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Afdoening VDII asielaamwgen va” Afghaanse asielzoekers 

1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond. geldigheld e” verhouding tof bestaande werkinstructies 

Op 16 september 1999 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een ambtsbe- 
ticht uitgebracht over de situatie in Afghanistan (EDS obj. id. 948031). 

Deze werkinstructIe bevat de uitvoeringsconsequentes von her door de Staats- 
secretaris vastgestelde beleid, zoals neergelegd in de brief van 14 jwuati 2000 
WIS obj id. 9489fi7). 

IND-werkinswwxie “I. 193 komt hiermede fe vervalle” 

1.2 Algemene uitgaogspunten 

In daze werkinstructie worden indicaties gegeven “oor het verlenen vz,” een A- 
status dan wel een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van huma- 
nitaire aard. Deze indicaties zijn gEén criteria: het enltele behoren tot de desbe- 
tIeffende categorie impliceerr “iet dat per definitie statusverie”ing moet plaars- 
vinden. 

De beoordeling of betrokkene in aanmerking komt voor een A-stahis of een 
wgunning tot verblijf vindt plaats nB vaststelling of de verldaringe” geloofwaar 
dig zijn. Bij de vaststeUi”g van de geloofwaardigheid van de verklaingen speelt 
ook het toerekenbaar ontbreken va” documenten een rol. 

TBV 1999/3 is van toepassi”g op asielaanvrage” met datum F vanaf 1 februari 
1999 (op die datum trad de Wet Ongedocumenteerden in werking). 
IND-Werkinshuctie IIX 179 (‘Bewijslast fongedocumenteerde) asielzoeker inzake 
vaststelhg reisroute’) is M” toepassing op asielaanvrage” met datum F v66r 1 
februari ,999. 
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vervolgens dient de zwaarwegendheid van de gevreesde/te vrezen gebeurtenis- 
sen bij de beoordeKng of tot statusverlening wordt overgegaan te worden betrok~ 
ken. Bij een beroep op vluchtelingschap geldt in het bijzonder dat degenen van 
wie vervolging wordt gevreesd op de hoogte moeten zijn of kunnen geraken van 
de omstandigheden waarop de asielzoeker zich beroept. 
Bij de beoordeling van de vraag of de asielzoeker hier te lande als vluchteling 
dient te worden toegelaten dan wel in aemnerkjng komt voor verlening van een 
vwhumaniteir dient de asielzoeker het tijdsverloop dat is gelegen tussen de 
gebeurtenissen die aaoleidlng vormden om het land van herkomst te verlöten eo 
het moment van het daadwerkelijk vertrek te verklaren. 

Tenslotte biedt IN!&Werkiostmctie nr. 148 CMouwen in de asielprocedure’) aan- 
knopingspunten voor een genderinclusieve beoordeling van het relaas. 

Alle aanvragen dienen te woxlen bezien op do contra-iudicaies genoemd in 
IND-Werkinstructies “re. IS3 (‘Toepassing art. IF VIuchtrlingenverd,ag’) en 164 
Kontia-bxlicaties in asielzaken’). 

2. BEOORDELING “AN ASIELAAN”%, GEN VAN AFGHANEN 

2.1 Groeperfngen die verhoogde aandacht vragen 

In hef Tallban-geb&d 

2.1.1 Voormalige prominente communisten 

Zie het ambtsbericht van 3 november 1948, paragraaf 3.4 en het ambrsbericht 
van 16 september ,999, paragraaf 3.4.5. 
Er word1 hier gedoeld op personen die tijdens her communistische regime een 
hoge functie hadden, zoe1.s vnom4ige ministers. bepaalde rechters. officieren 
van justitie, hoge militairen. intellectuelen en andere bekende persoonlijkheden. 

De ‘ThUhan koesteren over het algemeen geen s,,eciale belangstelling “oo, de 
commuttiswn dfe zijn achtergebleven. Vele voommbge conummisten wordt hut) 
verleden vergeven. omdat zij de zijde ven de ‘Miben hebben gekozen. zich volle- 
dig buiten de politiek houden of omdat rij een meerwaarde vormen voor het 
nieuwe bewind. 

De Taliban laten evenwel tier alle voormalige communisten bij voorbaat onge- 
moeid. zie het ambtsbericht van 16 september 1%~). paragraaf 3.4.5, tweede en 
derde alinea. 

Let voor deze categorieën voorts uitdrukkelijk op of artikel 1F Vluchtetingenver- 
Umg van toepassing IS. aangezien een aantal van deze personen verantwoordelijk 
kan worden gehouden voor ernstige mensenrechtenschendingen. Hierbij valt 
met name te denken azm de tuplaag ven de voormalige vetigheidsdiensr 
[“Khad”. zie hieronder), maar het kan ook gaan om andere functies (regering, 
hoger kader ven de voormalige communistische partij (DVPA), gouvemeun etc.). 
In dit verband is van belang dat in de jurisprudentie is aanvaard dar artikel IF 
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km w,,rden tegengeworpen aan personen die een hoge functie binnen de Wad 
hebben bekleed. Tegenwerping prima facie is op grond ven deze uitsprak 
gerechtvaardigd indien de door betrokkene bekleedde functie ligt op een niveau 
waarvan formele medeverantwoardeli&heid voor en daarmee wetenschap van 
mensenrechtenschendingen mag worden verondersteld (zie uitspraek Rb. ‘s Gra- 
venhage (Haarlem) 17 okrober 1997, AWE! 97114951. 

