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Introductie 

Deze dag is georganiseerd door Stem Voor Rechtvaardigheid. Namens hen allen, wil 

ik u allemaal nogmaals van harte welkom heten op de Demonstratie voor 

Rechtvaardigheid. SVR is een beweging die op komt voor rechtvaardigheid in 

Nederland. Op dit moment wordt er in Nederland op een onmenselijke manier 

omgegaan met een bepaalde groep vreemdelingen, waarvan het merendeel bestaat 

uit Afghanen. Volgens de IND hebben zij geen recht op het krijgen van een 

verblijfsvergunning. Zij krijgen echter geen rechtvaardig en eerlijk proces, terwijl men 

dit wel zou verwachten in een rechtsstaat als Nederland. SVR is van mening dat 

iedereen hier recht op heeft. Wij geloven in de principes van een rechtsstaat en 

strijden daarom voor de rechten van deze mensen.  

 

Sinds oktober 2008 zet SVR zich in voor de genoemde groep vluchtelingen die te 

kampen heeft met de zogenaamde 1F problematiek. Dit zal ik kort even toelichten, 

want vanzelfsprekend zal dit onderwerp ook door andere sprekers naar voren 

worden gebracht. Tevens zal ik de doelstellingen van SVR en het doel van de 

demonstratie bespreken. 

 

1F problematiek 

Deze groep vreemdelingen krijgt geen verblijfsvergunning, omdat zij bepaling 1F uit 

het vluchtelingenverdrag tegengeworpen krijgen. Dit houdt in dat bescherming 

geweigerd kan worden aan personen die worden verdacht van ernstige misdrijven, 

misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Vrijwel iedereen in 

Nederland zal het er over eens zijn dat schenders van mensenrechten niet voor 

bescherming als vluchteling in aanmerking komen. Maar vanuit de VN is ook 

benadrukt dat dit artikel met grootse voorzichtigheid moet worden toegepast. Dit is in 

Nederland niet het geval. Het artikel is de afgelopen jaren niet individueel toegepast, 

maar op basis van collectieve kenmerken.  

Een groot aantal Afghanen (ongeveer 600 personen) wordt, zonder grondig 

onderzoek naar bewijzen, allemaal in categorie 1F geplaatst. Een groot deel van 



deze mensen hoort helemaal niet thuis in deze categorie. Het artikel wordt dus niet 

juist toegepast en hiermee schendt Nederland elementaire mensenrechten.  

 

Afghanen & het ambtsbericht uit 2000 

De bovengenoemde groep krijgt dit 1F stempel op basis van het ambtsbericht van 

februari 2000, opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse zaken over de situatie 

in Afghanistan. Dit ambtsbericht bevat de conclusie dat iedere werknemer van de 

Afghaanse veiligheidsdiensten Khad/WAD vanaf de rang van onderofficier, heeft 

deelgenomen aan martelingen. Daarnaast worden mensen die destijds lid waren van 

een politieke partij van de regering en werkzaam waren in het land, beschuldigd van 

wandaden. Er is hier dus sprake van een categoriale toepassing van het artikel 1F, 

zonder dat er individueel getoetst wordt. 

Zowel grote, hoog aangeschreven instanties als UNHCR, Amnesty International en 

Vluchtelingenwerk als de Afghaanse vluchtelingen zelf hebben te kennen gegeven 

dat er fouten in het ambtsbericht staan. Zij hebben een dringende oproep gedaan tot 

het herzien van dit ambtsbericht, maar dit wordt door de Nederlandse overheid 

genegeerd. 

 

Omgekeerde bewijslast 

Omdat vreemdelingen met 1F automatisch ongewenst worden verklaard, mogen zij 

vanaf dat moment niet legaal in Nederland verblijven. Zij worden dan in detentie 

genomen. Deze mensen zijn echter nooit berecht en worden toch gestraft. Het 

openbaar ministerie ziet bij deze groep geen aanknopingspunten voor strafrechtelijke 

vervolging. Met andere woorden: er zijn geen bewijzen die pleiten voor de wandaden 

van deze mensen. Toch worden zij door de IND schuldig verklaard op basis van 

vermoedens. We hebben in het vreemdelingenrecht (in tegenstelling tot het 

strafrecht) dus te maken met een omgekeerde bewijslast! En het is aan de 

vluchtelingen om hun onschuld bij de IND en niet bij de strafrechter te bewijzen!  

 

Vacuum 

Momenteel worden vluchtelingen met 1F vanuit detentie gedwongen uitgezet naar 

Afghanistan. Dit is tegen het advies van het Afghaanse consulaat, omdat zij de 

veiligheid van deze vluchtelingen niet kunnen waarborgen. Nederland gaat echter 

gewoon door met uitzettingen. 



Een deel van deze mensen kan op basis van artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens niet uitgezet worden, omdat zij gevaar lopen te 

worden gefolterd of onmenselijk te worden behandeld in hun land van herkomst. 

Tegelijkertijd mogen zij niet in Nederland blijven. Op dat moment worden alle sociale 

voorzieningen gestaakt; de vluchteling heeft geen recht meer op huisvesting en een 

uitkering. Ze worden dus door onze regering bewust en weloverwogen de illegaliteit 

ingestuurd. Ze belanden in niemandsland of anders gezegd, ze zitten in een vacuum; 

men kan niet worden teruggestuurd, maar mag ook niet blijven in Nederland. Maar 

tot wanneer? Levenslang? Dat weet niemand…  

Het doel van SVR:  

SVR wil er voor zorgen dat er een oplossing komt voor deze categorie mensen, 

zodat deze honderden asielzoekers die hier al meer dan tien jaar wonen, niet langer 

in onzekerheid leven.  

De hoofd doelstellingen van SVR zijn: 

- Een herziening van het ambtsbericht uit 2000 

- En het wijzigen van het huidige 1F beleid 

Hier vloeien natuurlijk een heleboel andere doelen uit voort. Zo strijden wij voor: 

- een individuele toepassing van het artikel 1F 

- het overdragen aan het OM met een strafrechtelijk proces als gevolg, zodat 

berechting of vrijspraak plaats vindt en men niet ‘levenslang’ in de categorie 

1F valt. 

Hierbij onderschrijven wij ook het standpunt van het Nederlands Juristen Comite voor 

de Mensenrechten. SVR strijdt niet voor een verblijfsvergunning voor deze gehele 

groep, wij strijden voor het principe “dat ieder mens recht heeft op een eerlijk proces”. 

Iemand levenslang schuldig achten en een straf opleggen, zonder grondige 

bewijzen, moet niet kunnen in een rechtsstaat als Nederland. 

 

Doel Demonstratie 

Deze demonstratie is georganiseerd om meer weet van dit onderwerp te krijgen bij 

de Nederlandse bevolking. Wij hopen zo aandacht te krijgen voor rechtvaardigheid in 

Nederland en naast burgers, ook politici aan het denken te zetten.  

 



Het afwisselende programma van vandaag zal hier aan bijdragen. Het zal een 

informatieve, muzikale middag worden. Op de oranje papiertjes kunt u het 

programma terugvinden, evenals de teksten van de artiesten. Het is zeker de 

bedoeling dat u allemaal mee doet, dus schroom niet! En dan wens ik u nu een fijne 

middag. 

 


