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De falende evacuatie uit 
Kabul was een voortzetting 
van het asielbeleid

Fadi Fahad & Thomas Spijkerboer1

Waar de regering stelt dat de snelle machtsovername door de Taliban de oorzaak is van het falen van de 

 evacuatie, wordt in dit artikel betoogd dat dit een uitvloeisel is van de relativering van de risico’s voor Afghaanse 

medewerkers die al jaren de basis vormde van het Nederlandse asielbeleid. Er was al sprake van een jarenlange 

opstapeling van ondubbelzinnige informatie die wees op de kwetsbaarheid van lokaal Afghaans personeel.  

Pas in juli 2019 leidde dit ertoe dat Afghanen die voor de internationale strijdkrachten hadden gewerkt als  

risicogroep werden aangemerkt, terwijl is gebleken dat de Nederlandse regering al sinds 2009 de bedreigende 

veiligheidsrisico’s voor deze groep structureel heeft erkend. Uit rechterlijke uitspraken blijkt echter dat het  

risicogroepbeleid in de beoordeling van asielaanvragen regelmatig niet werd uitgevoerd. In combinatie met de 

onderschatting van de gevolgen van de terugtrekking van de internationale troepenmacht heeft dit geleid tot 

het te laat intreden van het besef van de ernst van de situatie en de falende evacuatie.

In oktober 2021 besloot de regering een onderzoek in 
te stellen naar de gang van zaken bij de evacuatie uit 
Kabul vanaf het aannemen van de motie Belhaj c.s. 

van 12 november 2019. Dat onderzoek zal ingaan op 
ingaan op de deal tussen de Verenigde Staten en de Tali-
ban van februari 2020, de Nederlandse inlichtingenposi-
tie, de voorbereidende evacuatieplannen, de uitvoering 
van de Kamermoties, de communicatie en samenwerking 
tussen de ministeries, het verloop van de evacuatieopera-
tie, en de mogelijke internationale juridische consequen-
ties. De regering wilde deze commissie aanvankelijk laten 
leiden door oud-Minister van Defensie De Grave.2 Na pro-
test vanuit de Kamer werd voormalig topambtenaar 
 Maarten Ruys als voorzitter benoemd.3 

Uit een door de regering aan de Tweede Kamer 
gestuurd feitenrelaas blijkt dat de Nederlandse overheid 
in de periode voorafgaand aan de val van Kabul weinig 
slagvaardig reageerde op informatie die wees op toene-
mende risico’s voor Afghanen die de internationale (ook 
Nederlandse) troepenmacht in Afghanistan hadden 
ondersteund. Andere landen kwamen op basis van dezelf-
de informatie eerder in actie.4

In dit artikel laten we zien dat deze schoorvoetende 
houding een voortzetting is van een decennium asielbe-
leid. Waar de regering stelt dat de snelle machtsovername 
door de Taliban de oorzaak is van het falen van de evacua-

tie, laten wij zien dat dit een uitvloeisel is van de relative-
ring van de risico’s voor Afghaanse medewerkers die al 
jaren de basis vormde van het Nederlandse asielbeleid. De 
regering bleef zelfs na de val van Kabul nog terminologie 
uit dat restrictieve beleid hanteren. We gaan niet uitge-
breid in op de evacuatie zelf, maar laten zien dat er een 
doorgaande lijn is van tekortschietend asielbeleid naar de 
tekortkomingen van de evacuatie. 

In dit artikel onderscheiden we aan de hand van het 
gevoerde beleid vier tijdvakken. Voor deze tijdvakken 
geven we steeds de beschikbare officiële informatie (van 
het Europese asielorgaan EASO, het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, uit Kamerstukken) over de situatie in Afgha-
nistan weer. Daarna bespreken we het asielbeleid. Voor de 
uitvoering van het beleid gebruiken we rechtspraak als 
bron.5 Wat betreft de beslispraktijk is dat een povere bron, 
omdat positieve beslissingen op asielverzoeken niet tot 
rechterlijke uitspraken leiden. Rechtspraak geeft wel goed 
inzicht in de praktijk van de procesvertegenwoordiging 
van de IND. In zaken waarin (hoger) beroep is ingesteld 
heeft die een verweerschrift of een hoger beroepschrift 
geschreven, en werden de betreffende besluiten kennelijk 
niet als misslagen beschouwd. Dossieronderzoek leidt tot 
een vollediger beeld van de beslispraktijk. Dat is echter 
tijdrovend en kostbaar, en valt buiten het bestek van dit 
artikel.
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Geen speciaal beleid voor Afghaanse burgers 
werkzaam voor de internationale gemeen-
schap (tot maart 2017)
Operatie Enduring Freedom was in oktober 2001 het begin 
van twee decennia militaire interventies in Afghanistan 
om terrorisme en radicalisering te bestrijden.6 Zo’n 30.000 
Nederlandse militairen hebben sinds 2002 de internatio-
nale gemeenschap gesteund bij het terugdringen van de 
Taliban en Al-Qa’ida.7 Tolken zijn essentieel geweest voor 
het functioneren van de missie in Afghanistan en werden 
gezien als ‘een verlengstuk van de missie waarmee je 
maandenlang intensief samenwerkte’ en ‘een goede 
vriend die je vertrouwde’.8 

De Nederlandse regering was al sinds 2009 op de 
hoogte van de veiligheidsrisico’s voor Afghaans (tolken)
personeel die gepaard gingen met het dienen van buiten-
landse troepen en de internationale gemeenschap. Het 
ambtsbericht Afghanistan van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken van maart 2009 meldde: 

‘Burgers die met Afghaanse autoriteiten of buiten-
landse troepen samenwerkten, werden gedurende de 
verslagperiode bedreigd en aangevallen. Een aantal 
onthoofdingen en ophangingen van ‘collaborateurs’ 
door een opposing military force (OMF) als de Tali-
ban zorgde voor een groot gevoel van onveiligheid 
onder de bevolking.’ 