2.12 Andere voormalige laden van de communistische partij 

Het enkele feit dat een persoon lid is geweest af activiteiten heeft venicht voor 
de voormaligc communistische partij of regering is geen reden voor de T&ban 
urn die persoon re vervolgen. Indien de betrokkene zich niet wenst te schikken 
naar de Taliban-regels. kan voormalig l idmaatschap van de DWA een bijkomen- 
de verzwarende factor zijn en kan er sprake zijn ven risico’s. 

Alvorens een A-stetos wordt overwogen, dient te worden onderzocht of de 
activiteiten ven de vreemdeling aanleiding geven om art. IF Vluchtelingenver- 
Rag toe te passen. Als de vreemdeling aangeeft voormalig DVPA-lid te zijn, is er 
al snel aanleiding om. conform IND-werkinstructie nr. 163. contact op te nemen 
met de IF-medewerkers in de Regionale Directie Zuid-West. 

Het is daarom van belang dat tijdens het nader gehoor wordt doorgevraagd over 
de activiteiten die de vreemdeling heeft ondernomen tijdens zijn l idmaatschap 
en welke activiteiten hij heeft ondernomen teneinde DVPA-lid te kunnen wor- 
den. in het embtsbericht van de Minister ven Buitenlendsc Zaken van 16 sq. 
tember 1999, paragraaf 22.1.. wordt aangegeven om welke activiteiten het kan 
gaan. 

?.1.3 Militairen die zich niet bij de Taeliban aangesloten hebben 

IHet betreft hier Mujahedditl-strijders of soldaten uit het voormalige (commu- 
nistische] leger die thans vecbtrn onder commando van een commandant die 
aangesloten is bij de anti-Talilxan-coalitie. 

Bij deze personen dient altijd contact te worden geaochr met de ISunit in de 
Regionale Directie Zuid-West. Er dient lmmcrs ondct-zochr re worden of deze 
personen betrokken zijn geweest bij acties die een schending vormen vao het 
humanitaire oorlogsrecht. 

Een A-status kan worden verleend indien; 
artikel 1 F Vluchtelingenverdrag niet ven toepassing is, en 
de asielzoeker Cop de persoon gerichte) vervolging aannemelijk heeft ge- 
maakt, en 
de betrokkene aannemelijk heeft gemaakt dat hlj geen bescherming kan 
vinden in het gebied dat geconboleerd wordt door de betreffende com- 
mandant. 

Een A-status wordt niet verleend Indien uit feiten en omstandigheden naar 
voren komt dat de betrokkenc geïntegreerd zou kunnen worden in de Taliban- 
militie. 
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voorts wordt “og opgemerkt dat gewone soldaten en officieren uit het voorma- 
lige co-tt&tische leger die thans uit dienst zijn getreden, geen risicogroep 
vorme,, et&+ en alleen op grond ven het feit dat zij in het communistische leger 
hebben gediend 

2.1.4 De positie van vrouwen 

positie uon vrouwen in het aIgemeen 
In het amhtsbericht van 16 september 1999 wordt een uiteenzetring gegeven van 
de omstandigheden waaronder vrouwen in Afghanistan leven. Indien een vrou- 
welijke asielzoeker zich beroept op deze omstandigheden. dient de aanvraag 
beoordeeld te wonlen aan de hand van onder meer IND-wcrkinstructie nr. 148 
en, indien noodzakeLijk, IND-werkinstvxxie nr. 31. 
De algemene situwie In Afghanistan. en met neme door de Taliban ingestelde 
leef- en kledingregels, vormen op zichzelf onvoldoende aanleiding om tot status- 
verlening over re gaan. 

Uit het ambtsbericht ven de Minister van Buitenlandse Zaken ven 3 november 
1999 volgt dat vrouwen in het huidige Afghanistan niet veranhvoordelijk worden 
gehouden voor de daden van hun familieleden. Dit kao aan Afghaanse vrouwen 
die stellen dat zij vanwege de activiteiten van hun man problemen zijdens de 
Taliban zullen ondervinden indien zij naar Afghanistan terugkeren (of daar reeds 
problemen hebben ondervonden) worden tegengeworpen. 

Uilhuruelijking 
Het komt met enige regelmaat voor dat Afghaanse wouwen zich beroepen op 
problemen vanwege uithuwelijking. Problemen die hieruit voortvloeien hebben 
geen verband met het Vluchtelingenverdrag en leiden in beginsel niet tot de 
Conclusie dat de betrokkene vluchteling is. Ook is in dat geval niet zonder meer 
aangetoond dat er een reëel risico is op een behandeling die een schending van 
artikel 3 EVRM inhoudt. 

