra bekend. Onder andere in Argun –zo’n 
twintig kilometer van Grozny-, en in Zozin-Yurt zijn detentiecentra. Eén van de 

 
254 Amnesty International: Report 2015/2016 Russian Federation, 24 februari 2016; vertrouwelijke bron: 2 maart 

2017. 
255 Zie voor meer informatie over Tsjetsjenië het ambtsbericht Noordelijke Kaukasus 2012 en het algemeen 

ambtsbericht Russische Federatie 2014: www.rijksoverheid.nl. 
256 Human Rights Watch: Anti-LGBT Violence in Chechnya, 4 april 2017; vertrouwelijke bron: 7 april 2017.  
257 Human Rights Watch: Anti-LGBT Violence in Chechnya, 4 april 2017; Ze.tt: Folter in Tschetschenien: 

Homosexuelle Geflüchtete geben Opfern eine Stimme, 25 april 2017; vertrouwelijke bronnen: 7 en 26 april 2017.  
258 Vertrouwelijke bron: 7 en 28 april 2017.  
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detentiecentra zou een voormalig militair hoofdkwartier zijn, waar behalve 
homoseksuelen ook drugsverslaafden en extremisten verblijven.259 
 
Human Rights Watch (HRW) stelt in haar rapport They Have Long Arms and They 
Can Find Me dat de politie in Tsjetsjenië al jaren (vermeende) homoseksuele 
mannen illegaal zou arresteren en chanteren door te dreigen de familie op de hoogte 
te stellen van de seksuele geaardheid. Maar volgens de organisatie zou er in het 
voorjaar van 2017 sprake zijn geweest van zuiveringen in de vorm van ongekende 
systematische arrestaties en mishandelingen. De grondslag voor het rapport van 
HRW vormden onder andere gesprekken met zes voormalige gedetineerden en twee 
andere betroffen personen.260  
 
Begin juni 2017 zouden de illegale aanhoudingen, verdwijningen en martelingen van 
(vermeende) Tsjetsjeense LHBT’s zijn gestopt. Ook zou een aantal mannen zijn 
vrijgelaten. Maar nog steeds zouden Tsjetsjeense mannen Tsjetsjenië verlaten uit 
angst voor represailles door familieleden of veiligheidsdiensten. Er zouden nog geen 
strafzaken zijn geopend, en de autoriteiten bieden geen opvang of garanties aan de 
slachtoffers. Volgens een ngo die zich inzet voor LHBT’s zou in Moskou al twee keer 
een Tsjetsjeense LHBT zijn opgespoord en in elkaar geslagen.261 
 
De autoriteiten zouden het voorzien hebben op homoseksuele mannen die niet voor 
hun seksuele geaardheid uitkomen, en via sociale media gefingeerde afspraken met 
hen maken om hen dan te arresteren of fysiek te bedreigen en te chanteren. Geen 
van de opgepakte mannen zou open zijn geweest over zijn geaardheid. De 
homoseksuele mannen werden zonder enige vorm van proces in een informeel 
detentiecentrum opgesloten. Aldaar hadden de gedetineerden geen toegang tot 
voedsel of water, werden gemarteld, en gedwongen te bekennen dat zij 
homoseksueel zijn, en andere homoseksuelen aan te geven. Betrokkenen waren 
incommunicado en zouden zo’n zeven tot tien dagen in een dergelijk 
detentiecentrum hebben verbleven. Na deze periode zou de Ereraad bijeen zijn 
gekomen en de familie op de hoogte hebben gebracht van de seksuele geaardheid 
van de gedetineerden. De Ereraad is een groep van stamoudsten en lokale religieuze 
leiders. Betrokkenen werden daarop vogelvrij verklaard. Indien een gedetineerde of 
een familielid over geld beschikt, kunnen betrokkenen worden vrijgekocht. De kans 
bestaat dat de familie de vrijgekomen mannen uit schaamte alsnog vermoordt. 
Human Rights Watch bericht in haar rapport dat twee van de vrijgelaten mannen 
zoouden zijn vermoord door familieleden. Eerwraak op homoseksuelen zou in 
Tsjetsjenië niet ongewoon zijn, er heerst een ongeremde homohaat, 
homoseksualiteit is een taboe, en een schande voor de hele stam. Wie in het 
overwegend conservatief-islamitische Tsjetsjenië ‘bekennend’ homoseksueel is zou 
sociaal volledig buitengesloten worden en het risico lopen vermoord te worden. In 
het zeldzame geval dat de familie de voormalige gedetineerde helpt Tsjetsjenië te 
ontvluchten, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de familie. Het komt voor dat 
gevluchte Tsjetsjeense LHBT’s terugkeren naar Tsjetsjenië om de negatieve 
gevolgen voor hun familieleden te voorkomen.262 

 
259 RFE/RL: Gay Chechens Give Accounts Of Roundups, Beatings, Extortion, 11 april 2017; The Independent: Russian 

reporter who exposed Chechen ‘detention and torture of gay men’ goes into hiding as allegations widen, 27 april 
2017; vertrouwelijke bron: 26 april 2017.  

260 Human Rights Watch: “They Have Long Arms and They Can Find Me”, Anti-Gay Purge by Local Authorities in 
Russia’s Chechen Republic, mei 2017. 

261 Vertrouwelijke bron: 6 juni 2017.  
262 Human Rights Watch: Anti-LGBT Violence in Chechnya, 4 april 2017, en: Russia: Chechen Officials and Clerics 

Threaten Journalists, 17 april 2017, en: “They Have Long Arms and They Can Find Me”Anti-Gay Purge by Local 
Authorities in Russia’s Chechen Republic, mei 2017; The Washington Post: Gay and terrified in Chechnya, 10 april 
2017; RFE/RL: Gay Chechens Give Accounts Of Roundups, Beatings, Extortion, 11 april 2017; Vertrouwelijke 
bronnen: 26 en 28 april 2017.  
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Tientallen slachtoffers werden op Russisch grondgebied buiten Tsjetsjenië 
opgevangen maar voelen zich daar niet veilig gezien de aanwezige Tsjetsjeense 
diaspora en de lange arm van de Tsjetsjeense autoriteiten. In Tsjetsjenië zijn 
groepen stamleden die vrijgekomen overlevenden proberen op te sporen. Buiten 
Tsjetsjenië zouden diasporaleden vrijgekomen homoseksuele mannen opsporen en 
alsnog om het leven (willen) brengen. Meerdere ngo’s in Rusland, die zich inzetten 
voor LHBT’s, bieden hulp en opvang, bijvoorbeeld via een hulplijn per mail en 
onderduikadresssen. Tot begin juni zouden circa honderd mannen van de hulplijn 
gebruik hebben gemaakt. Ongeveer vijftig mannen zouden in steden buiten de 
Noordelijke Kaukasus worden opgevangen.263 
 
Zowel president Kadyrov, als vertegenwoordigers van het Tsjetsjeense ministerie 
van Justitie, ontkenden de beschuldigingen en de aanwezigheid van LHBT’s in 
Tsjetsjenië. Tevens suggereerden zij dat familieleden van LHBT’s eventueel wel 
aanwezige LHBT’s zullen elimineren omdat deze als een schande worden 
beschouwd.264 De federale overheid in Moskou meende dat bewijzen voor het 
bovenstaande ontbreken, sprak van smadelijke uitspraken, en stelde dat eventuele 
slachtoffers zich tot de lokale autoriteiten dienden te wenden. In de praktijk heerst 
in Tsjetsjenië echter een angstcultuur. Doorgaans zal men geen aangifte doen bij de 
lokale autoriteiten uit angst voor wraakacties. De enkeling die wel aangifte doet, 
trekt deze vaak in na bedreigingen, ook aan het adres van familieleden. Uiteindelijk 
kreeg het Onderzoekscomité van de federale overheid de opdracht onderzoek te 
doen naar de door Novaja Gazeta beschreven acties. Enkele bronnen, waaronder 
Human Rights Watch, geven aan dat de Tsjetsjeense autoriteiten tot op hoog niveau 
wel degelijk op de hoogte zijn van de gebeurtenissen. De nationale ombudsman, 
mevrouw Moskalkova, betitelde de constateringen van de krant eerst als onjuist. Zij 
stelde dat haar counterparts in Tsjetsjenië niet op de hoogte zijn van de door de 
krant beschreven gebeurtenissen. Ook zij meende dat eventuele slachtoffers 
aangifte bij de politie dienden te doen. Inmiddels zou zij hebben toegezegd een 
onderzoek te doen uitvoeren naar de gebeurtenissen in de regio door een eigen 
team. Het Russische LGBT Network zond de informatie over de illegale 
aanhoudingen, verdwijningen en mishandelingen aan het Onderzoekscomité, de 
federale ombudsman en de openbare aanklager.265  
 
Voor zover bekend zijn de acties uitsluitend gericht tegen homoseksuele mannen. 
Onder de aangehouden mannen bevinden zich ook enkele invloedrijke islamitische 
geestelijken uit kringen rond de president en twee bekende Tsjetsjeense tv-
presentatoren. Wel waren er berichten dat er meer aandacht ontstaat voor 
lesbiennes in de vorm van gesprekken die Tsjetsjeense autoriteiten met hen zouden 
voeren.266 Ook zou de Tsjetsjeense politie begonnen zijn voormalige gedetineerde 
homoseksuele mannen die zich nog op Tsjetsjeens grondgebied bevinden, wederom 
te arresteren. De politie zou die actie inmiddels hebben gestaakt.267  
 

 
263 BBC: Chechen police ‘kidnap and torture gay men’-LGBT activists, 11 april 2017; Human Rights Watch: “They 

Have Long Arms and They Can Find Me”, mei 2017; vertrouwelijke bronnen: 26 en 28 april 2017, 8 mei 2017 en 
6 juni 2017. 