En: 

‘Afghanen die werkzaam zijn bij een internationale 
organisatie of met buitenlandse troepen worden 
geïdentificeerd, lopen in toenemende mate het risico 
te worden ontvoerd, bedreigd of vermoord door Tali-
ban, Hezb-i-Islami of criminele organisaties.’9 

In juli 2010 sprak het nieuwe ambtsbericht al van ‘ernsti-
ge risico’s’.10

De eerste Kamervragen over de veiligheid van 
Afghaanse tolken werden in 2010 gesteld met het oog op 
de beëindiging van de Nederlandse missie in Uruzgan. In 
antwoord op de vraag of tolken angstig zijn om naar hun 
familie terug te keren uit vrees voor represailles door de 
Taliban gaf Minister van Defensie Van Middelkoop te ken-
nen dat er ‘zorgen leven over de veiligheidssituatie na ver-
trek van Nederlandse troepen onder de bevolking in Uruz-
gan, […] ook bij tolken die al langere tijd voor de Task 
Force Uruzgan (TFU) werkzaam zijn’.11 Over de op dat 
moment al actuele ‘ernstige risico’s’ spreekt de minister 
niet.

In 2013 vroegen Kamerleden Sjoerdsma en Hachchi 
(D66) ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken) en 
Hennis-Plasschaert (Defensie) of het gevaar dat tolken 
lopen na het einde van de internationale en Nederlandse 
aanwezigheid in Kunduz onderzocht is. De ministers stel-
den dat ‘niet valt te voorzien hoe de situatie zich zal ont-
wikkelen na terugtrekking van de internationale aanwe-
zigheid’. Wel werd gemeld dat er ‘een inventarisatie (is) 
gemaakt van Afghaans personeel dat voor Nederland 
gewerkt heeft’. De ministers onderkenden in hun beant-
woording de mogelijkheid dat mensen in levensgevaar 
verkeren als gevolg van het werken voor de Nederlandse 
missie. Desalniettemin werd er ‘geen aanleiding (gezien) 
voor een bijzondere (collectieve) regeling’.12 Dit werd niet 
nader gemotiveerd.

In december 2013 verscheen een volgend ambtsbe-
richt Afghanistan van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Het ambtsbericht vermeldt: 

‘Mensen die buitenlandse troepen assisteren of in 
verband gebracht worden met de internationale 
gemeenschap (te denken valt aan tolken, chauffeurs 
en aannemers) kunnen doelwit worden van repre-
sailles.’13 

In september 2014 breidde het ambtsbericht de informa-
tie op dit onderwerp uit: 

‘Afghanen die werkzaam zijn bij een internationale 
organisatie of met buitenlandse troepen worden 
geïdentificeerd, lopen het risico te worden ontvoerd, 
bedreigd of vermoord door de Taliban, andere 
opstandelingen of criminele organisaties. Het gaat 
met name om Afghaanse tolken en onderhoudsper-

De Nederlandse regering was 

al sinds 2009 op de hoogte van 
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Afghaans (tolken)personeel
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soneel die voor de International Security Assistance 
Force (ISAF) troepen werken, maar ook om Afghanen 
die voor buitenlandse ngo’s of voor de Verenigde 
Naties werken.’14

Normaliter is het uitgangspunt van Nederlands asielbe-
leid dat er geen asielverzoeken ingediend kunnen worden 
op diplomatieke posten. Wegens de ‘verantwoordelijkheid 
jegens Afghaanse tolken’ is er sinds het voorjaar van 2014 
een ‘tolkenregeling’ ingevoerd (die overigens ook van toe-

passing was op andere ondersteuners).15 De regeling 
moest ambtelijke vertegenwoordigers van Buitenlandse 
Zaken of Defensie de mogelijkheid bieden een asielver-
zoek van een lokale Afghaanse tolk per brief voor te leg-
gen aan de IND.16 Het moest gaan om ‘zeer uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de vreemdeling 
zich in een acute noodsituatie bevindt en banden met 
Nederland heeft’.17 Indien voldoende grond zou bestaan 
om een asielaanvraag in behandeling te nemen, zou een 
inreisvisum verleend worden. Kamerlid Belhaj (D66) uitte 

Wetenschap

‘US service members are assisting the Department of State with an orderly drawdown of designated personnel in Afghanistan.’ © ANP / EPA /  

Sgt. Samuel Ruiz / US Marine Corps via DVIDS / HANDOUT Released 
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in 2019 kritiek op de uitvoering van de regeling nu tolken 
niet op de hoogte bleken te zijn van de mogelijkheid om 
een inreisvisum te krijgen. Wanneer zij gevaar liepen en 
aanklopten bij de Nederlandse ambassade zouden ze zijn 
weggestuurd met een formuliertje en de boodschap dat 
hun werkzaamheden erop zaten.18 We hebben geen infor-
matie over de toepassing van deze regeling (aantallen 
aanvragen, inwilligingen, afwijzingsgronden) kunnen ach-
terhalen.