,Mfiidrlbnnr en hoog opgeleide vrouwen 
Het gaat hier mer name om vrouwen die hoge posities in her ambtelijk apparaat 
hebben bekleed. en y~ouweo die actief zijn geweest ti de vrouwenbeweging “en 
wie de TeIiban-machthebbers vermoeden dat zij de Taliban niet goed gezind zijn 
of dat zij “on-islamitisch” gedrag vertonen. Dit zal eerder het geval zijn bij een 
vrouw die een middelbare of hoge opleiding heeft genoten, dan bij een onge- 
schoolde wouw. 
Indien de vreemdeling= aannemelijk beeft gemaakt dat zij op grond hiervan voor 
vervolging te vrezen heeft, kan zij hiertegen beschermd worden door middel Mn 
een A-status. Ook hier dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de 
vraag of artikel IF Vluchtelingenverdrag van toepassing is. 

2.15 Personen die kunnen worden beschuldigd van on-islamitisch gedrag 

Liet amhtsbericht ven de Minister van Buitcnbmdse Zaken ven 3 november ,998 
noemt in paregraal 3.4.4. in dit verband: 

personen die zich profderen als tegenstanders van de Teliben (bijvoor- 
beeld intellectuelen Gie zich verzetten tegen de gedragscodes van de 
Talihan. zich uitspreken voor een seculiere democratie), 
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perso,,er, die ~1 de voormelige Sovjet-Unie gestudeerd hebben. 
wezen die in de voonnallge Sovjet-Unie zijn opgevoed, en 
Afghanen die met burgen uit de voormalige Sovjet-Unie zijn getrouwd 

iet edele feit dat een asielzoeker behoort tot een of meerdere van deze mate- 
goneëo, is geen vervolgingsgrond voor de Taliban. Zij die zich naar de Taliban- 
regets hebben geschikt, hebben blijkens het embtsbericht niets te vrezen. 

on dit verband is verder vao belang dat uit de ambtsberichten blijkt dat de Te& 
bm.regels niet uniform worden opgelegd. Dit leidt tot plaatselijke verschillen in 
de wijze waarop de naleving van leefre@s door de Taliban wordt afgedwongen 
en de orde wordt gehandhaafd. Indien de asielzoeker zich beroept op vervolging 
vam.wege het zich niet houden aan de leefregels. dient bij daarom aan te geven 
waarom hlj zich niet elders kon vestigen waat de leefregels minder strikt worden 
gehandhaafd. 
Uit het ambtïbericht van 16 september 1999, paregraaf 4.1., blijkt voorts dat 
mogelijke problemen met de plaatselijke leiders ven de Teliban vrijwel altijd van 
voorbijgaande aard zijn. omdat deze leiders zeer regelmatig worden overge- 
plaatst om de opbouw van een persoonlijk machtsbasis te voorkomen. 

“oom dient betrokkene specifieke redenen aan te geven waarom de Taliban 
aanleiding hebben gezien om hem of haar te vervolgen. Indien vervolging aan- 
nemelijk is gemaakt, dient de asielzoeker hiertegen beschermd te worden door 
middel van verlening van een A-status. 

In gevallen waarin sprake is ven banden met een van de republieken van de 
vonmmlige Sovjet-Unie, dient, met het oog op de toepassing van art. 15~. eersre 
lid, aanhef en onder c, Vw en van TBV 1999130. uitdnkkelijk te worden onder- 
zocht of terugkeer naar de betreffende voormalige lidstaat ven de Sovjet-Unie 
mogelijk is (zie ook het algemeen ambtsber;cht terzake van de Minister van Bui- 
renJandsc Zaken d.d. 30 juli 19991. 

2.1.6 Familieleden ven gezochte personen 

Blijkens paragraaf3.4.7. van het ambtsberichf vao 16 september 1999 komt het 
voor dat familieleden YBII gezochte pcrsoncn worden vastgchoudcn rcneindc dc 
gezochte ertoe te bewegen zich te melden. Indien de TaJiban vermoeden dat een 
gezochte persoon zich nog steeds in Afghanistan bevindt. lopen de familieleden 
het risico te vestgenomen te worden totdat de gezochte persoon zich meldt. Als 
de gezochte persoon zich niet meer in Afghanistan bevindt, zullen de Tabban dc 
familieleden ongemoeid laten. 

De omstandigheid dat familieleden ven een gezochte personen worden vastge- 
houden is niet voldoende om ten aanzien van een familielid te concluderen tot 
vluchtelingschap, aangezien het de Taliban in dit geval niet om dat Familielid, 
maar om de gezochte persoon gaat. Wel dient in deze gevellen te worden onder. 
zocht of het familielid een reëel risico loopt om bij terugkeer te worden onder- 
worpen aan een behandeling die strijd upleven met art. 3 EVRM. 
Is dat het geval, dan wordt hiertegen bescherming geboden door middel van een 
vtv-humanitair. 