264 Caucasian Knot: Publication on persecution of gays in Chechnya causes local authorities’ overreaction, 1 april 
2017; Vertrouwelijke bron: 7 april 2017. 

265 Human Rights Watch: Anti-LGBT Violence in Chechnya, 4 april 2017; BBC: Chechen police ‘kidnap and torture gay 
men’-LGBT activists, 11 april 2017;  Human Rights Watch: “They Have Long Arms and They Can Find Me” Anti-
Gay Purge by Local Authorities in Russia”s Chechen Republic, mei 2017; vertrouwelijke bron: 28 april 2017, 3 
mei 2017 en 6 juni 2017.  

266  Vertrouwelijke bron: 28 april 2017.  
267 BBC: Chechen police ‘kidnap and torture gay men’-LGBT activists, 11 april 2017; vertrouwelijke bron: 26 april 

2017 en 3 mei 2017.  
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Zowel Tsjetsjeense overheidsfunctionarissen als geestelijken hebben dreigementen 
geuit jegens  Novaja Gazeta en de journaliste die de artikelen schreef. Ook zouden 
zij samen met ongeveer vijftienduizend Tsjetsjeense burgers en hoge ambtenaren 
tot vergeldingsacties hebben opgeroepen jegens de journalisten van Novaja Gazeta, 
die als vijanden van het geloof en het land worden afgeschilderd. De Tsjetsjeense 
minister van Binnenlandse Zaken ontkende dit. De schrijfster van de artikelen is 
inmiddels buiten Rusland ondergedoken.268 

2.5.6 Alleenstaande minderjarigen269 
In de Russische Federatie is men vanaf het bereiken van de achttienjarige leeftijd 
wettelijk meerderjarig en handelingsbekwaam. De wettelijke minimumleeftijd om te 
trouwen is achttien jaar maar lokale autoriteiten kunnen onder bepaalde 
omstandigheden goedkeuring geven voor een huwelijk met een zestien- of 
zeventienjarige. In bepaalde regio’s kunnen de autoriteiten ook goedkeuring geven 
voor een huwelijk waarbij een partner betrokken is, die jonger is dan zestien, 
bijvoorbeeld indien het meisje zwanger is. Russische kinderen zijn van hun zesde tot 
hun zestiende jaar leerplichtig.270 Vanaf zestienjarige leeftijd kunnen minderjarigen 
zelfstandig medische hulp aanvragen, zonder dat daar toestemming van de ouders 
voor nodig is. Vanaf het veertiende jaar dienen kinderen zich zelfstandig te kunnen 
legitimeren en moet een binnenlands paspoort worden aangevraagd. Het 
binnenlands paspoort kan door het kind zelfstandig worden aangevraagd. Aan 
minderjarigen kan ook een buitenlands paspoort worden verstrekt. Hiervoor is de 
schriftelijke toestemming van de ouders nodig. Minderjarigen kunnen tot hun 
zestiende jaar bijgeschreven worden op het buitenlands paspoort van één van de 
ouders. Voor biometrische buitenlandse paspoorten geldt dat de gegevens van 
kinderen tot veertien jaar (behoudens pasfoto’s) op de paspoorten van de ouders 
vermeld worden, maar dat de kinderen een eigen paspoort nodig hebben om buiten 
de Russische Federatie te kunnen reizen.271 
 
Er is in Rusland een ombudsman voor kinderen (presidentieel commissaris voor de 
rechten van kinderen) en de meeste regio’s hebben een regionale 
kinderombudsman. De regionale kinderombudsmannen hebben onder andere het 
recht onafhankelijk onderzoek te doen naar kinderrechtenschendingen, alle 
instellingen voor minderjarigen te inspecteren en onafhankelijke evaluaties uit te 
voeren met betrekking tot wetgeving die minderjarigen betreft. Ook zijn er in de 
provincies Moskou en Volgograd scholen met een ombudsman. Sinds het najaar van 
2016 is Anna Koeznetsova de federale kinderombudsman. De vorige 
kinderombudsman trad terug nadat hij meerdere malen negatief in de publiciteit 
was gekomen.272 Voorts is er in Rusland een parlementaire commissie voor 
gezinszaken, vrouwen en kinderen. Sinds de parlementaire verkiezingen in 
september 2016 is Tamara Vasilevna Pletneva daarvan de voorzitter.  
Het is niet bekend of en hoe deze instanties hun taken in de praktijk uitvoeren.273 
 

 
268 Human Rights Watch: Russia: Chechen Officials and Clerics Threaten Journalists, 17 april 2017; nos.nl: 

Tsjetsjeense homo’s wonen nog liever in Moskou, 20 april 2017; Politico: Russian paper feels backlash over 
Chechnya gay torture story, 28 april 2017; vertrouwelijke bron: 3 mei 2017.  

269 Zie voor achtergrondinformatie over de opvang van minderjarigen de algemene ambtsberichten Russische 
Federatie van 2014 en 2015. 

270 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016;- www.euroeducation.net: Russia, 
geraadpleegd 24 januari 2017; vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  

271 Deze situatie is sinds de vorige verslagperiode voor zover bekend niet gewijzigd. Zie hiervoor ook algemeen 
ambtsbericht Russische Federatie van juni 2013. US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 
april 2016; CIA: World Factbook Russia, 20 december 2016. 

272 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; Pravda.ru: Putin appoints new 
Commissioner for Children’s Rights, 9 september 2016; Radio Free Europe/Radio Liberty: Russia: Putin dismisses 
children’s ombudsman Astakhov months after outcry, 9 september 2016. 

273 Vertrouwelijke bron: 20 maart 2017.  
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In Rusland is een aantal ngo’s actief op het terrein van de opvang van alleenstaande 
minderjarigen. Dit zijn onder andere: Action for Russia’s Children (ARC), Diema’s 
Dream Fund (DDF), Russian Children’s Welfare Society (RCWS), en SOS Children’s 
Villages Russia. De laatste heeft behalve vier kinderdorpen in Rusland onder andere 
in Moermansk een pleegfamilieproject voor kinderen die niet bij hun familie kunnen 
wonen. De pleegfamilies worden met pedagogisch advies terzijde gestaan en krijgen 
cursussen aangeboden. Tegelijkertijd worden de biologische ouders begeleid. De 
organisatie biedt ook hulp aan gezinnen in moeilijke omstandigheden om te 
voorkomen dat zij uiteenvallen. De hulp kan bestaan uit financiële bijstand, 
opvoedkundig advies en medische verzorging.274 Voogdij en zorg van minderjarigen 
vallen in Rusland onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschap.275 
 
Nadat in 2014 een resolutie werd aangenomen die onder andere stelde dat kinderen 
meer binnen hun familie ondergebracht dienen te worden in plaats van in 
weeshuizen, werden volgens een bron een aantal tehuizen opgericht waar kinderen 
overdag worden opgevangen, zodat zij bij hun familie kunnen blijven wonen.276  
 
Bij het merendeel van de kinderen in weeshuizen zou het om ‘sociale wezen’ gaan. 
Dit zijn kinderen waarvan één ouder of beide ouders nog leven. De ouders van 
sociale wezen leven in een dusdanige armoede dat zij hun kinderen naar een 
weeshuis brengen om zelf niet voor de kinderen te hoeven zorgen.277  
 
In 2015 verschenen er berichten in de media dat kinderen uit weeshuizen soms ten 
onrechte of als straf naar een psychiatrische inrichting worden gestuurd. Tevens 
waren er berichten dat kinderen in tehuizen van de staat te maken kunnen krijgen 
met fysiek, psychisch en seksueel misbruik.278 
 
Met achttien jaar hebben kinderen die in een tehuis verbleven recht op huisvesting. 
In Moskou betreft dit een éénkamerappartement en in de andere regio’s een kamer 
in een meerkamerappartement. Voormalige weeskinderen belanden soms op straat 
omdat zij in één van de vijf regio’s wonen die geen woonruimte voor kinderen 
beschikbaar stellen, in een weeshuis geplaatst waren dat niet in de regio ligt waar 
zij geregistreerd stonden, of zelf al in een appartement woonden voordat zij in een 
weeshuis werden geplaats. Dat appartement kan na terugkeer door anderen worden 
bewoond en overvol zijn.279  

2.5.7 Dienstplichtweigeraars en deserteurs280 
Op grond van de federale wet op de militaire dienstplicht en de militaire dienst zijn 
alle mannelijke staatsburgers van de Russische Federatie in de leeftijd tussen 18 en 
27 jaar dienstplichtig. De duur van de dienstplicht is twaalf maanden.281 

 
274 SOS Kinderdörfer Weltweit: Russland: www.sos-kinderdoerfer.de, geraadpleegd 23 januari 2017. Zie ook: ARC: 

www.actionarc.org; DDF: www.globalgiving.org en RCWS: www.rcws.org, geraadpleegd 23 januari 2017. 
275 The Russian Government: Ministry of Education and Science of the Russian Federation: 

government.ru/en/department, geraadpleegd 23 januari 2017. 
276 Vertrouwelijke bron: 2 maart 2017.  
277 SOS Children’s Villages International: General Information on Russia: www.sos-childrensvillages.org, 

geraadpleegd 23 januari 2017. 
278  US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016, en Russia 2016 Human Rights Report, 

7 april 2017; Moscow Times: Russian Psychiatric Care Homes in Need of Drastic Reforms, Say Experts, 29 
september 2015. 

