
Reactie ministerie van Buitenlandse Zaken 

+++ 
-        Het kabinet herkent zich niet in het beeld dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland meer zouden doen 
dan Nederland om mensen te helpen Afghanistan te verlaten. 

-        Er is nauw contact met deze landen om informatie en ervaringen uit te wisselen. Daaruit blijkt dat alle 
landen te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen. 

-        Zoals gemeld in de Kamerbrief van 14 september heeft Nederland 370 personen in het kader van de 
motie-Belhaj naar Nederland kunnen overbrengen. 

-        Sinds westerse troepen Afghanistan hebben verlaten, hebben tientallen mensen van de Nederlandse 
lijst het land kunnen verlaten. Sommigen op eigen gelegenheid, anderen met verschillende vormen van 
assistentie van het Ministerie van Buitenlandse zaken, waaronder via vluchten naar Doha en vanuit 
Islamabad. 

-        De Nederlandse overheid kijkt voortdurend welke opties er zijn om mensen die in aanmerking komen 
voor vertrek naar Nederland hierin te ondersteunen. Hierover is het ministerie ook in overleg met Qatar, 
Pakistan en Iran, om goed zicht te houden op de mogelijkheden die zich voordoen en de vereisten die 
daaraan worden gesteld. 

-        Wel is het belangrijk hierbij voor ogen te houden dat reizen over land in Afghanistan op dit moment 
gevaarlijk is en het aantal vluchten is zeer beperkt. Bovendien werken de Taliban niet altijd mee aan het 
vertrek van personen met een Afghaans paspoort. 

-        Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de mensen waarvan is vastgesteld dat ze in 
aanmerking komen voor vertrek naar Nederland. Niet iedereen is echter even goed te bereiken. 

-        Het is niet mogelijk om visa of paspoorten uit te geven in Afghanistan, omdat Nederland daar op dit 
moment geen vertegenwoordiging heeft en er ook geen identificatie van de aanvrager kan plaatsvinden. 
Laissez-passers kunnen bovendien niet worden uitgegeven aan personen met de nationaliteit van het land 
waarin zij zich bevinden. 

-        Mensen die naar Nederland mogen komen en zich melden bij een ambassade in de regio, worden door 
de ambassade gefaciliteerd bij hun doorreis. 

-        Op de Nederlandse chartervlucht die op 15 september van Islamabad naar Nederland is gevlogen, zijn 
ook passagiers voor andere landen meegevlogen, waaronder Duitsland. 

-        Met UNHCR en IOM zijn gesprekken gaande om te bezien wat we in Afghanistan en buurlanden 
kunnen doen voor mensen in nood. 
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