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Aan: 

De gemeente Giessenlanden 

T.a.v. De burgemeester mw. E. Boot 

Postbus 1, 4223 ZG Hoornaar 

         

Betreft: Vertrek van Dhr. Naibzay en de rol van gemeente     

 Giessenlanden na zijn vertrekt in 1F-kwestie  

 

Groningen, 3 Maart 2013 

 

Hare excellentie de burgemeester van Giessenlanden, geachte mevrouw 

Boot,  

 

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de 

familie Naibzay en zijn vertrek uit Nederland is er veel bezorgdheid 

ontstaan bij  Afghaanse vluchtelingen met een 1F-status. Zij vrezen 

namelijk dat uw gemeente en hare excellentie deze groep niet meer 

zou bijstaan. De actiegroep werd door verschillende mensen benaderd 

en verzocht om hun bezorgdheid en gedachten van deze mensen met u te 

delen. Daarom wil ik uw aandacht voor het volgende.  

 

Veel mensen en de actiegroep zijn van mening dat de vooruitgang 

binnen de 1F-problematiek zonder uw steun niet mogelijk zou zijn 

geweest. Want u bent de eerste Nederlander die in het openbaar 

kenbaar heeft gemaakt het Nederlandse 1F-beleid op Afghaanse 

vluchtelingen te betwisten. Zoals bij u bekend er is altijd al veel 

te doen geweest over de 1F-kwestie: er zijn een aantal demonstraties 

geweest tegen het 1F-beleid. Op internet zijn nog de schrijnende 

beelden terug te vinden van de vele mensen die tijdens een 24 uurs 

actie op het Plein in Den Haag met hun kinderen de kou trotseerden 

om hun protest tegen dit beleid duidelijk te maken. Maar het verhaal 

kreeg pas een draai toen u betrokken raakte bij de 1F-problematiek. 

Er was ineens media aandacht voor deze kwestie. Journalisten raakten 

geïnteresseerd om uit te zoeken wie in het gelijk gesteld kon 

worden. De NOS heeft zelfs een onderzoek uitgevoerd en ontkrachtte 

de beweringen van de IND. De NOS gaf duidelijk aan, dat het 

Nederlandse 1F-beleid gebaseerd is op een beschuldiging en 

vermoedens die niet onderbouwd kunnen worden met objectieve, 

geloofwaardige en overtuigende bewijzen. Door het harde werk van de 

Gemeente Giessenlanden hebben de VNG en 40 andere gemeentes er voor 

gekozen om dit pijnlijke en onmenselijk beleid van Nederland af te 

wijzen en brachten zelfs de politieke partijen zo ver dat ze gingen 

twijfelen over deze kwestie en gingen acties ondernemen.  

 

Dit had tot gevolg dat er in Juli 2012 een motie bij de Tweede Kamer 

door de heren Gasthuizen en Debi werd ingediend. Ze pleitten ervoor 

dat het Openbare Ministerie grondig moest onderzoeken of vervolging 

van Afghanen met een 1F-status die langer dan vijf jaar in Nederland 

verblijven en bij wie een uitzetbeletsel gold mogelijk was. Ook 

hebben ze er voor gepleit om desnoods met voorwaarden, mensen die in 

deze situatie zitten redelijkerwijs een verblijfsvergunning toe te 
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kennen. Zoals bij u bekend, ondanks de steun van SP, de PvdD, de 

PvdA, GroenLinks en D66, werd de motie helaas verworpen. Ondanks dat 

het zeer pijnlijk was om dit te accepteren hebben wij zeker een 

belangrijke vooruitgang geboekt. Want we behaalden 67 stemmen, dat 

is 45%  van de Nederlandse vertegenwoordigers. Ze  waren voor de 

motie, dus tegen dit onmenselijke beleid. En dat terwijl tot twee 

jaar geleden bijna iedereen in Nederland overtuigd was dat deze 

groep Afghaanse vluchtelingen oorlogsmisdaden begaan zouden hebben. 

Journalisten uiten openlijk hun twijfels aan het Nederlandse 1F-

beleid. Ze noemen het zelfs onrechtvaardig! 

 

Dat Dhr. Naibzay besloot Nederland te verlaten is begrijpelijk. Hij 

is helaas niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn dat z’n 

pijnlijke beslissing te nemen. Echter, sinds het invoeren van 

inreisverbod is het niet meer mogelijk om gebruik maken van Europese 

richtlijn voor vrij verkeer en verblijf van burgers en hun familie. 

Desondanks niet iedereen wil en kan toevlucht zoeken naar andere 

landen wegens het onrecht van het Nederlandse 1F-bleid. Ouders 

willen niet dat hun kinderen die bereid zijn alles voor hun 

vader/moeder te doen om ze een kwalitatief beter leven te geven hun 

toekomst opofferen. Bovendien zijn mensen het zat te vluchten. Veel 

mensen hebben al voordat ze naar Nederland komen vaak moesten 

vluchten. Maar toen was het voor een legitieme reden, omdat het 

leven van hen en hun kinderen in gevaar was. Maar nu is er geen 

legitieme reden meer voor deze mensen om te vluchten. Ze worden ten 

onrechte beschuldigd en hun menselijkheid wordt ze ontnomen. Dit is 

voor veel mensen geen reden om weer toevlucht te zoeken naar een 

ander land. Ze pleiten voor rechtvaardigheid! Daarom willen ze en 

moeten ze hier blijven.  

 

Concluderend, er zijn meer bewijzen dan ooit dat het Nederlandse 1F-

beleid niet deugt en dat het moet veranderen. En er gaat ook iets 

veranderen, daar zijn wij van overtuigd. Maar u en de gemeente 

Giessenlanden zijn onmisbaar in de strijd voor rechtvaardigheid. 

Afghaanse vluchtelingen hebben uw steun nog hard nodig. Daarom 

willen we u verzoeken om de strijd door te zetten zodat iedereen die 

ten onrechte beschuldigd wordt, wordt bijgestaan om zijn eigen 

rechten op te eisen, de fundamentele rechten van de mens. Wij hopend 

op uw steun en medewerking in de toekomst!  

 

Wij willen u en de medewerkers van gemeente Giessenlanden die zich 

bezig hielden en hopelijk in de toekomst nog zullen bezig houden, in 

het bijzonder mw. Mathilda Poirot hartelijk danken voor de moeite, 

inzet en steun voor deze groep Afghanen. Ook willen we via deze 

brief de burgers van de gemeente Giessenlanden hartelijk danken dat 

ze zich massaal tegen dit beleid hebben uitgesproken. Wij zijn 

jullie erg dankbaar!  

 

Met vriendelijke groet, 

Edris Alkozai namens de:  

Actiegroep tegen Omstreden 1F Beleid op Afghaanse Vluchtelingen.  