279 Vertrouwelijke bron: 2 maart 2017.  
280 Het systeem van de militaire dienstplicht in Rusland is ten opzichte van de vorige verslagperiode voor zover 

bekend niet gewijzigd. Zie ook het algemeen ambtsbericht Russische Federatie juli 2014. 
281 Federale Wet no. 53 over de militaire dienstplicht en militaire dienst (1998): www.dcaf.ch, geraadpleegd 24 

januari 2017. 
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Dienstplichtigen kunnen na een training van zes maanden naar een gebied gestuurd 
worden, waar gevochten wordt.282  
 
Nieuwe wetgeving bepaalt dat wie nu wordt opgeroepen voor de dienstplicht het 
recht heeft meteen als contractant te beginnen, echter wel voor een termijn die 
twee keer zo lang is als de dienstplicht, te weten voor 24 maanden. Voorheen 
konden soldaten pas na zes maanden in militaire dienst een contract als 
beroepssoldaat tekenen. Een contractant heeft, met name als hij langer in dienst is, 
betere financiële voorwaarden dan een dienstplichtige.283 
 
De maximale leeftijd van 27 is losgelaten, men kan ook daarna nog worden 
opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Bovendien werd de lijst met ziektes 
waarvoor men vrijstelling kon krijgen, ingekort.284 In de praktijk is het aantal 
personen dat daadwerkelijk zijn dienstplicht vervult relatief klein. Er zijn 
verschillende manieren om onder de dienstplicht uit te komen. Een groot deel van 
de dienstplichtigen maakte gebruik van uitstelregelingen. In de praktijk zouden deze 
regelingen vaak tot afstel hebben geleid. Voorheen was het mogelijk door zo lang 
mogelijk te studeren na de middelbare school, de dienstplicht te ontwijken. Dat is 
inmiddels echter niet meer mogelijk. Tegenwoordig moet men na het afstuderen 
alsnog in militaire dienst.285 
 
Corruptie speelt nog steeds een grote rol in het leger. Zo kan men met geld bij de 
keuringsartsen een doktersverklaring kopen, die stelt dat men niet geschikt is voor 
de militaire dienst. Ook kan men een plaatsing kopen buiten een conflictgebied of 
ergens waar de omstandigheden relatief goed zijn.286  
 
Omstandigheden 
De omstandigheden in militaire dienst zijn nog steeds erg slecht. Er zou geen 
toegang tot vers water zijn, dienstplichtigen zouden zich niet kunnen wassen, er zou 
een tekort aan voedsel zijn en het aanwezige voedsel zou van slechte kwaliteit zijn. 
Volgens de wet kan men de dienstplicht vervullen in of nabij de regio waar men 
woonachtig is, maar de praktijk zou anders zijn. Het komt voor dat dienstplichtigen 
naar conflictgebieden worden gestuurd, en hun familie niet kunnen informeren over 
hun verblijfplaats. In geval het om een militaire oefening gaat, is de plaatsing van 
de soldaat een staatsgeheim. Fysieke mishandeling van dienstplichtigen, met de 
dood tot gevolg zou nog steeds voorkomen. Er zouden veel zelfmoorden 
plaatsvinden in militaire dienst, maar deze worden doodgezwegen. Net als in andere 
gesloten overheidssystemen (gevangenissen, klinieken), zou er een hiërarchie 
bestaan waarbij de nieuwkomers door de oudgedienden worden getreiterd.287 
 
Soldiers’ Mothers is een onafhankelijke ngo die zich speciaal inzet voor de 
bescherming van dienstplichtigen tegen ontgroening en andere misstanden. Deze 
ngo houdt zich bezig met de opvang van slachtoffers van de dedovsjtsjina288 en van 
dienstplichtigen die zijn gedeserteerd als gevolg van de misstanden in het leger. De 
ngo geeft ook juridische bijstand aan de slachtoffers en hun familieleden en strijdt 
voor de afschaffing van de dienstplicht. De ngo heeft een telefonische hulplijn die 

 
282 CIA: World Factbook Russia, 20 december 2016. 
283 Russia Today: Russian military allows replacement of conscription with contract service, 26 februari 2016. 
284 Vertrouwelijke bron: 27 februari 2017.  
285 Foreign Affairs: Russians Dodge a Bullet, 9 november 2015. 
286 Zie voor een uitgebreide beschrijving het algemeen ambtsbericht Russische Federatie van juli 2014; US 

Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; vertrouwelijke bronnen: 27 en 28 
februari 2017.  

287 Vertrouwelijke bronnen: 27 en 28 februair 2017; US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 
april 2016; RFE/RL: Russian police whistle-blower released from prison, 8 februari 2017. 

288 NB: Dedovsjtsjina: de ontgroeningspraktijken, zie ook het algemeen ambtsbericht Russische Federatie juli 2014. 
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men kan bellen. Tachtig procent van de meer dan twintigduizend klachten die de 
ngo jaarlijks ontvangt, zijn van dienstplichtigen die toch in dienst moesten, hoewel 
zij stelden niet gezond genoeg te zijn voor de dienstplicht. In 2015 concludeerde 
een rechtbank dat de rechten van dienstplichtigen werden geschonden door hun 
medische dossier niet in acht te nemen. Minder dan vierhonderd klachten per jaar 
zouden ontgroeningspraktijken betreffen, dit aantal neemt af, aldus de ngo.289  
 
Militaire documenten 
In de Russische Federatie ontvangen militairen bij indiensttreding een militair 
identiteitsbewijs. Het is in Rusland gebruikelijk dat het binnenlands paspoort wordt 
ingenomen aan het begin van de militaire dienstplicht. Bij het afzwaaien wordt in het 
binnenlands paspoort vermeld dat iemand zijn militaire dienstplicht heeft vervuld en 
wordt het paspoort aan de houder teruggegeven. Ook zieken en zij die alternatieve 
dienstplicht hebben vervuld, krijgen deze aantekening. De aantekening is nodig voor 
bijvoorbeeld een aanstelling als ambtenaar. Het militaire identiteitsbewijs blijft in 
bezit van de dienstplichtige voor mobilisatiedoeleinden en herhalingsoefeningen. In 
het militaire identiteitsbewijs staan de personalia en de rang vermeld.290  
 
Zie voor systematiek, en uitstel en vrijstelling het algemeen ambtsbericht Russische 
Federatie van juni 2013 en juli 2014.291  
 
Alternatieve dienstplicht 
Iedere burger die gewetensbezwaren heeft tegen het vervullen van de militaire 
dienstplicht, heeft volgens de grondwet van de Russische Federatie het recht om 
een alternatieve dienstplicht van 21 maanden te vervullen. Wie in aanmerking wil 
komen voor alternatieve dienstplicht, dient dit ten minste zes maanden voor de 
dienstplichtdatum kenbaar te maken bij de plaatselijke bevoegde oproepcommissie. 
Een verzoek om alternatieve dienstplicht moet gemotiveerd zijn. De 
oproepcommissie beslist over het verzoek. Alternatieve dienstplicht kan geweigerd 
worden indien de commissie van oordeel is dat ten aanzien van de betrokkene geen 
sprake is van gegronde gewetensbezwaren. Andere redenen om alternatieve 
dienstplicht te weigeren zijn: het niet in acht nemen van de termijn voor het 
indienen van het verzoek om alternatieve dienstplicht, het overleggen van valse of 
vervalste bewijsstukken bij het verzoek of het tweemaal geen gehoor geven aan de 
oproep om voor de oproepcommissie te verschijnen. Tegen een weigering kan 
beroep bij de rechter worden ingesteld.292 In de praktijk zou het vrijwel onmogelijk 
zijn alternatieve dienstplicht te vervullen, ook voor gewetensbezwaarden, aldus een 
bron.293  
 
Er is sinds het vorige ambtsbericht geen nieuwe informatie bekend met betrekking 
tot alternatieve dienstplicht. 
 
Dienstweigering en desertie 
Ontduiking van militaire dienstplicht voordat men in dienst is getreden, kan worden 
bestraft met een geldboete of een vrijheidsontnemende maatregel294 van maximaal 
 
289 Website Union of the Committee of Soldiers’ Mothers in Russia: geraadpleegd 27 februari 2015; Human Rights 

House: Union of the Committees of Soldiers’ Mothers in Russia: humanrightshouse.org, geraadpleegd 27 februari 
2015. NB: Veel soldaten en hun families zouden niet op de hoogte zijn van de bestaande wetgeving en de 
juridische procedures. US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016. 