Aansluitend werd op 14 oktober 2014 de motie 
Sjoerdsma (D66) c.s. ingediend. De motie overwoog dat 
Afghaanse tolken specifiek als doelwit van de Taliban wor-
den genoemd in het ambtsbericht en als risicogroep 
(waarover later meer) aangemerkt zouden moeten wor-
den. De motie werd met 110 tegen 40 stemmen verwor-
pen.19 Staatssecretaris Teeven oordeelde als ‘het aller-
grootste probleem’ dat zo’n regeling geen individuele 
toetsing meer zou toestaan en evenmin rekening houdt 
met de vraag of iemand ‘daadwerkelijk problemen zou 
ondervinden’.20 De staatssecretaris ging er daarmee aan 
voorbij dat aanwijzing als risicogroep gevolgen heeft voor 
de individuele beoordeling van asielverzoeken, maar die 
geenszins onmogelijk maakt (zie hieronder).

In deze periode bleek derhalve uit landeninformatie 
dat Afghanen die voor het Nederlandse leger hadden 
gewerkt (zoals tolken) ‘ernstige risico’s’ liepen. Toch bleef 
de beoordeling strikt individueel en werd geen specifiek 
beleid geformuleerd. In beslissingen waarover is geproce-
deerd door de IND werd deze landeninformatie, anders 
dan in antwoord op Kamervragen was beloofd,21 niet mee-
genomen bij de individuele beoordeling. In een aantal 
gevallen wordt niet geloofwaardig geacht dat een asielzoe-
ker als tolk werkzaam is geweest; daarbij speelt geen rol 
dat de staatssecretaris zeker wat betreft werkzaamheden 
voor Nederland, maar ook voor bondgenoten, in eigen 
documentatie kan nagaan22 of de betrokken persoon voor 
Nederland dan wel bondgenoten heeft gewerkt.23 In  
de zaak van een tolk die na de beëindiging van zijn 
 werkzaamheden ruim een jaar zonder problemen in 
Afghanistan verbleef oordeelde de staatssecretaris (met 

instemming van de rechtbank en de Afdeling bestuurs-
rechtspraak) dat hieruit bleek de asielmotieven niet 
zwaarwegend genoeg waren.24 Als voormalige tolken ver-
klaarden wel problemen te hebben ondervonden, speelde 
de landeninformatie over de risico’s die zij liepen kenne-
lijk geen rol bij de geloofwaardigheidsbeoordeling. In een 
zaak legde een voormalige tolk op één punt een wisselen-
de verklaring af (hij stelde eerst een dreigbrief te hebben 
ontvangen tijdens zijn werkzaamheden voor de Britse 
troepen, terwijl hij later meende dat dat gebeurde tijdens 
zijn werk voor de Amerikanen). Dit leidde (met goedkeu-
ring van de rechtbank) tot afwijzing van de asielaanvraag 
wegens ongeloofwaardigheid.25 In een ander (door de 
rechtbank in stand gelaten) besluit wordt niet geloofwaar-
dig geacht dat een voormalige tolk dreigbrieven heeft ont-
vangen omdat hij daar geen kopie van heeft overgelegd 
(hij had ze, stelde hij, aan de Amerikanen voor wie hij 
werkte gegeven). De dood van zijn vader, waarover hij via 
zijn zus (met wie hij geen contact meer kan krijgen) ver-
nam, wordt ongeloofwaardig geacht omdat hij daarover 
geen details weet te vermelden.26 In een zaak waar een 
Afghaan wel dreigbrieven overlegde werden deze, met 
instemming van de Afdeling bestuursrechtspraak, terzijde 
geschoven omdat referentiemateriaal ontbrak.27 

In een zaak waarin een Afghaan stelde na bedreigin-
gen twintig dagen ondergedoken te hebben gezeten alvo-
rens het land te verlaten werden de bedreigingen door de 
staatssecretaris ‘puur speculatief ’ gevonden. Dit besluit 
werd door de rechtbank vernietigd omdat zij de casus wel 
bezag in het licht van de beschikbare landeninformatie.28 
Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State die in het voordeel van een Afghaanse tolk 
uitviel betrof een asielzoeker die vanwege zijn werkzaam-
heden voor Amerikaanse bedrijven in Afghanistan een 
maand lang werd vastgehouden en mishandeld. Littekens 
op de onderarmen, vingers, rug en voeten waren volgens 
de medische onderzoeksgroep van Amnesty International 
consistent met de verklaringen die de asielzoeker had 
afgelegd. De Afdeling oordeelde dat de staatssecretaris het 
medische rapport en de bedreigingen van de Taliban als 
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gevolg van diens werkzaamheden ‘niet heeft afgezet tegen 
de achtergrond van de veiligheidssituatie in Afghanistan, 
in het bijzonder voor personen die met buitenlandse 
organisaties dan wel buitenlandse troepen worden geas-
socieerd, tot welke groep de vreemdeling naar gesteld 
behoort’.29

Afsluitend: in deze eerste periode speelde de infor-
matie dat voormalige medewerkers van de internationale 
troepenmacht ‘ernstige risico’s’ liepen geen rol in het 
beleid, en evenmin in de beslissingen die in de recht-
spraak aan de orde komen. Bij de beoordeling van de 
geloofwaardigheid van bedreigingen, en bij de beoorde-
ling van de zwaarwegendheid van het risico op vergelding 
werd niet onderkend dat het, gezien de landeninformatie, 
aannemelijk was dat voormalige medewerkers bedreigd 
werden en dat zij (aldus het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken) ‘ernstige risico’s’ liepen. Slechts bij uitzondering 
werd dit negeren van de landeninformatie gecorrigeerd in 
de rechtspraak.

