
 

Lijden onder 1F 

 

De sociale en psychische omstandigheden waarin de     

gezinnen van Afghaanse vluchtelingen met een onte-

rechte 1F-status verkeren zijn alarmerend.  

Mensen op deze manier laten voortleven is onmense-

lijk! 

De Actiegroep pleit voor een nieuw beleid waarin een   

oplossing voor de huidige problemen wordt gevon-

den. Er moet een eind komen aan de situatie waarin 

in Nederland levende burgers “mort civil” status krij-

gen! 

Wie zijn wij?  

Over ons 

De Actiegroep tegen het Nederlandse 1F-beleid is          

opgericht in 2012 met als doel het gesprek over de 

onmenselijke situatie van Afghaanse vluchtelingen 

met een 1F-status op gang te brengen en te houden. 

De Actiegroep wilt dat er een sociale en rechtvaardige 

oplossing voor de problemen komt die zijn ontstaan 

vanwege het huidige beleid omtrent vluchtelingen 

met een 1F-status. 

Aanmelden 

Deelname is gratis. Graag verzoeken wij u in verband 

met de catering om uw deelname voor 30 april per 

email of telefonisch aan ons door te geven.  

Contact 

Telefoon:  06-47153870 &  06-44995043 

Email: actiegroep@outlook.com 

www.facebook.com/groups/actiegroep2012 

 

Sponsor 

 

Simon Lévelt Koffie & Thee, Den Haag   

 

 

DEBAT 
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Vluchteling met 1F 
 

In 2000 kregen circa 850 Afghaanse vluchtelingen in      

Nederland collectief een 1F-status. Het gevolg      

hiervan was: intrekking of weigering van de verblijfs-

vergunning. Ze kregen die status omdat ze werkzaam 

zijn geweest binnen Afghaanse veiligheidsorganen. Er 

is dus niet individueel gekeken of ze daadwerkelijk 

misdaden hebben begaan. Sterker nog: slechts  twee 

vluchtelingen werden daadwerkelijk vervolgd voor 

hun misdaden!  

 

Een aantal Afghaanse vluchtelingen met 1F-status zijn   

inmiddels uitgeweken naar omringende buurlanden, 

waar ze een verblijfsvergunning krijgen en geen 1F-

status. De resterende Afghanen verblijven inmiddels 

al gemiddeld 14 jaar in Nederland zonder een        

verblijfsvergunning, werk, inkomen, onderdak en 

zorgverzekering! 

  

Deze vluchtelingen leven onder erbarmelijke omstan-

digheden, terwijl er niet eens bewezen is of ze de     

1F-status terecht opgelegd gekregen hebben.   

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Dagprogramma  

 

Eerste sessie 

Voorzitters: Dhr. G. Tuenter   

 

12:30  Inloop 

13:00  Opening, Edris. M. Alkozai 

13:10  Dhr. Eikelboom   

 Toepassingscriteria artikel 1F 

13:30  Afghaanse vluchteling met 1F-status 

13:50  Dhr. Dehzad 

 Afghanistan 1978-1992 

14:10  Dhr. mr. P.B.Ph.M. Bogaers  

 De rol van Pakistan in het ambtsbericht 2000 

 & internationale gemeenschap vs Nederland, 

 wie kan gelijk gesteld worden? 

14:30  Discussie panel 
 

15:00  Pauze met koffie en thee  
 

Tweede sessie,  

voorzitters: Dhr. Shapour   

 

15:20  Dhr. R. Bruin,  

 Resultaten onderzoek UNHCR over de inlich- 

 tingendienst (KhAD/WAD) & waarom werd het 

 afgewezen door de Nederlandse overheid?  

15:40  Afghaanse vluchteling met 1F-status 

16:00  Burgemeester mw. E. Boot 

 Reden opkomen voor familie Naibzay en rol 

 van Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)   

16:20  Resolutie van de bijeenkomst 

16:30  Discussie panel 

17:00  Afsluiten  

Onterecht 1F-status 
 

De 1F-kwestie is een gevoelig onderwerp voor de   

politiek. De 1F-status wordt toegekend in geval van 

ernstige misdaden: misdaden tegen de menselijkheid. 

Vluchtelingen die de 1F-status krijgen toegekend,  

hebben geen recht op  bescherming in het land van 

toevlucht. De Actiegroep is het eens met dit beleid: 

misdaden moeten bestraft worden.  

  

De Actiegroep maakt zich echter sterk voor vluchtelin-

gen die deze status onterecht hebben gekregen. Wie 

bepaalt of een vluchteling misdaden heeft begaan en 

hoe verloopt die procedure?  

  

Bij Afghaanse vluchtelingen wordt op basis van het 

algemene ambtsbericht 2000 in zake Afghanistan   

bepaald of vluchtelingen een 1F-status krijgen. Dit 

ambtsbericht wordt echter sterk betwist door vluchte-

lingenorganisaties en de Afghaanse overheid. Het  

bevat onjuiste en onbetrouwbare informatie zonder 

bronvermelding. Vandaar dat veel Afghanen ten     

onrechte een 1F-status gekregen hebben.  Voor meer 

informatie verwijzen wij u graag door naar de volgen-

de website: 

www.tekenvoorrechtvaardigheidinnederland.nl 

 
  
  
  
  
  
  
  