290 Zie algemeen ambtsbericht Russische Federatie 2015 en Noordelijke Kaukasus 2012; vertrouwelijke bron: 
     28 februari 2017.  
291 Zie: www.rijksoverheid.nl. 
292 Website van het Russische ministerie van Defensie: http://eng.mil.ru/en, geraadpleegd 23 maart 2017; algemeen 

ambtsbericht Russische Federatie 2014: www.rijksoverheid.nl. 
293 Vertrouwelijke bron: 27 februari 2017. 
294 Met een vrijheidsontnemende maatregel kan worden bedoeld: plaatsing in een strafkolonie, een 

heropvoedingskamp, een instituut voor medische behandeling of in een gevangenis (Wetboek van Strafrecht van 
de Russische Federatie: www.legislationline.org: PartI/SectionIII/Chapter9, artikel 56), geraadpleegd 25 januari 
2017. 
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twee jaar. Ontduiking van alternatieve dienstplicht kan worden bestraft met een 
geldboete, een werkstraf, of detentie tot maximaal zes maanden.295 Opzettelijke 
onttrekking aan een dienstverplichting tijdens de vervulling van de militaire dienst 
door simulatie van een ziekte, zelfverminking, het vervalsen van documenten of 
andere vormen van misleiding kan onder andere worden bestraft met een detentie 
van maximaal zes maanden of een plaatsing in een strafbataljon van maximaal één 
jaar.296 
 
Het op eigen initiatief verlaten van het leger of de dienstplek wordt bestraft met een 
detentie van maximaal zes maanden of een plaatsing in een strafbataljon voor een 
periode van maximaal één jaar, indien de ongeoorloofde afwezigheid langer dan 
twee maar korter dan tien dagen duurt, of een gevangenisstraf van maximaal twee 
jaar indien betrokkene in een strafbataljon dient. Ongeoorloofde afwezigheid van 
langer dan tien dagen maar korter dan één maand wordt bestraft met een plaatsing 
in een strafbataljon van niet langer dan twee jaar of een gevangenisstraf van 
maximaal drie jaar. Ongeoorloofde afwezigheid langer dan één maand wordt 
bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.297  
 
Desertie wordt gedefinieerd in de wet als het op eigen initiatief verlaten van het 
leger of de dienstplek met als doel het zich voorgoed aan zijn dienstverplichtingen te 
onttrekken. Dit wordt bestraft met een vrijheidsontnemende maatregel van 
maximaal zeven jaar, dan wel een vrijheidsontnemende maatregel van maximaal 
tien jaar in geval van desertie in groepsverband.298 Het is niet bekend of 
onevenredige of willekeurige bestraffing of tenuitvoerlegging van de straf voor 
desertie plaatsvindt wegens ras, religie, etnische afkomst, lidmaatschap van een 
bepaalde groep, seksuele oriëntatie of politieke overtuiging. 

 
295 Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie: www.legislationline.org: artII/SectionX/Chapter32, artikel 

328, geraadpleegd 25 januari 2017. 
296 Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie: www.legislationline.org: artII/SectionXI/Chapter33, artikel 

339, geraadpleegd 25 januari 2017. 
297 Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie: www.legislationline.org: artII/SectionXI/Chapter33, artikel 

337, geraadpleegd 25 januari 2017. 
298 Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie: www.legislationline.org: PartII/SectionXI/Chapter33, artikel 

338, geraadpleegd 25 januari 2017. 
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3 Vluchtelingen en ontheemden 

3.1 Ontheemden- en vluchtelingenstroom 
 
Algemeen 
In april 2016 werd de Federal Migration Service (FMS) opgeheven. De FMS was 
verantwoordelijk voor de afgifte van internationale paspoorten, de 
woonplaatsregistratie en migratieaangelegenheden. Deze zaken vallen nu onder het 
Directoraat-Generaal voor Migratiezaken van de MVD (het ministerie van 
Binnenlandse Zaken). De lokale (voormalige FMS-) kantoren bestaan voort onder de 
naam General Administration for Migration Issues (GAMI) en vallen onder de MVD. 
Asielzoekers en vluchtelingen kunnen nog steeds bij deze vestigingen terecht. De 
nieuwe dienst heeft een nieuw hoofd en zegt nog in transitie te zijn. Weliswaar gaat 
de dagelijkse gang van zaken door maar er vindt momenteel geen besluitvorming 
plaats, noch worden hervormingen doorgevoerd.299 
 
Vluchtelingen 
Sinds het conflict in Oekraïne komt verreweg het grootste deel van de vluchtelingen 
uit Oekraïne. De op één na grootste groep vluchtelingen vormen de Syriërs. Hoeveel 
vluchtelingen precies in Rusland verblijven is onduidelijk, velen vragen geen 
vluchtelingenstatus aan omdat het moeilijk is toegang te krijgen tot de procedure. 
Burgers uit de Commonwealth of Independent States (CIS-landen) vroegen met 
name in Sint Petersburg en Moskou liever een werkvergunning aan omdat het in die 
steden moeilijk was toegang tot de asielprocedure te krijgen.300 
 
Vluchtelingen kunnen een officiële vluchtelingenstatus krijgen, die hen beschermt zo 
lang zij in Rusland verblijven. Sinds Rusland de Conventie voor Vluchtelingen heeft 
getekend in 1951, zouden circa zevenhonderd personen, waaronder met name 
Oekraïners, de vluchtelingenstatus hebben gekregen.301 
 
Volgens de wet hebben mensen die een aanvraag hebben ingediend voor een 
vluchtelingenstatus, vluchtelingen, en asielzoekers met een verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd, recht op gratis gezondheidszorg. Daarnaast helpt UNHCR middels 
samenwerkingspartners indien mensen bijvoorbeeld moeilijk toegang hebben tot de 
gezondheidszorg of in geval van ernstige gezondheidsproblemen die niet worden 
vergoed door de verplichte verzekering. Deze groep heeft tevens recht op onderwijs 
en mag werken. Volgens ngo’s zouden Oekraïense asielzoekers soms van deze 
diensten gebruik kunnen maken. Asielzoekers afkomstig uit andere landen zouden 
deze diensten geweigerd worden. Regionale autoriteiten zouden kinderen van 
vluchtelingen en asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning die geen officiële 
verblijfplaats hebben, soms de toegang tot scholen of werk weigeren. In de praktijk 
komt het vaak voor dat verhuurders niet willen dat vluchtelingen zich registreren op 
een door hen verhuurd adres. De huiseigenaren geven de voorkeur aan illegale 
verhuur, zodat zij minder belasting hoeven te betalen dan bij legale verhuur.302 
 
 
299 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; vertrouwelijke bronnen: 28 februari 

2017, en 1 en 3 maart 2017.  
300 Vertrouwelijke bron: 1 maart 2017. NB: Een zogenaamde ‘patent’ of werkvergunning kan worden aangevraagd 

door burgers uit landen die geen visumplicht hebben, het zijn met name Oekrainers, Oezbeken en Tadjzieken die 
hiervan gebruik maken volgens het US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017. 

301 www.wilsoncenter.org: A long Road to Asylum: Syrian Refugees in Russia, No. 12, november 2015; vertrouwelijke 
bron: 3 maart 2017. 

302 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Rights Report, 13 april 2016; UNHCR: Global Focus Russian 
Federation, 2016. 
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De Russische overheid biedt geen integratieprogramma’s of taallessen voor 
vluchtelingen aan. Wel organiseert de mensenrechtenorganisatie Civil Assistance 
taallessen voor Syriërs in Losino-Petrovsky (provincie Moskou), en in samenwerking 
met UNHCR in Noginsk (provincie Moskou).303 
 
Oekraïense vluchtelingen 
Tot november 2016 hadden meer dan 1.154.200 Oekraïense staatsburgers in de 
Russische Federatie asiel aangevraagd of een andere vorm van legaal verblijf 
gezocht. 230.000 Oekraïners hadden toegang gevraagd tot het 
‘Overheidsprogramma ter bevordering van de vrijwillige verhuizing naar de 
Russische Federatie’, en 175.000 hadden een verzoek om het Russisch 
staatsburgerschap ingediend. Hoeveel Oekraïners precies in Rusland verblijven en 
op welke gronden is niet bekend. Een aantal personen heeft zowel de Russische als 
de Oekraïense nationaliteit, velen reizen voor hun werk heen en weer tussen 
Oekraïne en Rusland en sommigen worden ten onrechte als toerist aangezien. 
Oekraïense burgers uit de conflictgebieden Donetsk en Luhansk, krijgen een 
verblijfsvergunning voor een jaar, Oekraïense burgers uit andere regio’s van 
Oekraïne mogen zich sinds november 2015 negentig dagen per half jaar zonder 
status in Rusland ophouden. Voorheen werd de verblijfsvergunning voor bepaalde 
tijd vrijwel automatisch verlengd. Inmiddels is het moeilijker geworden deze status 
te verlengen. Personen die een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd krijgen, 
moeten hun Oekraïense paspoort inleveren. Zie ook hieronder ‘Syrische 
vluchtelingen’.304  
 
Sinds 1 januari 2017 zijn er officieel geen tijdelijke opvangcentra (Temporary 
Accommodation Centres, TACs) meer ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen, 
deze werden in 2015 en 2016 gesloten. Deze centra, door de overheid gefinancierd 
waren opgericht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, die op een tijdelijke 
verblijfsvergunning wachtten. Er zouden nog een paar TACs zijn buiten de grote 
steden, waar Oekraïners met een legale verblijfsvergunning tegen betaling 
verblijven. Zo is er buiten Moskou een TAC voor tweehonderd mensen waar nu nog 
tachtig ouderen verblijven, die een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben. 
Zodra zij verder komen in de asielprocedure moeten zij de TAC verlaten.305  
 
Syrische vluchtelingen 
Volgens cijfers van de voormalige FMS (nu GAMI) verbleven er in april 2016 iets 
meer dan zevenduizend Syrische burgers in Rusland. In 2015 waren dat er meer 
dan achtduizend. In Noginsk, een stad zo’n vijftig tot zestig kilometer ten oosten 
van Moskou gelegen, woont de grootste groep, bestaande uit tweeduizend Syrische 
vluchtelingen. Hier wonen ook de Syrische ondernemers die behoren tot de groep 
Syriërs die voor de oorlog in Syrië naar Rusland kwamen, daar trouwden, en 
Russisch spreken. Zij haalden met name uit Aleppo werknemers voor hun fabrieken. 
Daarnaast is er een groep Syriërs die sinds het begin van de oorlog in Syrië asiel 
zocht in Rusland. Deze Syrische asielzoekers hebben vaak al eerder in Rusland 
gewoond en/of gestudeerd, en hebben doorgaans al familie of vrienden in 
Rusland.306 
 

 
303 Refugee.ru: Al Monitor: Why Syrian Refugees Don’t Go to Russia, 20 december 2016. 
304 NB: Het US State Department stelt in het Country Reports on Terrorism 2015-Russia van 2 juni 2016 dat 

vermoedelijk niet elke grensoverschrijding wordt geregistreerd, met name niet aan de grens met de voormalige 
Sovjet republieken; UNHCR: Ukraine UNHCR operational update, november 2016; Deutsche Gesellschaft für 
Osteuropakunde e.V. (DGO): Russland-Analysen Nr. 331, 3 maart 2017; vertrouwelijke bronnen: 1 en 3 maart 
2017. 