Risicogroep- en kwetsbare minderheidsgroep-
beleid voor tolken (maart 2017 – november 
2019)
Het algemeen ambtsbericht Afghanistan uit november 
2016 wijkt in opmerkelijk opzicht af van zowel de voor-
gaande als de opvolgende jaren. De in eerdere en latere 
ambtsberichten steeds erkende risico’s voor tolken wer-
den ditmaal weggelaten, evenals de bij Buitenlandse 
Zaken bekende risico’s voor andere Afghanen die door 
hun werkzaamheden in verband worden gebracht met 
buitenlandse troepen. Het woord ‘tolk’ kwam in het 
gehele ambtsbericht van 100 pagina’s überhaupt niet 
voor.30 De oorzaak hiervan is ons niet duidelijk. In maart 
2017 werd, uitgerekend op basis van dit afwijkende 
ambtsbericht, voor het eerst speciaal beleid ingevoerd 
voor Afghaanse asielzoekers – maar niet voor tolken en 
andere medewerkers van de internationale troepen-
macht. De staatssecretaris besloot de volgende Afghaan-
se groepen aan te merken als ‘risicogroep’ én als ‘kwets-
bare minderheidsgroep’: vrouwen die werkzaam zijn in 
de publieke sfeer; personen die actief zijn in de politiek, 
journalistiek of op het gebied van de mensenrechten, 
voor ngo’s of het justitieel apparaat; gemarginaliseerde 
etnische en religieuze minderheden; niet-Moslims, en 
met name bekeerlingen; en LHBT’s.31 

De aanwijzing als risicogroep heeft tot gevolg dat tot 
zo’n groep behorende asielzoekers reeds met geringe indi-
caties aannemelijk kunnen maken dat hun problemen 
verband houden met een van de vervolgingsgronden (ras, 
religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale 
groep of politieke overtuiging).32 Huiselijk gezegd wordt 
de bewijslast voor deze asielzoekers verlicht en komen zij 
sneller in aanmerking voor toelating als vluchteling (arti-
kel 29 lid 1 onder a Vw 2000). 

In december 2017 verscheen het eerste Country of 
Origin Information Report over Afghanistan van het Euro-
pean Asylum Support Office (EASO) – tegenwoordig het EU 
asiel-agentschap EUAA. Hierin werd wederom benadrukt 
dat een vertrek van buitenlandse troepen een hoofddoel 
is van de Taliban. Uit onderzoek van het agentschap 
kwam naar voren dat ‘Those associated with the presence 
of these foreign troops, such as interpreters or guards, are 

[…] top priorities to be targeted. The Taliban statement […] 
lists civilian contractors, translators, administrators, logis-
tics personnel, amongst other individuals, as potential tar-
gets.’ De schatting was dat er destijds elke 36 uur een tolk 
werd vermoord in Afghanistan.33

Het algemeen ambtsbericht uit maart 2019, dat ten 
aanzien van de risico’s voor lokaal Afghaans personeel 
niet afweek van een decennium eerder, gaf de staatssecre-
taris uiteindelijk aanleiding om een extra risicogroep aan 
de circulaire toe te voegen. Met het besluit van juli 2019 
werden ‘burgers die geassocieerd worden met – of die 
beschouwd worden als ondersteunend aan – de Afghaanse 
regering, pro-regering gewapende groepen, het Afghaanse 
maatschappelijk middenveld en de internationale 
gemeenschap in Afghanistan, waaronder internationale 
strijdkrachten, en dientengevolge extra risico lopen op 
gericht geweld van met name de Taliban en ISKP’ aange-
merkt als risicogroep. Daarmee werd de bewijslast ook 
verlicht voor medewerkers van de internationale troepen-
macht, waaronder tolken.34

Desondanks werden asielverzoeken van tolken en 
andere medewerkers nog steeds afgewezen omdat de 
ernst van de bedreigingen werd ontkend. Amnesty Inter-
national vroeg in oktober 2019 aandacht voor een 

Afghaanse tolk die dertien jaar voor het Amerikaanse 
leger in Afghanistan werkte. De staatssecretaris vond niet 
aannemelijk dat hij als individu doelwit was en wees 
zodoende zijn asielverzoek af.35 Vergelijkbaar is de beslis-
sing in een zaak waarin de problemen als gevolg van het 
tolken onvoldoende onderbouwd werden gevonden, en de 
staatssecretaris bovendien overwoog dat de ex-tolk bij 
aanvang van zijn werkzaamheden toch wist of had moe-
ten weten dat aan zijn werkzaamheden als tolk risico’s 
waren verbonden. De rechtbank stelde de staatssecretaris 
in het gelijk.36