2.1.7 sjüeten (waaronder sjiietische Hazare’s) 

Uit het embtsbericht van 16 september 1999, paragraaf 3.3.3., komt naar voren 
dat de ej&ten, en met name sjiietixhe Hemra’s. in Afghanistan worden gewan- 
trouwd en een verhoogd risico lopen op vervolging of op een behandeling in de 
zi,, van art. 3 IWRM. In het verleden vond dit met name plaats in tijden dat de 
Tdiban zich bedreigd voelden. De beschreven gehetienissen ti Herat en Mn- 
zer-i.Sbtif, waar vele sjiieten en Hezara’s zijn gearresteerd en gedetioeerd en in 
een aantal gevallen geëxecuteerd, vormen Nerven een voorbeeld. Er wordt 
evenwel niet aangenomen dat van groepsvewolgIng sprake is @weesO. Uit het 
ambtsbericht komt niet naax voren dat sjüeten worden vervolgd enkel op grond 
van hun geloof. Wel dienen ook zij zich te houden aan de gedragsregels die door 
de Taliban zijn opgelegd. 

Het enkele feit dat de betrokkene bekend is els jiiet. een sjiictisch gebedshtis 
heeft bezocht, of zich niet aan gebed% kleding- of gedragsregels heeft gehouden, 
is niet voldoende om vluchtelingschap aan te nemen. 
Indien een sjïietische Afghaan aannemelijk maakt dat hij daadwerkelijk vervol- 
ging van de zijde van de Taliban heeft te vrezen, dient bij hiertegen beschermd 
te worden door middel ven een A-status. 

Intien een sjiier zich beroept op discriminatie, dient onderzocht te worden of de 
betiokkene persoonlijk discrlmiwatie heeft ondervonden die een dusdanige 
beperking ven de bestaansmogelijkheden heeft opgeleverd dat het onmogelijk is 
om op maatschappelijk en sociaal gebied te kunnen functioneren. In dat geval 
ken een A-status worden verleend. 

indien een sjiiet aanvoert dat hij vervolging te vrezen heeft van de zijde van de 
T&liban, dient tijdens het nader gehoor doorgevraagd re worden hoe deze ver- 
volging plaatsvond. Ook is van belang waarom de Tallban juist in zijn specifieke 
geval zijn overgegaan tot vervolging 

2.l.U lllndoes en Sikhs 

Blijkens het ambtsbericht ven 16 september 1999, paragraaf 3.3.X ondervinden 
Icden van deze bevolkingsgroep, die een zeer kleine minderheid vormen, geen 
problemen van de zijde van de Taliban. Er is derhalve geen Eden om aan te 
nemen dat leden van deze bevolkingsgroep meer risico lopen op vervolging door 
de Taliban dan andew bevolkingsgroepen. 

Z.I.9 Deserteurs en dienstweigeraars 

Uit het ambtsbericht van 16 september 1999, paragraaf 3.4.4.. blijkt dat in 
Afghanistan geen sprake is van dienstplicht en rekrutering zoals in de meeste 
landen. Op het platteland vindt rebx’utering plaats via stamhoofden, die bepalen 
wie aan de oproep gehoor dienen te geven. Het ambtsbericht geeft tevens aan 
dat niet waarschijnlijk is dat de TaIiban zelf personen bestraffen die weigeren 
dienst te nemen. De omstandigheid dat een pemoon die weigert in dienst te 
gaan. door de staro of het dorp tot ongewenst persoon wordt verklaard. leverr 
geen vluchtelingschap in de zin van het Verdrag op. De betrokkene kan zich dan 
immers elders in Afghanistan vestigen. 
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II, de steden vindt soms gedwongen rekrutering onder Pashtuns plaats 
Voorts lijken de Taliban de amnestieregeling van 26 juni 1997 (ambtsbericht van 
16 september w59, pagloa 51) redelijk na te leven. 

hdie~~ een Afghaanse asielzoeker zich beroept op dienstweigering of desertie. 
leidt dit, gezien het bovenstaande, niet tot een verblijfstitel. tenzij hij ondanks 
het bovenstaande aaonemelljk maakt dat in zijn geval wel sprake is van vervol- 
ging in de zin MO het Vluchtelingenverdrag of van een situatie die strijd oplevert 
met art. 3 IWRM. 

