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Rafiq Naibzay, de Afghaanse vluchteling uit Hoogblokland heeft een 

verblijfsvergunning in België en vertrekt uit Nederland. Ruim 15 jaar heeft de 

man gestreden om net als zijn gezin een Nederlands paspoort te krijgen. Hij 

heeft de hoop hierop opgegeven en kiest er nu voor om zijn rechteloze situatie 

in Nederland achter zich te laten en een nieuw bestaan op te bouwen in het 

buitenland. 

 
Rafiq Naibzay vluchtte ruim 15 jaar geleden met zijn gezin naar Nederland, nadat hij was 
ontsnapt uit een Taliban-gevangenis. Zijn vrouw en 4 kinderen hebben eerder al een 
verblijfsvergunning gekregen, alleen vader Naibzay niet. De reden: hij werkte tijdens de 
Russische overheersing voor het Afghaanse ministerie van Defensie. Nederland geeft, als 
enige land in de Europese Unie, aan deze gehele groep de zogenaamde 1F-status. 
Daarmee wordt aangegeven dat de betrokkene verdacht is van oorlogsmisdaden. En dus 
geen verblijfvergunning kan krijgen, tenzij hij kan aantonen onschuldig te zijn. Uit 
onderzoeken van onder andere Amnesty International blijkt echter dat het voor deze 
groep vrijwel onmogelijk is om hun onschuld te bewijzen. In de afgelopen jaren heeft 
Rafiq Naibzay op alle mogelijke manieren geprobeerd om zijn onschuld toch aan te 
tonen. Ook is aan oud-minister Leers meerdere malen gevraagd een individuele toets uit 
te voeren zodat zijn onschuld wel aangetoond kon worden. Maar daar is nooit gehoor aan 
gegeven. 
 
Langslepende kwestie  

Er zijn in Nederland meer gevallen zoals Naibzay, medewerkers van het Afghaanse 
ministerie van Defensie aan wie een verblijfsvergunning wordt geweigerd vanwege hun 
voormalige werkgever. De gemeente Giessenlanden (waar Hoogblokland deel van uit 
maakt) heeft samen met 40 andere gemeenten geprobeerd om in overleg met de 
toenmalige minister een oplossing voor deze schrijnende zaken te vinden. Dat is tot op 
heden niet gelukt. Inmiddels hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met de nieuwe 
staatssecretaris, de heer Teeven. Hij heeft toegezegd naar deze langslepende kwestie te 
zullen kijken. Ook de VNG-Commissie Asiel & Integratie heeft in een brief aan de 
staatssecretaris en de Tweede Kamer gevraagd om gezamenlijk te komen tot een 
oplossing voor dit probleem.  
 
Meedoen in de samenleving 

Rafiq Naibzay heeft er echter voor gekozen de ontwikkelingen niet langer af te wachten 
en een verblijfvergunning aan te vragen in een andere EU-lidstaat. Die vergunning is 
hem inmiddels verleend. De buurtgenoten van Naibzay zijn uiteraard blij voor hem dat 
hij niet terug hoeft naar Afghanistan, maar zijn ook zeer teleurgesteld dat hij niet in 
Nederland kan blijven. In de afgelopen jaren zijn zij gehecht geraakt aan Rafiq Naibzay 
en zijn gezin. Hij stond altijd voor iedereen klaar en heeft laten zien dat hij bij uitstek 
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iemand is die actief mee doet in de samenleving. Het is voor veel inwoners van 
Hoogblokland maar ook voor vele anderen onbegrijpelijk waarom mensen als Naibzay in 
Nederland geen eerlijk proces krijgen, maar in de andere EU-landen wèl toegelaten 
worden.  
 
40 gemeenten 

De gemeente Giessenlanden zal zich, samen met de andere 40 gemeenten, sterk blijven 
maken voor de rechteloze situatie waarin deze groep Afghaanse vluchtelingen verkeert.  
De gemeenten hopen op korte termijn, in overleg met de staatssecretaris, tot een 
oplossing voor deze kwestie te komen. 
 
=================================================== 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Giessenlanden: 
 
Mathilda Poirot of Iris Kooij van de gemeente Giessenlanden, via telefoonnummers 0183 58 38 03/0183 58 
3906/06 20 53 46 23 of via e-mail communicatie@giessenlanden.nl.  
 
De familie Naibzay is de komende periode niet bereikbaar voor commentaar. De reden hiervoor is dat zij in de 
afgelopen 15 jaar onder grote druk en spanning hebben geleefd die zijn tol heeft geëist. De familie heeft nu 
behoefte aan rust. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
 