In een zaak werd de bedreiging van een chauffeur 
van een Amerikaans bedrijf niet geloofwaardig geacht 
omdat niet de man zelf, maar zijn vader bedreigd was, en 
omdat hij pas na twee weken was gevlucht. Deze beslis-
sing werd door de rechtbank vernietigd.37 Ook vernietigd 
werd het besluit waarin de bedreigingen niet geloofwaar-
dig werden geacht omdat de documenten die de asielzoe-
ker als bewijs overlegde op zijn verzoek waren opgesteld, 
en omdat hij na zijn vlucht naar elders in Afghanistan 
eens in de paar maanden het risico nam zijn ouders kort-
durend thuis op te zoeken.38 Een laatste zaak waarin de 
asielzoeker in het gelijk was gesteld betrof een medewer-
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ker van het Amerikaanse en Nederlandse leger. De staats-
secretaris vond dat er problematische details waren in het 
relaas van de asielzoeker, en vond het merkwaardig dat de 
Taliban de Afghaan had verwond terwijl ze ook wilden dat 
hij iets voor hen deed. De Afdeling oordeelde dat onvol-
doende gemotiveerd was waarom een gestelde verwon-
ding ongeloofwaardig was; bovendien had de staatssecre-
taris een overgelegd document niet op echtheid laten 
onderzoeken.39 In geen van deze zaken nam de staatsse-
cretaris de algemene situatie in Afghanistan expliciet mee 
in de beoordeling.

De introductie van het risicogroep- en kwetsbare 
minderheidsbeleid kwam in een aantal gevallen expliciet 
aan de orde in de rechtspraak. In betreffende beslissingen 
gaf de staatssecretaris in feite geen gevolg aan dat beleid, 
en beoordeelde asielaanvragen als tevoren strikt individu-
eel, zonder de informatie over de ‘ernstige risico’s’ voor 
medewerkers van de internationale troepenmacht te ver-
disconteren.40 Een afwijzend besluit inzake een man die 
op een Amerikaanse legerbasis had gewerkt, en die er op 
wees dat biometrische gegevens van mensen die voor de 
Amerikanen werkten bekend waren bij IS en mogelijk bij 
de Taliban, was gemotiveerd door er op te wijzen dat hij 
drie jaar lang elders had gewoond. De rechtbank vernietig-
de dit besluit, onder meer met verwijzing naar het risico-
groepbeleid.41 In een andere zaak achtte de staatssecreta-
ris wel aannemelijk dat een man als chauffeur en tolk 
voor de Amerikanen had gewerkt, maar niet dat hij door 
de Taliban was beschoten nadat hij had geweigerd met 
hen samen te werken. De authenticiteit van overgelegde 
bewijsstukken kon niet worden vastgesteld. De rechtbank 
oordeelde dat hiermee voorbij werd gegaan aan het risico-
groepbeleid.42 In een zaak waarin aannemelijk werd 
geacht dat een man als tolk/vertaler had gewerkt negeer-
de de staatssecretaris aanvankelijk het risicogroep-beleid. 
De rechtbank nam de reactie van de staatssecretaris in 
het verweerschrift mee bij de beoordeling, en liet de afwij-
zende beslissing in stand omdat de man pas een jaar na 
zijn werkzaamheden Afghanistan verlaten had.43 

We zien in deze periode dus een opstelling die verge-
lijkbaar is met die uit de eerdere periode. Dat kan er mee 
te maken hebben dat de besluiten die in de jurisprudentie 
aan de orde zijn dateren uit die eerdere periode. Gezien de 
ex nunc-toetsing in asielzaken (artikel 83 Vw 2000) moet 
er echter van uit worden gegaan dat de procesvertegen-
woordiging het nieuwe beleid toepaste bij het opstellen 

van het verweerschrift of ter zitting. Ook bracht Amnesty 
International in oktober 2019 (na invoering van het soe-
pelere beleid) een zaak onder de aandacht die in hetzelfde 
patroon past. Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat het risi-
cogroep- en kwetsbare minderheidsgroepbeleid regelma-
tig niet werd uitgevoerd. Het negeren van het risicogroep- 
en kwetsbare minderhedenbeleid wordt in de rechtspraak 
gecorrigeerd.

Groepsvervolging voor tolken (november 
2019-juni 2021)
EASO stelde in juni 2019 dat personen die zich ingezet 
hebben voor internationale militaire missies in Afghani-
stan een systematisch vervolgde groep zijn en doelwit van 
de Taliban vormen.44 De motie Belhaj (D66) c.s. van 12 
november 201945 verzocht de regering vervolgens om het 
beschermingsbeleid voor tolken (van andere personen die 
zich voor internationale missies hebben ingezet rept de 
motie niet) in lijn te brengen met de EASO Country 
Guidance en hen, als versterking op het huidige risico-
groepenbeleid, als systematisch vervolgde groep aan te 
merken. Alleen de PVV stemde tegen, waarmee de motie 
met een ruime meerderheid werd aangenomen. Tien 
maanden na het EASO-rapport, op 21 april 2020, werd het 
beleid gepubliceerd dat groepsvervolging aannam voor 
tolken die hebben gewerkt voor de internationale militai-
re missies in Afghanistan.46 Zoals de Vreemdelingencircu-
laire, conform de dogmatiek, opmerkt houdt groepsvervol-
ging in dat ‘een groep vreemdelingen systematisch wordt 
blootgesteld aan vervolging wegens een van de gronden 
van artikel 1A Vluchtelingenverdrag’.47 Wel moeten asiel-
zoekers die zich op groepsvervolging beroepen natuurlijk 
aannemelijk maken dat zij tot de vervolgde groep beho-
ren. Maar als zij dat doen, is daarmee (behoudens door de 
staatssecretaris te leveren tegenbewijs) vluchtelingschap 
gegeven.
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In de EASO Country Guidance voor Afghanistan van 
december 2020 werd wederom de kwetsbare positie van 
Afghaans personeel van buitenlandse troepen benadrukt. 
Zoals EASO al sinds 2017 concludeerde zijn deze mensen 
een top priority target voor de Taliban. Ditmaal werden de 
bevindingen aanvullend gestaafd met de Layeha (de 
gedragscode van de Taliban), waar in Artikel 11 de execu-
tie van individuen werkzaam voor Kofaar (buitenlandse 
ongelovigen) expliciet werd bevolen. Verder heeft de Tali-
ban deze bevolkingsgroep publiekelijk aangeduid als cri-
minelen die actief bijdragen aan het uitmoorden van het 
volk en daarom uitgesloten zullen worden van de 
Afghaanse maatschappij.48