Blijkens het ambtsbericht komt het voor dat mannelijke Hazara’s en Tadjieken 
ongewapend worden ingezet als menselijk schild en om mijnenvelden te verken- 
nen. 
Indien een asielzoeker zich hierop beroept. kao dit op zichzelf in beginsel niet 
leiden rot verlening van een A-status, omdar geen sprake ral zijn van op de 
persoon gerichte vervolging wegens &o van de gronden van het Vluchtelingen- 
verdrag. 
Ingeval aannemelijk Is dat de betrokkene inderdaad (persoonlijk) als menselijk 
schild zal worden ingezet, is er wel sprake vao een behandeling in de zin vao 
art. 3 EVRM, waartegen bescherming wordt geboden door middel van een vtw 
humanitair. 
Als in een individueel geval aannemelijk is dat de betrokkene wel te maken had 
met op de persoon gerichte vervolging die is gerelateerd aan de vervolgingsgron- 
den van at IA Vluchtelingenverdrag, kan bescherming worden geboden door 
middel vao een A-status. 

2.1.10 Personen die strafrechtelijke vervolging te vrezen hebben 

Uir de ambtsberichten komt naar voren dat de strafvervolging en wchrspraak 
onder de Taliban gebaseerd is up een lokale interpretatie van de “Sharia” en dar 
doodstraf en vermiokingen als snaffen ten uitvoer worden gelegd. Er zijn voorts 
bronnen die melding maken wo martelingen ter verkrijging van militaire infor- 
matie. 
Personen die aannemelijk maken dat zij een reëel risico lopen onderworpen te 
worden aao eeo bestraffing die een schendiug opleven van artikel 3 EVRM eo/of 
her Anti-folterverdrag ïo die niet io aanmrrkiig komen voor een A-status. kun- 
nen tegen een dergelijke behandeling beschermd worden door middel vuo een 
vtvhumanitair. 

Op deze zaken is het normale openbare-ordebeleid van toepassing, zie IND. 
werkinsmlcties nrs. lG3 en 164 

2.1.1 I Voormalige Khad-medewerkers 

De voormalige staatsveiugheidsdienst van Afghanistan staat algemeen bekend als 
een organisatie die, ais uitvoerder van de van staatswege beoogde repressie, 
stn~chmxl en op grote schaal martelii en andere mensenrechtenschendingen 
heeft begaan. Uit het ambtsbericht van LG september 1999 komt naar voreo dat 
het vrijwel ondeokbaar is dat iemand binnen de Khad. ongeacht het niveau 
waarop hij werkzaam was, geen weet had van de grove tnensellrechtenschendin- 
gen die door deze dienst werden begaan. 
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h de gwdlen waarin er aanwijzIngen zijn dat de asielzoeker werkzaamheden 
heeft verricht voor de Khad of arrestante” heeft overgedragen of doen ““cr- 
dragen aan de Khad dient zo vroeg mogelijk in de procedure contact te worden 
opgenomen met de unit 1 F io de Regionale Directie Zuid-West. 

In niet.Talibangebled 

2.1.12 prominente communIsten. zoals voormalige mlnlsters. bepaalde rech- 
ters, oïficleren van justitie, hoge mllitalren, intellectuelen en andere 
bekende persoonlijkheden. 

pcrsoncn behorend tot dczc categ”rieGn kunnen problemen “ndertiden op 
grond van vroegere activiteiten. Indien zij aannemelijk maken dat er sprake is 
van vervolging op grood vao politieke of godsdienstige motieven. dienen zij 
hiertegen bcschennd te wordcn door mlddel vao cc” A-status. 

Personen uit deze catego+&n lopen ~EQ gevaar j&i?n zij hun verleden hebben 
afgezworen. berouw hebben getoond of zich bij de lokale machthebbers hebben 
aangesloten. 
Let voor deze categorieën uitdrukkelijk op OF artikel IF Vluchtelingenverdrag van 
toepassing is. Neem bij twijfel contact op met de unit 1 F in de Regionale Direc- 
tie Zuid-West. 

2.1.13 Personen die zich kritisch uitlate” “ver de partij die op dat motnenl 
de macht heeft in het gebied waar zij verblijven. 

Indien personen behorend tot deze categorie zich zodanig hebben uitgelaten dat 
zij zich 51s tegenstanders hebben gcproffieerd en vervolging aanncmclijk is, dient 
een A-status te worden verleend. 

2.2 Bjjzonderc nimdcchtspunten 

In deze subparagraaf wordt ingegaa op meer algemene omstandigheden die 
van belang (kermen) zij11 bij de beoordeling of de asielzoeker in aanmerking 
komt voor een A-status oí vergunning tot verblijf. 

z.z.1 Vlucht- enlof vcsdgingsaltematief 

Een vlucht- of vcstigingsalternatief wordt in begioscl niet tegengeworpen. Wel is 
in van belang dat bescherming in de Afghaanse samenleving in eerste instantie 
uitgaat van familie en bevolkingsgroep. Bij de beoordeling van een asiclnanvraag 
dient dan ook steeds rekening te worden gehouden met de vraag tot welke 
bevolkingsgroep betrokkene behoort. Zo blijkt uit het ambrsbericht van 16 
september 1999 dat de Taliban temghoudend zullen zijn met de vervolging Y~JI 
bepaalde Pashrun-subclans. 
Ook dient beoordeeld te worden of de problemen die de asielzacker heeft gehad 
van lokak aard waren. en of bctro!&cnc zich daaraan had kunnen onttrekken 
door elders in Afghaoistao te verblijven. Het kan voorkomen dat een Afghaan 
plaatselijk problemen heeft ondervonden (bijvoorbeeld in Kaboel), maar elders 
bcschcrmlng kan genieten. 
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‘fijdens het nader gehoor dient steeds nagevraagd te WO&” of bevokke”e ee” 
poging heeft gedaan elders lokale beschemdng te vinde”. f.” het ontkennende 
geval, dient te worden oagevraagd om welke rede” betrokkene dat heeft “age- 
laten. h het bevestigende geval. rot welk resultaat dit heeft geleld. 