305 US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016; vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  
306 Refugee.ru: Al Monitor: Why Syrian Refugees Don’t Go to Russia, 20 december 2016; vertrouwelijke bron: 
    1 maart 2017.     
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Voor Syrische vluchtelingen golden in de verslagperiode geen speciale regelingen 
zoals eerder voor Oekraïense vluchtelingen. De Syriërs komen doorgaans het land in 
op een toeristenvisum of op uitnodiging van een Russische staatsburger. Voordat 
het visum verloopt, moeten zij een aanvraag indienen bij de GAMI, om hun verblijf 
te legaliseren. In theorie kunnen vluchtelingen een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd krijgen, maar in de praktijk krijgt slechts een enkeling deze status. 
Het is gebruikelijk dat vluchtelingen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
krijgen, dat wil zeggen voor een jaar, en jaarlijks een verlenging moeten aanvragen. 
Tussen 2011 en 2015 zouden meer dan tweeduizend Syrische vluchtelingen een 
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben aangevraagd, doch slechts één 
persoon ontving deze ook.307  
 
De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd moet jaarlijks verlengd worden. Sinds 
najaar 2016 werden echter minder verlengingen goedgekeurd. Het klimaat werd in 
de verslagperiode restrictiever voor vluchtelingen. Minder Syrische en Oekraïense 
vluchtelingen krijgen een status. Met name in Moskou en Sint Petersburg zou het 
moeilijker zijn om een status te verlengen. Een reden hiervoor zou de economische 
crisis zijn. Het komt voor dat mensen voor de verlengingsaanvraag tijdelijk naar een 
andere regio gaan. Volgens een bron werden voorheen met name Syrische mannen 
benadeeld maar zouden nu ook gezinnen, en christenen zowel als moslims worden 
geweigerd. De FSB zou betrokken zijn bij het adviseren van de GAMI als het om 
individuele zaken gaat. Veel verlengingen die geweigerd werden zouden gebaseerd 
zijn op advies van de FSB. Ook het feit dat de aanvrager de administratieve 
procedure heeft overtreden door niet geregistreerd te staan bij de migratiedienst  is 
een reden voor weigering. Het registreren is in de praktijk vaak onmogelijk omdat 
verhuurders er geen belang bij hebben dat migranten zich op hun woonadres laten 
registreren, dit levert hen slechts financiële nadelen op. Ook gebeurde het dat 
personen wiens toeristenvisum bijna afliep, zich tot de migratiedienst (GAMI) 
wendden voor een status. De autoriteiten adviseerden later terug te komen als het 
toeristenvisum daadwerkelijk verliep. Wanneer deze migranten terugkwamen bij de 
politie volgde een gerechtelijk bevel omdat zij illegaal in Rusland verbleven en geen 
documenten bezaten. Betrokkenen kregen een boete en de autoriteiten dreigden 
met deportatie. Dit zou in Sint Petersburg nog wel voorkomen, maar elders in het 
land sinds 2016 minder. In Sint Petersburg is ook een detentiecentrum voor 
vreemdelingen die uitgezet worden. Vluchtelingen zouden dan ook de voorkeur 
geven aan een leven in de illegaliteit in plaats van documenten bij de politie aan te 
vragen. Tegen betaling van steekpenningen zou de politie illegalen op straat met 
rust laten.308 
 
Eén bron stelt dat vóór de verslagperiode zo’n twintigduizend Circassische309 
vluchtelingen in de Noordelijke Kaukasus positief werden onthaald vanwege hun 
achtergrond. Allen werden in de Kaukasus gehuisvest en de meesten zouden daar 
zijn gebleven. Duizenden van hen zouden een verblijfsvergunning voor bepaalde of 
onbepaalde tijd hebben gekregen. Voor hen waren er speciale integratiecursussen 
en taallessen. Momenteel zouden zij niet anders worden behandeld dan Syrische 
vluchtelingen zonder een Russische achtergrond.310 Een andere bron meldt dat er 
tijdens de verslagperiode nog een paar honderd Circassiërs zijn teruggekomen, zij 
konden bewijzen dat zij nog Russisch staatsburger zijn en kregen daardoor meer 

 
307 Refugee.ru: Al Monitor: Why Syrian Refugees Don’t Go to Russia, 20 december 2016; vertrouwelijke bron: 
    1 maart 2017.  
308 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017; vertrouwelijke bronnen: 23 en 28 

februari 2017, en 1 en 3 maart 2017.  
309 De Circassiërs komen oorspronkelijk uit het noordwesten van de Kaukasus. Velen leven in diaspora. 

Gemeenschappen van Circassiërs bevinden zich nu onder andere in de VS, Turkije en Syrië.  
310  Vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  
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hulp dan vluchtelingen. Betrokkenen zouden goed geïntegreerd zijn, en een 
werkvergunning hebben gekregen.311  
 
Binnenlandse ontheemden 
In december 2015 zouden zich volgens het Internal Displacement Monitoring Centre 
(IDM) in Rusland zo’n 27.000 ontheemden door conflicten hebben bevonden. Dit 
cijfer is afkomstig van de overheid.312 
 
Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ontheemden werden tijdens de 
verslagperiode niet bekend.  
 
Staatlozen 
De vereenvoudigde naturalisatieprocedure313, waarvan onder andere staatlozen 
gebruik kunnen maken, is met drie jaar verlengd, tot eind 2019. Een onbekend 
aantal personen heeft noch de nationaliteit van een voormalige Sovjet Republiek, 
noch de Russische nationaliteit.314 Een aantal van hen kwam door overtreding van 
de migratiewet in detentie. Het komt voor dat rechters oordelen dat deze personen 
gedeporteerd moeten worden maar niet aangeven naar welk land. Als deze mensen 
na twee jaar detentie ontslagen worden, kan het gebeuren dat zij kort daarna weer 
opgepakt en gedetineerd worden. De omstandigheden in de detentiecentra zouden 
slecht zijn.315 Tot de staatlozen zouden ook vele Afghanen behoren die sinds meer 
dan twintig jaar in Rusland verblijven en noch een tijdelijke verblijfsvergunning, 
noch een vluchtelingenstatus kregen.316 
 

3.2 Activiteiten van internationale organisaties 
 
Een aantal internationale organisaties is actief in de Russische Federatie, waaronder 
UNHCR, ICRC, OVSE, IOM en de Raad van Europa. Hieronder volgt een opsomming 
van de activiteiten van die organisaties in Rusland. 
 
 
UNHCR 
De United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) houdt zich in Rusland 
vooral bezig met het ondersteunen van de Russische regering in het kwalitatief 
verbeteren van de asielprocedure. Daarbij hoort ook verbetering van de 
toegangsprocedure aan de grenzen. Het voorkomen en verminderen van het aantal 
staatlozen –hoewel reeds teruggebracht- blijft een speerpunt in het beleid van 
UNHCR in de Russische Federatie. UNHCR verleent via zusterorganisaties onder 
andere juridische bijstand aan vluchtelingen. Tevens adviseert de organisatie de 
overheid op het gebied van wetgeving.317  
 
Het laatste position paper van UNHCR inzake Rusland dateert van 22 oktober 2004 
en handelde uitsluitend over asielzoekers en vluchtelingen uit Tsjetsjenië. Er is geen 
nieuwe informatie bekend omtrent de terugkeer van afgewezen Russische 

 
311 Vertrouwelijke bron: 3 maart 2017.  
312  Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC): Global Report on Internal Displacement GRID 2016, mei 2016. 
313  Zie voor achtergrondinformatie over de vereenvoudigde naturalisatieprocedure het thematisch ambtsbericht 

Staatsburgerschap- en vreemdelingenwetgeving Russische Federatie 2011: 4.1.2.2 naturalisatie via een 
vereenvoudigde procedure. 

314 Zie voor achtergrondinformatie het thematisch ambtsbericht Staatsburgerschap- en vreemdelingenwetgeving 
Russische Federatie 2011; www.rijksoverheid.nl. 