In een zaak over de derde afwijzing van een asielver-
zoek (de eerste twee afwijzingen waren door de rechtbank 
vernietigd) vond de staatssecretaris het voor het eerst 
geloofwaardig dat de asielzoeker als tolk had gewerkt, 
maar stelde zich alsnog op het standpunt dat die werk-
zaamheden niet onder het risicogroep- dan wel kwetsbare 
minderheidsgroepbeleid vielen. De rechtbank oordeelde 
dat de staatssecretaris voldoende had gemotiveerd dat de 
vreemdeling niet aannemelijk had gemaakt dat hij per-
soonlijk gevaar loopt bij terugkeer naar Afghanistan. De 
Afdeling vernietigde de uitspraak van de rechtbank en 
verklaarde het beroep van de asielzoeker gegrond, omdat 
de staatssecretaris eraan voorbij was gegaan dat het 
beleid ervan uitging dat bij tolken sprake was van groeps-
vervolging.49 

In deze periode werd het beleid voor een van de 
groepen waarvoor EASO groepsvervolging aannam in 
overeenstemming gebracht met de informatie uit haar 
rapport. Alleen Afghanen die zich als tolk hebben ingezet 
voor internationale militaire missies konden rekenen op 
bescherming. Ook de Tweede Kamer bekommerde zich 
overigens niet om de bescherming van ander lokaal perso-
neel. Uit de Afdelingsuitspraak blijkt zelfs dat dat inge-
voerde beleid door de staatssecretaris niet steeds werd 
toegepast. 

Vlaggenoverdracht (juni 2021)
Op 29 februari 2020 bereikten de Verenigde Staten en de 
Taliban een akkoord over de terugtrekking van de buiten-
landse troepen.50 In het algemeen ambtsbericht van 
november 2020 gaf het Ministerie van Buitenlandse zaken 
te kennen dat de veiligheidssituatie in Afghanistan niet 
leek te verbeteren, en dat eerder sprake was van een 
intensivering van het aantal aanvallen door de Taliban op 
de Afghaanse veiligheidsstrijdkrachten. Verder was duide-
lijk hoe de Taliban geleidelijk terrein won, en ook de 
bestuurlijke macht en invloed over de bevolking vergroot-
te. De Afghaanse strijdkrachten bleken niet in staat de 
opmars van de Taliban tegen te houden.51 Voormalig 
 United States National Security Adviser Herbert McMaster 
zag de overname van de Taliban als een logisch gevolg 
van de troepenterugtrekking en waarschuwde in novem-
ber 2020 al: ‘the new Pentagon plan for accelerating the 
withdrawal of troops from Afghanistan will speed a Tali-
ban takeover’.52

De Franse regering had sinds 2014 al 800 Afghanen 
en hun families geëvacueerd. In december 2020 werd 
begonnen met het formuleren van scenario’s voor een 
snelle evacuatie, die in april 2021 tot uitvoering gebracht 

werden. Niet alleen tolken, maar bijvoorbeeld ook chauf-
feurs en keukenpersoneel kwamen in aanmerking voor 
evacuatie. In juni en juli hadden de Fransen zo ruim 600 
Afghanen met hun familieleden naar Frankrijk gehaald. 
Het zou voor de Franse autoriteiten in april al ‘kraakhel-
der’ geweest zijn dat de Taliban de macht zouden gaan 
overnemen, ook in Kabul.53 Desondanks sprak minister 
Kaag op 17 augustus 2021 in de Tweede Kamer van een 
‘verschrikkelijke onvoorziene situatie’, en vond dat wie dat 
had kunnen voorzien een Nobelprijs verdiende.54

Toen de nieuwe ambassadeur voor Nederland in 
augustus 2020 in Kabul arriveerde, vernam zij al snel dat 
Afghaanse medewerkers hun toekomst vreesden. Sinds de 
Verenigde Staten eind 2018 bekend maakten het land op 
afzienbare termijn te zullen verlaten, kreeg de ambassade 
signalen dat mensen die voor Nederland hadden gewerkt 
zich bedreigd voelden en weg wilden. De nieuwe ambassa-
deur stuurde op 1 december 2020 een mail aan het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken met het verzoek om evacua-
tieopties. In januari 2021 vroeg de post opnieuw of het 
toentertijd staande beleid van ‘non-evacuatie’ van lokale 
staf kon worden bijgesteld nu de situatie ‘snel verslech-
tert’.55 Daarbij benadrukte de MIVD in januari 2021 al dat 
een scenario waarin de Taliban aan de macht komen 
‘onvermijdelijk’ was.56 In maart 2021 vond overleg over 
evacuatie plaats tussen Buitenlandse Zaken, Defensie en 
de IND. Zonder concreet resultaat, want de evacuatie van 
lokale staf ‘doet mogelijk politiek en maatschappelijk veel 
stof opwaaien’.57