2.2.2 ‘Ikaumatabeleid 

IND-werkinstructie nr. 31 is van toepassing. 

Indien de asielzoeker lijdt aan een trauma waardoor in redelijkheid niet kan 
worde” verlangd dat betrokkene terugkeert “aar Afghanistan, staat dit niet in de 
weg aan terugkeer naar een derde land (bijv. Pakistan). Een vtv op grond vil), het 
traumatabeleid wordt immers allee” verleend als van de betrokkene in redelijk- 
heid “iet kan worden verlangd dat hij terugkeert “aar het land van herkomst. 

Voor het overige zijn er met betrekking tot Afghanistan geen bijzonderheden. 

2.23 OpvangmogeliJkheden minderjarigen / bijzonderheden amo-beleid 

Het gewone ama-beleid is YZUI toepassing. Er is geen Informatie beschikbaar over 
algemene opvang in Afghanistan (zoals bijvoorbeeld weeshuizen. opvang door 
welzijnsinsrellingen of ngo’s). 

Indien in Afghanistan adequate opvang aanwezig is. komt de ama “iet in aan- 
merki”g voor een ama-0. Als in dat geval de ama in een derde land heet? 
verbleven. wordt de derdelandenexceptie in Vc 87115.4.1 alleen toegepast als 
ook in her derde land adequate opvang aanwezig is. 

2.2.4 Driejarenbeleid i relevant tijdsverloop 

Naar Afghanistan wordt beleidsmatig “iet verwijderd. Mitsdie” heeft de weam 
deling in bcginscl tijdens do gchele toelatingsprocedue relevant tijdsverloop 
opgebouwd. 

Als aan de vreemdeling een wtv is verleend, is vanaf de i”ga”gsdatum ya” deze 
vvtv geeo sprake rnee~ van tijdsverloop in de zin van het driejarenbeleid. Er ka” 
eerst wetx sprake zijn YB” tijdsverloop vanaf het momeot waarop de weem- 
deling ken”& neemt va” de intrekking va” de wtv, dan wel de “iet-verlenging 
YZUI de geldigheidsduur daarvan, voor zover de oorspnmkelijke procedure dan 
nog loopt. Lo zaken wa~~rin, ondanks het voere” van een vvtv-beleid, geen wtv is 
verleend, is (relevant) tijdsverloop opgebouwd. 

AIS de vreemdeling dire jaar relevant tijdsverloop heeft opgebouwd In de periode 
russen de beschikking in bezwaar en de uitspraak in beroep. ka”. behoudens 
contra-indicaties, ook bij een ongegrondverklaring vao het beroep een vw wor- 
den verleend, mits de vreemdeling v66r de uitspraak van de rechtbank ee” 
beroep op het driejarenbeleid heeft gedaan. 

Als artikel IF Vluchtelingenverdrag van toepassiog is, geldt dit ook als ee” co”. 
tïa-indicatie in de zin van het drieiarenbeleid. 



2.25 ‘Gemengde huwelijken’ 

Het komt veelvukiig voor dat Afghaanse asielzoekers gehuwd zijn met een on- 
derdaan vlo een derde land, zoals de republieken van de voorm&ge Sovjet 
Unie, en aldaar langere tijd hebben verbleven. Ook komen huwelijken met onder 
meer Cubaanse en Fiiipijose onderdanen voor. 

In deze gevallen dient extra aandacht te worden besteed aan de vraag of art. 1% 
eersre lid. aanhef en onder c, Vw. van toepassing is. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in het ambtsbericht van 30 juli 
1999, OW Staacsburgerschaps- en Vreemdeliienwetgeving in de republieken 
van de voormalige Sovjet-Unie en in Afghanistan, aangegeven in hoeverre 
Afghaanse vreemdelingen op grond van hun huwelijk met een onderdaan van 
een van de voormalige Sovjet-republieken aanspraak kunnen maken op verblijf 
aldaar. 
Indien niet aan de voorwaarden van artikel 1 Sc, eerste lid, aanhef en onder c, 
Vw, is voldaan, dient statusbepaliig plaats te vinden. 