315 Anti-Discrimination Centre: Violations of the Rights of Stateless Persons, 2016; vertrouwelijke bron: 1 maart 
2017.   

316 US Department of State: Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017. 
317 UNHCR: UNHCR global focus Russian Federation, 2016; UNHCR: The Russian Federation Factsheet, januari 2017; 

vertrouwelijke bron: 1 maart 2017.  
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asielzoekers. Het is onduidelijk hoe deze aan de grens worden ontvangen en hoe 
hun procedure verloopt.318  
 
ICRC 
Het International Committee of the Red Cross (ICRC) in Rusland ondersteunt 
mensen die slachtoffer zijn geworden van de conflicten in de Noordelijke Kaukasus. 
ICRC heeft inmiddels een vertegenwoordiging in Oekraïne zodat zaken betreffende 
dat land niet meer vanuit Rusland behandeld worden. In de praktijk werkt ICRC 
nauw samen met het Russische Rode Kruis, en ondersteunt ICRC de Russische 
autoriteiten bij zaken van vermiste personen en met betrekking tot ontheemden. 
Verder biedt ICRC economische en psychische hulp aan personen die zijn geraakt 
door conflicten.319 
 
OVSE 
De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) treedt in Rusland 
ten tijde van verkiezingen op als onafhankelijke verkiezingswaarnemer. Hiertoe 
organiseert het Office of Democratic Institutions and Human Rights van de OVSE 
(ODIHR) zogenoemde Election Observation Missions (EOMs). In deze verslagperiode 
was het ODIHR actief als verkiezingswaarnemer tijdens de Doema-verkiezingen in 
september 2016.320  
 
IOM 
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) biedt in samenwerking met de 
Russische autoriteiten rechtstreekse hulp aan migranten met betrekking tot de 
integratie in hun nieuwe woonplaats in Rusland. Verder ondersteunt het de 
Russische autoriteiten bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld migratiewetgeving, biedt 
het medische hulp aan migranten en faciliteert het bij de (vrijwillige) terugkeer van 
derdelanders naar hun land van herkomst. Ook ondersteunt IOM de Russische 
regering bij het aanpakken van grenscontroleproblemen en ontwikkelt IOM 
programma’s ter preventie van mensenhandel, met name de handel in vrouwen en 
kinderen bestemd voor de seksindustrie.321 
 
Raad van Europa 
Rusland is sinds 28 februari 1996 lid van de Raad van Europa. De Raad van Europa 
heeft een Programme Office in Moskou en voert projecten uit in samenwerking met 
de Russische overheid. De Raad ondersteunt Rusland met name op de ontwikkeling 
van (mensenrechten)wetgeving en ziet toe op de naleving van de Russische 
verplichtingen in het kader van het lidmaatschap van de Raad van Europa via de 
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa (PACE). Als gevolg van de rol die 
Rusland speelt in de crisis in Oekraïne heeft PACE het stemrecht van de Russische 
delegatie tot nader order opgeschort en worden Russische leden niet aangesteld als 
rapporteur, verkiezingswaarnemer of vertegenwoordiger van PACE in andere 
organen van de Raad of externe overlegfora. In reactie daarop neemt Rusland niet 
deel aan vergaderingen.322 Zie ook 2.2.1. 
 
Het voor oktober 2016 geplande bezoek van de Commissaris voor de Rechten van 
de Mens van de Raad van Europa, Nils Muiznieks, aan Rusland voor gesprekken met 
en bezoeken aan autoriteiten en het maatschappelijk middenveld, vond niet plaats. 

 
318  UNHCR: UNHCR position regarding asylum seekers and refugees from the Chechen Republic, Russian Federation 

(22 oktober 2004); Vertrouwelijke bron:  
319 ICRC: Annual Report 2015 Moscow regional, 09-05-2016; vertrouwelijke bron: 3 maart 2017.  
320 Zie website OVSE: www.osce.org/odihr/elections/russia, geraadpleegd 27 januari 2017.  
321 IOM: IOM Moscow: moscow.iom.int/aboutus, geraadpleegd 30 januari 2017. 
322 Zie website Raad van Europa: www.coe.int/en/web/moscow/field-office-information/projects-programmes, 

geraadpleegd 30 januari 2017; vertrouwelijke bronnen: 13 januari 2017 en 16 maart 2017.  
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De Commissaris annuleerde het bezoek op grond van bepaalde condities die de 
Russische autoriteiten hadden gesteld.323  
 

3.3 Terugkeer 
 
Er zijn sinds de vorige verslagperiode geen nieuwe feiten bekend met betrekking tot 
terugkeer.  
Het is moeilijk vast te stellen hoe (gedwongen) teruggekeerde Russen doorgaans 
worden behandeld door de Russische autoriteiten. Dit komt voornamelijk doordat de 
in de praktijk gevoerde procedures inzake de ontvangst van teruggekeerde Russen 
bij de grenscontroleposten niet transparant zijn. De GAMI, het verantwoordelijke 
overheidsorgaan voor alle migratiezaken in de Russische Federatie, is op vliegvelden 
en bij grensovergangen niet vertegenwoordigd.324  
 
Er zijn geen gevallen bekend van (gedwongen) teruggekeerde personen die werden 
mishandeld door de autoriteiten bij aankomst in Rusland. Er zijn ook geen gevallen 
bekend van personen die bij terugkeer in de problemen zijn gekomen in verband 
met de verruimde hoogverraadwetgeving. Het valt echter niet uit te sluiten dat het 
momenteel wel risicovol zou kunnen zijn contacten in het buitenland te hebben en 
daarmee activiteiten te ontwikkelen die als politiek kunnen worden geduid, zowel in 
het kader van de ngo-wetgeving als in het kader van de hoogverraadwetgeving.325 
Zie ook de paragrafen 2.2.9 en 2.2.11. 
 
Het is onbekend of etnische minderheden die vanuit Nederland terugkeren naar 
Rusland problemen zullen ondervinden bij inschrijving in verschillende registers. Het 
is echter niet uitgesloten dat personen die behoren tot etnische minderheden te 
maken krijgen met discriminatie van de zijde van overheden. Zie ook paragraaf 
2.5.2. 
 
Er is geen nieuwe informatie bekend omtrent de EU-Rusland Terug- en 
Overnameovereenkomst uit 2006 of met betrekking tot terug- en overname van 
derdelanders. Evenmin is bekend hoe personen die terugkeren op basis van de 
terug- en overnameovereenkomst bij de grenscontrole worden behandeld.326  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
323 Council of Europe: 4th Quarterly Activity Report 2016, 22 februari 2017. 
324 Zo is er bijvoorbeeld ook geen mogelijkheid asiel aan te vragen aan de Russische grens. US Department of State: 

Russia 2016 Human Rights Report, 7 april 2017. 
325 De autoriteiten hanteren op dit moment een zeer brede definitie van wat als politieke activiteit kan worden 

opgevat. Hieronder kan ook wetenschappelijke of culturele uitwisseling met het buitenland of het verdedigen van 
mensenrechten vallen. 

326 Uitvoeringsprotocol tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Russische 
     Federatie inzake de uitvoering van de Overnameovereenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese 
     Gemeenschap van 25 mei 2006, 9 maart 2011, zie: www.parlementairemonitor.nl. IOM News archive 2011: 

moscow.iom.int/news.   
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4 Bijlagen 

4.1 Geraadpleegde openbare bronnen 
 

4.1.1 Afkortingen 
 
 
aab   algemeen ambtsbericht 
AI    Amnesty International 
BBC   British Broadcasting Corporation 
CAT   Cluster Ambtsberichten en Terugkeer 
CEC   Central Election Commission 
CECHR  Council of Europe Commissioner for Human Rights 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CIA   Central Intelligence Agency 
CoE   Council of Europe 
CPC   Countries of Particular Concern 
CPT   European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
    Degrading Treatment or Punishment 
DGO   Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde 
ECHR  European Court for Human Rights 
EHRM  Europees Hof voor de Rechten van de Mens   
EIU   Economist Intelligence Unit 
EOM   Election Observation Mission 
EVRM  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
FCO   Foreign and Commonwealth Office 
FDCS  Federal Drug Control Service 
FMS   Federalnaja Migrationaja Sluzhba 
FSB   Federalnaja Sloezjba Bezopasnosti  
GRID  Global Report on International Displacement 
GUKON  Main Drug Control Directorate of the Ministry of Internal Affairs 
hiv/aids human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome  
HRW   Human Rights Watch 
ICG   International Crisis Group 
ICRC   International Committee of the Red Cross 
IDMC  Internal Displacement Monitoring Centre 
IOM   International Organisation for Migration 
IRBC   Immigration and Refugee Board of Canada 
ITK   Ispravitelno Trudovaja Kolonija 
IWPR  Institute for War and Peace Reporting 
KPRF  Kommunisticheskaja Partiya Rossiyskoy Federatsii 
KUSP  Kniga Ucheta Soobscheniy o Proishestviiah 
LDPR  Liberal’no-Demokraticheskaya Partiya Rossii 
LGBT  Lesbian Gay Bisexual Transgender 
LHBT  Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender 
MRGI  Minorities Rights Group International 
MVD   Ministerstvo Vnutrennih De 
NB   nota bene  
ngo   non-gouvernementele organisatie 
NOD   Nationale Bevrijdingsbeweging 
OCCRP  Organized Crime and Corruption Reporting Project 
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ODIHR  Office for Democratic Institutions and Human Rights 
OHCHR  Office of the High Commissioner for Human Rights 
OM   Openbaar Ministerie 
OMON  Otriad Mobilnii Osobogo Naznatenja 
OSAC  United States Department of State Bureau of Diplomatic Security 
OSCE  Organization for Security and Co-operation in Europe 
OVSE  Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
PACE  Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
PARNAS Partija narodnoy svobody 
PMG   Prison Monitoring Group 
RBK   RosBisnesKonsalting 
RF   Russische Federatie 
RFE/RL  Radio Free Europe/Radio Liberty 
ROK   Russisch-orthodoxe kerk 
RSF   Reporters Sans Frontieres 
RvE   Raad van Europa 
    Sexual Violence 
SIGI   Social Institutions&Gender Index 
SOBR  Soetsjalniye Otriyadi Bistrogo Reagirovanija 
SR   Spravedlivaya Rosiya  
SU   Sovjet-Unie 
Syostri  Sisters Independent Charitable Center for Assistance to Survivors of 
TAC   Temporary Accommodation Centres 
TI    Transparency International 
UK   United Kingdom 
UN   United Nations 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 
Uni   Universität 
US   United States 
USCIRF United States Commission on International Religious Freedom 
VN   Verenigde Naties 
vs.   versus 
WAVE  Women Against Violence in Europe 
WEF   World Economic Forum 
WIPO  World Intellectual Property Organization 
www   world-wide web 

