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Disclaimer  

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 

informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 

medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 

belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 

worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 

of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 

individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 

Op 29 juni 2022 heeft de Staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 

waarin is beschreven welke beleidsconclusies verbonden worden aan het algemene 

ambtsbericht dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op 28 maart 2022 

heeft uitgebracht over Afghanistan. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/29/tk-

landenbeleid-afghanistan  

 

Zoals in deze brief aangegeven, is het ambtsbericht aanleiding om de beslispraktijk 

te hervatten, waarmee het besluit- en vertrekmoratorium wordt beëindigd. Vanwege 

de onduidelijke situatie in Afghanistan na de machtsovername door de Taliban is op 

11 augustus 2021 een besluit- en vertrekmoratorium afgekondigd, dat op 23 

februari jl. met een half jaar is verlengd en dat per 25 augustus 2022 eindigt.  

 

IB 2022/21 Besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan (Verlenging) komt hiermee 

te vervallen.  

 

Het onderhavige IB ziet niet op zaken van Afghanen wiens overkomst door de 

Nederlandse overheid is gefaciliteerd zoals aangegeven in de brief van 11 oktober 

2021 aan de Tweede Kamer1. De werkwijze in die zaken valt buiten het kader van 

dit IB. 

 

2. Aanpassing landgebonden beleid 

Op 21 juli 2022 is WBV 2022/19 gepubliceerd, waarin het landenbeleid inzake 

Afghanistan,  in lijn met de Kamerbrief van 29 juni 2022,  is neergelegd. Ten 

behoeve van het nemen van beslissingen op Afghaanse asielaanvragen wordt in 

aanvulling hierop onderhavig IB uitgebracht.  

 

3. Inhoud/Toelichting 

Voor wat betreft de inhoud van het aangepaste landenbeleid inzake Afghanistan 

wordt verwezen naar het WBV en de onderliggende Kamerbrief. De beoordeling van 

asielaanvragen zal plaatsvinden op basis van de individuele omstandigheden afgezet 

tegen de zorgelijke veiligheids- en mensenrechtensituatie in Afghanistan en 

 
1 Kamerstukken II 2021-2022, 27 925, nr. 860 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/29/tk-landenbeleid-afghanistan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/29/tk-landenbeleid-afghanistan
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-860.html
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rekening houdend met de omstandigheid dat het ambtsbericht geen compleet beeld 

heeft kunnen geven van de veiligheidssituatie in Afghanistan. In de praktijk 

betekent dit dat afhankelijk van het individuele geval binnen de kaders van het 

beleid eerder aanleiding kan bestaan om het voordeel van de twijfel te geven en uit 

te gaan van de aannemelijkheid van de verklaringen en de gestelde vrees bij 

terugkeer naar Afghanistan.     

 

In de bovengenoemde Kamerbrief is verder opgemerkt dat, vanwege de huidige, 

zeer zorgelijke situatie van vrouwen in Afghanistan en de onduidelijkheid die bestaat 

over de geldende normen en de feitelijke behandeling bij overschrijding van die 

normen, aanleiding bestaat om bij de individuele beoordeling van een vreemdeling 

die behoort tot de categorie van (toegedicht) verwesterde vrouwen eerder het 

voordeel van de twijfel te geven. Om goed te kunnen monitoren dient in zaken, 

waarin de enige of belangrijkste asielgrond ‘verwesterd zijn’ is, contact met SUA en 

JZ te worden opgenomen, voorzien van een korte beschrijving van de zaak.  

 

De verwachting is dat op grond van bovenstaande redenen de meeste Afghaanse 

asielaanvragen in aanmerking komen voor inwilliging op de a- of de b-grond, voor 

zover geen sprake is van een afwijzing om de volgende redenen: 

 

− Dublinclaimanten; 

− Vreemdelingen van wie de aanvraag niet-ontvankelijk kan worden verklaard  

op grond van artikel 30a eerste lid onder a, b, c of e Vw (internationale  

bescherming in een andere EU-lidstaat, erkend als vluchteling in een derde  

land, veilig derde land, reeds een verblijfsvergunning op grond van artikel 29  

eerste lid Vw); 

− Vreemdelingen van wie de aanvraag buiten behandeling kan worden gesteld  

op grond van artikel 30c eerste lid (nalaten te antwoorden op verzoeken om  

informatie, toerekenbaar niet verschenen bij een gehoor, verdwenen zonder  

toestemming). Het vertrekmoratorium is op deze categorie wel van  

toepassing; 

− Vreemdelingen waarop artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van  

toepassing is; 

− Asielaanvragen die afgewezen worden op grond van openbare orde en  

nationale veiligheid.  

 

Buiten de bovengenoemde afwijzingsgronden, kan het in een individueel geval ook 

voorkomen dat de vreemdeling op inhoudelijke gronden niet in aanmerking komt 

voor verlening van een asielvergunning. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld 

alleenstaande mannen, die niet behoren tot één van de risicogroepen of kwetsbare 

minderheidsgroepen en wiens asielrelaas ongeloofwaardig is bevonden of 

ontoereikend voor asielverlening.  

 

 

4. Afstemming 

Dit bericht is afgestemd met A&B, JZ en DMB. 