Kamerlid Piri (PvdA) c.s. diende op 3 juni 2021 een 
motie in waarin de regering verzocht werd om voor het 
einde van de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan 
alle mogelijkheden te benutten om Afghaanse tolken en 
hun gezinnen in Nederland te hebben.58 Verder verzocht 
de motie om alle tolken, ongeacht de duur van hun werk-
zaamheden voor defensie, te benaderen en te ondersteu-
nen bij het verkrijgen van identiteitsdocumenten met 
waar mogelijk vereenvoudigde procedures. De motie ver-
zocht bovendien expliciet een uitwerking van een evacua-
tieplan op basis van het principe ‘no man left behind’ 
voor het geval de veiligheidssituatie ter plaatse zou ver-
slechteren. Het verzoek was derhalve om voorzorgsmaat-
regelen te treffen. Gezien de ‘in rap tempo’ verslechteren-
de veiligheidssituatie, terwijl ruim 80 aanvragen van 
tolken in Afghanistan in behandeling waren, verzocht 
wederom Kamerlid Piri c.s. de regering in een motie van 8 
juli 2021 zo snel mogelijk reisvisa te vertrekken aan reste-
rende tolken en hun gezinnen.59 Beide moties zijn met 
een ruime meerderheid aangenomen. Het ging nog steeds 
alleen over tolken en hun gezinnen, hoewel de beschikba-
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re landeninformatie wees op de risico’s van alle medewer-
kers van o.a. Nederland.

De uiteindelijke vlaggenoverdracht vond plaats op 24 
juni 2021 en markeerde het einde van de twee decennia 
durende missies in Afghanistan.60 De motie van Piri van 3 
juni 2021 verzocht uitdrukkelijk om voor het einde van de 
Nederlandse aanwezigheid alle mogelijkheden te benut-
ten om Afghaanse tolken en hun gezinnen naar Neder-
land te halen. Er ontstond echter al snel kritiek op de snel-
heid waarmee tolken en hun gezinnen na de motie Piri 
werden overgebracht.61 Buitenlandse Zaken heeft beves-
tigd dat tot aan de eerste maanden van 2021 twee men-
sen over alle aanvragen die werden gedaan in het kader 
van de tolkenregeling (zie boven) gingen. In maart 2021 
kwam daar het groeiende aantal Afghaanse aanvragen 
van tolken bij voor diezelfde twee personen. Pas in de loop 
van augustus is er opgeschaald naar vijftien medewer-
kers.62

De aanvraagprocedure voor evacuatie was ondanks 
de verslechterende veiligheidssituatie tijdrovend. Zo 
moesten tolken ondanks de regeling zelf bewijzen voor de 
Nederlandse regering gewerkt te hebben en ging de IND 
alvorens het verlenen van een inreisvisum na of er wel 
aan de wettelijke vereisten van asiel werd voldaan. Hierbij 
speelde binnen de overheid de vrees dat sommige asiel-
zoekers ‘een gevaar voor de Nederlandse samenleving zou-
den kunnen vormen’ een belangrijke rol.63 Defensie stelde 
geen (nauwkeurige) lijsten te hebben van personeel dat 
voor hen werkzaam was, ondanks het feit dat de regering 
in juni 2013 aan de Kamer had gemeld dat er een inventa-
risatie gemaakt was van Afghaans personeel dat voor 
Nederland gewerkt had.64 In antwoord op Kamervragen 
verklaarde Minister van Defensie Bijleveld op 8 juli 2021 
dat er 113 aanvragen door Afghanen afgewezen waren 
omdat ‘na onderzoek is gebleken dat aanvragers niet als 
tolk voor Nederland hebben gewerkt’.65 Zowel de Tweede 
Kamer als de regering lieten het landenbeleid voor andere 
groepen in Afghanistan zoals ‘burgers die geassocieerd 
worden met de internationale gemeenschap in Afghani-
stan waaronder internationale strijdkrachten’ buiten 
beschouwing, ondanks hun positie als risicogroep en 
kwetsbare minderheidsgroep (zie boven).

Op 10 juli informeerde Frankrijk haar bondgenoten 
dat zij een groot deel van hun personeel evacueerden. Er 
werden, ook aan Nederland, stoelen op Franse vluchten ter 
beschikking gesteld. Dit aanbod is echter geweigerd.66 
Minister Kaag (Buitenlandse Zaken), minister Bijleveld 
(Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en 
Veiligheid) verklaarden dat er geen ‘concrete aanleiding 
gevonden kon worden in de veiligheidssituatie in Kaboel’ 
en de ingewonnen informatie over dit besluit via ambas-
sades in Parijs en Kabul ‘voor Nederland niet tot andere 
inzichten leidt over de veiligheidssituatie’.67 Kaag gaf later 
in een commissiedebat aan niet persoonlijk op de hoogte 
te zijn geweest van de Franse positie: ‘ik ben geïnfor-
meerd, maar niet persoonlijk. Mijn ambtenaren hebben 
dit afgehandeld’.68 Uit een WOB-verzoek is gebleken dat 
eind september 2021 wederom een aanbod aan de Neder-
landse regering werd gedaan, ditmaal door Pakistaanse 
luchtvaartmaatschappij PIA, om ruim 300 mensen te eva-
cueren uit Afghanistan. Het aanbod is volgens het minis-
terie afgeslagen nu er ‘veel onduidelijkheid bestond over 
de veiligheidssituatie in Kabul’ en zij ‘niet het risico wilde 
nemen een grote groep bloot te stellen aan een zeer onze-
kere situatie ter plekke’. Ondertussen had PIA al acht 
vluchten uitgevoerd waarmee duizenden Afghanen in vei-
ligheid werden gebracht.69