4.1.2 Artikelen, nieuwsberichten en persberichten 
 

• Al Jazeera 
• Amnesty International 
• Asia News 
• Associated Press 
• BBC News (British Broadcasting Corporation) 
• Bertelsmann Stiftung 
• Bloomberg.com 
• Bundeszentrale für politische Bildung 
• Business Anti-Corruption Portal 
• Cambridge Journal of International and Comparative Law 
• Caucasian Knot 
• Child Rights International Network (CRIN) 
• Civic Solidarity 
• CNN (Cable News Network) 
• Committee to Protect Journalists 
• Congressional Research Service 
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• Consortium of Defense Analysts 
• De Groene Amsterdammer 
• De Standaard 
• Der Spiegel 
• Deutsche Welle 
• Die Presse 
• Die Süddeutsche 
• Die Welt 
• Die Zeit 
• Digital Journal 
• EDRi.org 
• Elsevier 
• EUDO Observatory on Citizenship 
• EurasiaNet 
• Euronews 
• European Center for Constitutional and Human Rights 
• Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
• Foreign Affairs 
• Forum 18 News Service 
• Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
• Glaad.org (Gay&Lesbian Alliance Against Defamation)  
• Global Risk Insights 
• Global Voices 
• Het Financieele Dagblad (FD) 
• Human Rights House 
• Human Rights Watch 
• Institute for War & Peace Reporting 
• Internal Displacement Monitoring Centre 
• International Affairs Review 
• ITAR/TASS 
• Konrad-Adenauer Stiftung 
• Los Angeles Times 
• Meduza 
• Minority Rights Group Europe 
• Mother Jones.com 
• National Secular Society 
• NBC News 
• Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 
• Newsweek 
• NOS (Nederlandse Omroep Stichting) 
• NPO (Nederlandse Publieke Omroep) 
• NPR.org (National Public Radio) 
• NRC (Nieuwe Rotterdamse Courant) 
• Open Democracy 
• PBS.org (Public Broadcasting Service) 
• Press TV 
• Radio Free Europe / Radio Liberty 
• Refugee Documentation Centre 
• Reporters Without Borders 
• Reuters 
• Rights in Russia 
• Russia Beyond the Headlines (RBH) 
• Russia Today (RT) 
• Slate.com 
• SOVA Center 



 

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie 
  

 

 Pagina 70 van 76
 
 

• Strategypage.com 
• The Central Asia-Caucasus Analyst 
• The Financial Times (FT) 
• The Guardian 
• The Independent 
• The International Federation for Human Rights 
• The Jamestown Foundation 
• The Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor 
• The Moscow Times 
• The New York Times (NYT) 
• The Telegraph 
• The Washington Post 
• Trouw 
• Volkskrant (VK) 
• Vrij Nederland (VN) 
 

4.1.3 Rapporten en publicaties 
 

• Amnesty International: Agents of the People Four Years of Foreign Agents 
Law in Russia: Consequences for the Society, 18 november 2016 

• Amnesty International: Amnesty International Global Report Death 
Sentences and Executions 2015, 2016 

• Amnesty International: Annual Report 2015/2016-Russian Federation, 24 
februari 2016 

• Amnesty International: Annual Report 2016/2017-Russian Federation, 22 
februari 2017 

• Amnesty International: A Summary of Amnesty International’s Concerns in 
the Russian Federation, 19 oktober 2016 

• ANNA-Centre for the Prevention of Violence: Domestic Violence against 
Women in the Russian Federation, 2015 

• Anti-Discrimination Centre Memorial: Different Forms of Gender 
Discrimination in Russia, 2015 

• Anti-Discrimination Centre Memorial: Violations of the Rights of Stateless 
Persons and Foreign Citizens, 2016 

• Anti-Discrimination Centre Memorial: Violation of the Economic and Social 
Rights of Roma and Indigenous Peoples, 2017 

• Article 19: Russia: The “Right To Be Forgotten” Bill, augustus 2015 
• Article 19: Russia: Changes in the Sphere of Media and Internet Regulation 

2015-6, maart 2016 
• Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI): 2016 Russia Country 

Report, 2016 
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Group 22-Information Centre 

Asylum and Migration: Briefing Notes, 24 april 2017 
• Business Anti-Corruption Portal: Russia Corruption Report, oktober 2015 
• Carnegie Endowment for International Peace: Civil Society under Assault, 

Repression and Responses in Russia, Egypt, and Ethiopia, 2017 
• Central Intelligence Agency: The World Factbook, 20 december 2016 
• Civil Rights Defenders: Human Rights in Russia 2016 Report, september 

2016 
• Coalition of Civil Society Organizations: List of issues related to the situation 

of lesbian, gay, bisexual and transgender persons and men who have sex 
with men in Russia, januari 2017 

• Council of Europe, Commissioner for Human Rights: 4th Quarterly Activity 
Report 2016 (CommDH(20171), 22 februari 2017 
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• Council of Europe, Gender Equality Commission: Activities and measures 
towards the achievement of the objectives in the Gender Equality Strategy 
in member states (GEC(2016)8 Revised), 16 februari 2017 

• Deloitte: Media Consumption in Russia, januari 2016 
• Economist Intelligence Unit: Country Report Russia, december 2016 
• Equal Rights Trust: Justice or Complicity? LGBT Rights and the Russian 

Courts, september 2016 
• European Asylum Support Office (EASO): Country of Origin Information 

Report Russian Federation State Actors of Protection, maart 2017 
•   European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment: Report 2015, april 2016 

• European Court of Human Rights: Press country profile Russia, maart 2017 
• European Court of Human Rights: Annual Report 2016, maart 2017 
• Europese Unie: Europa Nu Rusland, 2016 
• Florida State University: Trails on LGBT Rights, mei 2016 
• Forum 18: Russia: In 2015, 89 known individuals and communities 

prosecuted for religious literature, 25 april 2016 
• Forum 18: Russia: 2015 prosecutions for publicly sharing beliefs, 18 mei 

2016 
• Forum 18: Russia: Religious freedom survey, January 2017, 13 januari 2017 
• Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und Deutsche 

Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO): Russland-Analysen Nr. 301, 25 
september 2015, tot en met juni 2017. 

• Foundation Inostrannyi Agent-Human Rights Initiative for the former USSR: 
Events 2016, december 2016 

• Freedom House: Freedom in the World 2016-Russia, 7 maart 2016 
• Freedom House: Freedom in the World 2017-Russia, 15 april 2017 
• Freedom House: Freedom of the Press 2016, 23 mei 2016 
• Freedom House: Freedom of the Press 2017 Press Freedom’s Dark Horizon, 

mei 2017 
• Freedom House: Freedom of the Press 2017-Russia profile, mei 2017 
• Freedom House: Freedom on the Net 2015, 28 oktober 2015 
• Freedom House: Freedom on the Net 2016, 14 november 2016 
• Freedom House: Nations in Transit 2016, 2016 
• Front Line Defenders: Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 

2016, 2016 
• High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation: Report 

2015, 2016 
• Human Rights Watch: Left Out? Obstacles to Education for People with 

Disabilities in Russia, 1 september 2015 
• Human Rights Watch: Russia: Government against Rights Groups, 7 juli 

2016 t/m 21 april 2017. 
• Human Rights Watch: World Report 2016-Russia, 27 januari 2016 
• Human Rights Watch: World Report 2017-Russia Events of 2016, januari 

2017 
• ICRC: Annual Report 2015-Moscow (regional), 9 mei 2016 
• Immigration and Refugee Board of Canada: Russia: Requirements and 

procedures to obtain internal and foreign travel passports, 19 januari 2016 
• Immigration and Refugee Board of Canada: Russia: standardized police 

reporting forms, 16 oktober 2015 
• Internal Displacement Monitoring Centre: Global Report on Internal 

Displacement, mei 2016 
• International Commission of Jurists: Towards a Stronger Legal Profession In 

the Russian Federation ICJ Mission Report 2015, 2015 
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• International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe: 
Rainbow Review FSU Trails on LGBT Rights, mei 2016 

• International Federation for Human Rights (FIDH) and The World 
Organisation Against Torture (OMCT): written contribution to the 2015 OSCE 
Human Dimension Implementation Meeting, 23 september 2015 

• Minority Rights Group International: State of the World’s Minorities and 
Indigenous Peoples 2016-Russian Federation, 12 juli 2016 