2.2.6 ‘Vakantiegangers’ 

Blijkens het ambtsbeticht van IG september 1999 komt het regelmatig voor dat 
in Nederland verblijvende Afghanen via Pakistan terugkeren naar Afghanistan. 
Indien er aanwijzingen zijn dat een asielzoeker. die nog in procedure is, terug is 
gekeerd naar Afghanistan. dient dit zorgvuldig onderzocht te wordeo. Indien de 
betrokkene daadwerkelijk is teruggekeerd, kornr hij of zij nier in aanmerking 
voor een R-status of een VN op grond van arr. 3 EVRM of het iraumatabeleid. 
Indien deze verblijfsstarussen reeds verleend zijn, dienen zij te worden tigerrok- 
ken. 

Voorts dient de terugkeer naar Afghanistan als contra-indicatie te worden be- 
schouwd in de zin van het driejarenbeleid. Indien de vreemdeling - na zijn of 
haar verblijf in Afghanistan terugkeert naar Nederland staaf dit er niet aan in 
de weg dat het relevante tijdsverloop wordt hervat. In dit geval wordt met de tijd 
voorafgaande aan her vertrek geen rekening meer gehouden, maar kan de 
w!emdnliog wel opnieuw tijdsverloop ophouwen vanaf het momenr dat hij weer 
in Nederland verblijfr, mits de oorspronkelijke procedure dan nog loopt. 

3 PHOCEDURELE ASPECTEN 

3.1 Onderzoeksmogeli jkheden /taalanalyse 

Voor het stellen van informatievragen is IND-Werkinstructie or. 177 (‘Vragen 
steflen aan de Afdeling Uitvoetingsbeleid en de Documentaire Informatie Service 
van de Direcrie Beleid’1 van toepassing. 
Het Bureau ‘Iaalanalyse kan voorts informatie leveren over taalproftelen en talen 
die in de verschtilende streken van Afghanistan worden gesproken. Vragen over 
dit onderwerp kunnen rechtstreeks per mail worden gesteld aan de Projectleider 
Bureau Taalanalyse. 
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me onderzoekswagen, ook aan het ministetie van Buitenlandse Zaken, dienen 
gesteld te worden aan of via de Landendesk Afghanistan. Zie hiervoor (interne) 
bijlage 2. 

h zaken van asielzoekers uif Afghanistan is het mogelijk om een taalanalyse aan 
te vragen ter vastsselliig van de identiteit of herkomst van een asielzoeker. Taal- 
analyse kan worden uitgevoerd +oor de talen Dari en Pashtu, zodat in beginsel 
de herkomst van iedere Afghaan kan worden vastgesteld. 

Gezien de vooralsnog beperkte capaciteit van Bureau Ta&InaiySe, dient taaiana- 
1~s~ dccn te worden aangevraagd indien er sprake is van garrde twilfel aan de 
herkomst van de asielzoeker, Indien reeds zonder taalonderzoek (bijvoorbeeld 
aan de hand van een nadonaliteitscheck) kan worden vastgesteld dat betrokkene 
tier afkomstig is uit Afghxdstan, dient geen taalanalyse te worden aangevraagd 
CU wordt de aanvraag als kennelijk ongegrond afgewezen. 
De vreemdeling komt in dat geval ook niet in aanmerking voor een wtv, aar- 
gezien zijn identiteit niet aannemelijk is gemaakt. 

Taalanalyse dient te worden aangevraagd via het coördinatiepunt Taalanalyse in 
de Regionale Directie of het aanmeldcenttum. Het co~rdinatiepunt is “era”t~ 
woordelijk voor de selectie van zaken waarin taalanalyse wordt uitgevoerd. Bij 
twijfel over de vraag of een zaak geschikt is voor taalanalyse. kan met het co- 
ordinatiepunt worden overlegd. In de Regionale Directie Midden is de dagelijkse 
co&iinatie Taalanalyse neergelegd bij het Project Bijzondere Onderzoeken i.o. 

Indien de resultaten van de taalanalyse niet binnen de AC-procedure beschik- 
baar komen, wordt de betrokkene doorverwezen nau het <IC. 

NS uit de rapportage YUII her taalondetzoek blijkt dat betrokkene (waarschijnlijk) 
niet uit Afghanistan komt, wordt de asielzoeker. alvorens de beslissing op de 
aanvraag wordt genomen, in het kader van art. 45’ Awb uitgenodigd om (hij 
voorkeur schriftelijk) tc rcngercn op de onderzoeksgegevens. IND-werkinsrrucrie 
UK. 64 is van toepassing. Een reactie moot binnen twee weken na dagtekening 
van de brisf bij de IND ontvangen zijn. 
Indien de vreemdeling oangeeh dat hij een contra-expertise wil latar~ uitvoeren, 
km hij tegen betaling in het bezit worden gesteld van een kopie van de bandop- 
name. De contra-expertise komt voor rekening van betrokkene. Het resultaat van 
een contra-expertise moet binnen vier weken na dagrekening van de verzending 
van de bandopname hij de INII ontvangen zijn. 