Uit een persbericht van de Deense regering bleek dat 
onder meer Nederland er begin augustus 2021 bij de Euro-
pese Commissie op aandrong om de bestaande terugna-
meovereenkomst met Afghanistan, op grond waarvan 
Afghanen naar Afghanistan uitgezet kunnen worden, te 
handhaven. In de bewoordingen van staatssecretaris 
 Broekers-Knol: ‘luister eens eventjes, we laten dat in 
stand’.70 Ondanks aandringen van de Europese Commissie 
om Afghaanse asielzoekers niet terug te sturen bevestigde 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid ‘the urgent need 
to perform returns to Afghanistan’ zoals verklaard werd in 
de brief.71 Het stopzetten van de uitzettingen wegens de 
verslechterde veiligheidssituatie zou het verkeerde signaal 
afgeven en ‘Afghaanse burgers extra motiveren om huis 
en haard te verlaten en asiel aan te vragen in Europa’.72 

Op 15 augustus verliet President Ghani Afghanistan 
en viel Kabul in handen van de Taliban.73 
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tionale troepenmacht zoals tevoren: afwachtend, bezorgd 
voor opwaaiend politiek en maatschappelijk stof, bagatel-
liserend. Dit gebrek aan urgentie was er zelfs nog enkele 
dagen voordat Kabul viel, toen o.a. Nederland aandrong 
op uitzettingen naar Afghanistan. De jarenlange opstape-
ling van ondubbelzinnige informatie die wees op de 
kwetsbaarheid van lokaal Afghaans personeel en de 
machtsovername van de Taliban spreken tegen dat sprake 
was van een ‘verschrikkelijke onvoorziene situatie’ (minis-
ter Kaag). Het besef van de ernst van de situatie kwam pas 
toen het te laat was – maar zelfs toen gebruikte de Staats-
secretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol nog ter-
minologie die hoort bij restrictief beleid, en niet bij het 
‘no one left behind’ beleid dat de regering beweerde te 
voeren. 

In weerwil van berichten dat Nederland herhaalde-
lijk aanbiedingen van evacuatiemogelijkheden had afge-
slagen wees de Rechtbank Den Haag bovendien een 
onrechtmatige daadvordering om meer haast te maken 
met de evacuatie van Afghanen van wie de Staat erkende 
dat ze in levensgevaar verkeerden, af.76 

Misschien is het wel heel Nederlands om lokale 
medewerkers aan hun lot over te laten. Dat gebeurde niet 
alleen in Srebrenica in 2005. In 1950/1951 was het aan de 
President van de Rechtbank, aan het Gerechtshof en aan 
de Hoge Raad te danken dat de Molukse leden van het 
Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, ondanks sterk ver-
zet van de regering, niet op Java werden gedemobiliseerd 
(waar ze bloot zouden hebben gestaan aan de represail-
les), maar naar Nederland werden overgebracht.77  

Hoewel het kabinet eerder had gezegd ruimhartig 
om te gaan met verzoeken om evacuatie van zowel tolken 
als niet-tolken, zei de Staatssecretaris van Justitie en Vei-
ligheid op 17 augustus 2021 in de Tweede Kamer dat het 
bij niet-tolken alleen zou gaan om ‘individuele zeer schrij-
nende gevallen’.74 Deze terminologie, die onderdeel is van 
het restrictieve vocabulaire, gaat er aan voorbij dat het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken al sinds 2009 repte 
van ‘ernstige risico’s’ voor Afghanen die voor de internatio-
nale gemeenschap hadden gewerkt – niet alleen tolken. In 
reactie op deze uitlatingen diende Belhaj (D66) c.s. op 18 
augustus 2021 een motie in over het gehele scala aan 
lokaal Afghaans personeel (en dus niet alleen tolken). De 
motie verzocht de regering om personeel dat voor de 
Nederlandse missie gewerkt heeft aan te merken als syste-
matisch vervolgde groep. Hieronder vallen ten minste 
geval bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs, 
medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, 
mensenrechtenverdedigers, in het bijzonder vrouwen-
rechtenverdedigers, en (fixers van) journalisten. De rege-
ring werd bovendien verzocht om deze groep samen met 
het ambassadepersoneel en tolken zo snel mogelijk te eva-
cueren. De formaliteiten van de asielaanvragen zouden in 
Nederland, in plaats van door de post in Kabul, afgewerkt 
moeten worden.75 Ondanks de tegenstem van onder ande-
re de VVD en de PVV is de motie aangenomen. 

Besluit
Al een decennium voor de val van Kabul meldde het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken in niet mis te verstane 
bewoordingen dat Afghanen die de internationale inter-
ventie steunden ‘ernstige risico’s’ liepen. Deze informatie 
werd aanvankelijk niet verwerkt in het beleid. Pas in juli 
2019 leidde dit ertoe dat Afghanen die voor de internatio-
nale strijdkrachten hadden gewerkt als risicogroep wer-
den aangemerkt. In april 2020 werden enkel tolken als 
vervolgde groep aangemerkt terwijl ander essentieel 
lokaal personeel, zoals bewakers en chauffeurs, geen bij-
zondere status toekwam. De Nederlandse regering rea-
geerde op de aankondiging van het einde van de interna-
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