• NRC Handelsblad: Wat wil de jonge Rus?, 22 april 2017 
• NGO Lawyers Club/Human Rights Resource Center: “Disclose or get 

disclosed”, januari 2017 
• Penal Reform International: Global Prison Trends 2016, 2016 
• Reporters Without Borders: World Press Freedom Index 2016, 2016 
• Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Justiz- und 

Polizeidepartement (EJPD): Focus Russland Korruption im Alltag, 
insbesondere in Tschetschenien, 15 juli 2016 

• Russian LGBT Network: Monitoring Report 2015 
• SOVA Center for Information and Analysis: Anti-Extremism in Virtual Russia 

2014-2015, juni 2016 
• SOVA: Inappropriate Enforcement of Anti-Extremist Legislation in Russia in 

2015, 3 juni 2016 
• SOVA: Misuse of Anti-Extremism in January-August 2016 in Brief, 28 

september 2016 
• SOVA: The Ultra-Right Movement under Pressure: Xenophobia and Radical 

Nationalism in Russia, and Efforts to Counteract Them in 2015, 8 april 2016 
• SOVA: Freedom of Conscience in Russia: Restrictions and Challenges in 

2015, 15 april 2016 
• SOVA: Transformation of the Russian Nationalist Movement: 2013-2016, 23 

august 2016 
• SOVA: Old Problems and New Alliances: Xenophobia and Radical Nationalism 

in Russia, and Efforts to Counteract Them in 2016, 8 mei 2017 
• Transparency International: Corruption Perceptions Index 2016, 25 januari 

2017 
• United Kingdom, Foreign&Commonwealth Office: Human Rights and 

Democracy Report 2015-Russia, 21 april 2016 
• United Kingdom, Foreign&Commonwealth Office: Russia-Human Rights 

Priority Country, 21 juli 2016 
• United Nations High Commissioner for Refugees: Global Focus Russian 

Federation, 2016 
• United Nations High Commissioner for Refugees: Global Trends Forced 

Displacement in 2015 
• US Commission on International Religious Freedom (USCIRF): Annual Report 

2016-Tier 2 countries-Russia, 2 mei 2016 
• US Commission on International Religious Freedom (USCIRF): 

Annual Report 2017-Tier 1: USCIRF recommended Countries of Particular 
Concern (CPC)-Russia, 26 april 2017 

• US Commission on International Religious Freedom (USCIRF): Prisoner List 
Annual Report 2016 

• US Department of State: Country Reports on Terrorism 2015-Russia, 
2 juni 2016 
US Department of State: Report on International Religious Freedom, 10 
augustus 2016 

• US Department of State: Russia 2014 Findings on the worst forms of child 
labor, 30 september 2015 

• US Department of State: 2016 Trafficking in Persons Report-Russia, 30 juni 
2016 
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• US Department of State: Global Report on Trafficking in Persons, 22 
december 2016 

• US Department of State: Russia 2015 Human Rights Report, 13 april 2016 
• US Department of State: Russia 2016 Human Rights Reports, april 2017 
• US Departement of State, Bureau of Diplomatic Security (OSAC): Russia 

2016 Crime& Safety Report: Moscow, 27 januari 2016 
• World Economic Forum: Global Gender Gap Report 2016 

 
 

4.1.4 Websites 
 

• Action for Russia’s Children: www.actionarc.org 
• Agora: agora.rightsinrussia.info 
• Anti-Corruption Foundation: fbk.info/english 
• Article 19: www.article19.org 
• Atlantic Council Interpreter Staff: www.interpretermag.com 
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): www.bamf.de 
• Anti-Discrimination Centre: adcmemorial.org  
• aleteia.org 
• al-monitor.com 
• AsiaNews.it 
• Canadian Broadcasting Corporation(CBC): www.cbc.ca/news 
• International Human Rights Group Agora: en.agora.legal 
• Commission on European Family Law: ceflonline.net 
• Coming Out: comingoutspb.com/en 
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: www.bamf.de 
• Bundeszentrale für Politische Bildung: www.bpb.de 
• Bureau van de President: eng.kremlin.ru/acts 
• Center for Information and Analysis: www.sova-center.ru/en 
• Central Intelligence Agency: www.cia.gov  
• Child Rights International Network CRIN: www.crin.org 
• Civi Assistance Committee: refugee.ru 
• Consulaat van de Russische Federatie in Londen: www.rusemb.org.uk  
• Consultant Plus: www.consultant.ru/documents/cons 
• Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP): dgap.org 
• EIN Newsdesk : www.einnews.com 
• Euractiv : www.euractiv.com 
• EuroEducation: www.euroeducation.net 
• Euromaidanpress.com 
• European Platform for Democratic Elections: www.epde.org 
• Europees Hof voor de Rechten van de Mens: www.echr.coe.int 
• European Committee for the Prevention of Torture: www.cpt.coe.int 
• European Council on Foreign Relations: www.ecfr.eu 
• European External Action Service: www.eeas.europe.eu 
• European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex Association: www.ilga-europe.org 
• Foreign & Commonwealth Office: www.gov.uk/government  
• Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und Deutsche 

Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO): www.laender-analysen.de 
• Freedom House: freedomhouse.org  
• Frontline Defenders: www.frontlinedefenders.org  
• Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF): 

www.dcaf.ch 
• Glasnost Defence Foundation: www.gdf.ru 
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• Global Giving: www.globalgiving.org 
• Global Voices: globalvoices.org  
• Grondwet Russische Federatie: www.constitution.ru/en 
• Heritage Index of Economic Freedom: 

www.heritage.org/index/country/russia  
• High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation: 

eng.ombudsmanrf.org  
• www.dekoder.org 
• Human Rights Watch: www.hrw.org 
• Immigration and Refugee Board of Canada: www.irb.gc.ca 
• Institute for Modern Russia: imrussia.org 
• International Center for Not-for-Profit-Law: 

www.icnl.org/research/monitor/russia  
• International Committee of the Red Cross: www.icrc.org 
• Internal Displacement Monitoring Centre: www.internal-

displacement.org/europe-the-caucasus-and-central-asia/russian-federation 
• International Federation for Human Rights: www.fidh.org/en  
• International Journalists’ Network: ijnet.org  
• Internationale Organisatie voor Migratie: moscow.iom.int   
• Jamestown Foundation: jamestown.org 
• Jane’s Defense: www.janes.com 
• Kavkaz Center: www.kavkazcenter.com 
• Kremlin: eng.news.kremlin.ru/ 
• LGBT Network: www.lgbtnet.ru/en  
• Library of Congress: www.loc.gov 
• Meduza: meduza.io 
• Minority Rights Group International: www.minorityrights.org  
• Onderzoekscomité Russische Federatie: en.sledcom.ru 
• Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa: 

www.osce.org/odihr/elections/russia 
• Organisation against torture: www.omct.org 
• Organized Crime and Corruption Reporting Project: www.occrp.org 
• Parlementaire Monitor: www.parlementairemonitor.nl  
• Parliamentary Assembly of the Council of Europe: assembly.coe.int  
• Procureur-generaal Russische Federatie: eng.genproc.gov.ru 
• Queer Russia: queerussia.info  
• Raad van Europa Verdragen: www.coe.int 
• Raam op Rusland: raamoprusland.nl 
• ReliefWeb: reliefweb.int 
• Reporters Without Borders: rsf.org/en 
• Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl 
• Russia Beyond The Headlines: rbth.uk.com  
• Russian Children’s Fund: www.globalhand.org/en  
• Russian Children’s Welfare Society: www.rcws.org  
• Russian Legal Information Agency: rapsinews.com 
• Russia Today: rt.com 
• Russische ministerie van Buitenlandse Zaken: www.mid.ru 
• Russisch persagentschap: tass.ru/en  
• Russisch Wetboek van Strafrecht: www.russian-criminal-code.com 
• Schweizerische Eidgenossenschaft Staatssekretariat für Migration; 

www.sem.admin.ch 
• Social Institutions & Gender Index (SIGI): genderindex.org  
• SOS Children’s Villages: www.sos-childrensvillages.org 
• SOS Kinderdörfer: www.sos-kinderdörfer.de 
• SOVA Center for Information and Analysis: www.sova-center.ru/en 
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• Sputnik News: sputniknews.com  
• Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP): www.swp-berlin.org 
• Supporting Competition in the CIS countries: ciscompetition.org/partnership  
• Syostri: www.owl.ru/eng/women/aiwo  
• Taylor&Francis: tandfonline.com 
• Transparency International: www.transparency.org  
• UNHCR Refworld: www.refworld.org  
• United Nations Human Rights Office of the High Commissioner: 

www.ohchr.org, verdragen: tbinternet.ohchr.org 
• United Nations High Commissioner for Refugees, Russian Federation: 

www.unhcr.org  
• United Nations Office on Drugs and Crime: www.unodc.org 
• Union of the Committee of Soldiers’ Mothers in Russia: http://www.soldiers-

mothers-rus.ru 
• United States Commission on International Religious Freedom: 

www.uscirf.gov 
• VN Verdragen: www.treaties.un.org  
• Women Against Violence Europe (WAVE): www.wave-network.org 
• Wetgeving: www.legislationonline.org 
• Wilson Center: www.wilsoncenter.org 
• Wipolex: www.wipo.int/wipolex/en  
• www.heute.at 
• www.valuta.nl 
• www.zeit.de 
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4.2 Kaarten Russische Federatie en de Noordelijke Kaukasus 
 

 
 

Russische Federatie (bron:Geology.com) 
 
 

 
 

Noordelijke Kaukasus (bron: RFE/RL.org) 