De radanalyse vindt plaats op vrijwillige basis. in die zin dat de beuokken 
asielzoeker niet kan worden gedwongen medewerking te verlenen. De weigering 
om aan een taaltest deel te nemen kan evenwel worden beschouwd als een wei- 
gering om mee te werken aan het onderzoek naar de inwilligbaarheid van de 
aanvraag. Retrokkene dient immers ingevolge art. 42. tweede lid, Awb, alle gege- 
vens en bescheiden te verschaffen die voor de beslissing op de aanvraag nodig 
zijn. 



Indien betrokkene te kennen geeft dat hij deelname weigert, wordt hem meege 
deel& 
=1 dat hij vooralsnog niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij uit Atghanis- 

tan komt: 
bl dat hij de verplichting heeft alle gegevens en bescheiden te verschaffen 

die nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag; 
Cl dat het. gelet op de thans voorhanden zijnde informatie, zeer waar- 

schijnlijk is dat zijn aanvraag op korte termijn wordt afgewezen en dar 
de betrokkene in dat geval ook niet in aanmerking komt voor een wtv. 

Indien betrokkene volhardt in zijn weigering, wordt hiervan een rapport van 
bevindingen opgemaakt waarin ook staat opgenomen dat betrokkene is gewezen 
op de mogelijke consequenties van die weigering. Nadat het rapport van bevir- 
dingen is opgemaakt, wordt in het aanmeldcentmm een nader gehoor afgeno- 
men, waario bctroklwnc rdtsluiteod in de gelegenheid wordt gesteld de redenen 
om medewerking te weigere” nader toe te lichten. 

3.2 Rechterlijke procedures 

Indien een vreemdeling die in het bczir is van een wtv beroep instelt tegen de 
beschikking in bezwaar, wordt de zogenoemde ‘Zwolse methode’ (IND-werkin- 
structie nr. 8R) niet roegepast. Het is aan de vreemdeling immers op pond van 
de wtv toegestaan in Nederland te verblijven en dus ook de uitspraak in beroep 
hier te lande af te wachten. 
[“geval aan de vreemdeling geen wlv is verleend is IND-werkinstructie “r. ~38 
Yan toepassing. 

4 TERUGKEER EN WRWIIDERING 

4.1 Uitzettingsbeleid 

Naar Afghanistan wordt niet verwijderd. 

Indien de vreemdeling op grond van het gestelde in Vc B7/15.4.1 (verblijf langer 
dan twee weken in een derde land) niet in aanmerking komt voor verlening van 
een wtv, dient hem te worden aangezegd zelfstandig Nederland te verlaten. 

Voor vragen omtrent specifieke verwijdenngsmogelijkedeo naar derde landen 
kunt IJ contact opnemen met de afdeling Coördinatie Terugkeer van de Directie 
Grensbewaking en Operationele Zaken. 

4.2 Vvtv-beleid I uitstel-van-vertrekbeleid 

Asielzoekers uit Afghanistan komen behoudens contra-indicaties in aanmerking 
Yoor een vmv. 
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tndien er concrete aanwijzingen zij” dat de betrokkene Is tetuggeleerd “aar 
Mghaoistan, komt hij niet in aanmerking voor een Wnr, aangezien hij niet ka” 
volhoude” dat hij bij terugkeer onverantwoorde humanitaire risico’s zzd lopen. 
Reeds verleende wtv’s dienen in dat geval te worde” ingetrokken. 

Het gestelde in B7/15.4.1 Vc met betrekking tot de derdelandenexceptie is van 
toepassing. 
Indien er sprake is van een alleenstaande mi”dejadge asielzoeker die in een 
derde land heeft verbleven en te” aanzien “a” wie gee” adequate opvang voor- 
handen is in het derde land, wordt de derdelandenexccptie in 67/15.4.1 Vc “iet 
toegepast. 

Tot slot wordt erop gewezen dat als er sprake is yan een huwelijk met een on- 
derdaan uit een derde land, zoals de republieken va” de voormalige Sovjet Unie 
(zie XE), e” indien aangenomen mag worden dat ds betrokkene zich bij 
zij”/haar echtgenoot kan voege” in het betreffende derde la”d. geen wtv dient 
te worden varleend Het doel van de VMV is immers de asielzoeker beschetming 
te bieden omdat re~gzendi”g “aar het land van herkomst yan onevenredige 
hardheid is. In deze gevallen is terugzending echter niet aan de orde. 

Het ministaie van Buitenlandse Zaken heelt in her ambubericht van 30 juli 
1999, over Staatsbugrrschaps- en Meemdelingenwetgevi”g in de republieken 
van de voormalige Sovjet-Unie en in Afghanistan, aangegeven in hoeverre 
Afghaanse vreemdelingen op grond van hun huwelijk met een onderdaan van 
een M” deze andere republieken aanspraak kunnen maken op verblijf aldaar. 

Personen te” aanzien van wie ernstige redenen bestaan om te veronderstellen 
dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan mistijven iris omschreven in atiel 
11’ Vluchtelingenverdrag komen “iet in aanmerking voor een yytv. 
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