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Geachte mevrouw Kaag, 

 

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

(BDO) hebben kennisgenomen van de brief van 9 juli 2021 die u samen met de minister van 

Defensie heeft gestuurd, in reactie op de brief met vragen van de commissie van 9 juni 2021 inzake 

de aanvullende artikel-100 inzet Resolute Support missie, Afghanistan.1 Omdat de situatie met 

betrekking tot de tolken en medewerkers die de Nederlandse militairen hebben ondersteund, zeer 

dringend is, hebben de leden van de commissie BDO specifiek over deze kwestie enkele urgente 

nadere vragen.2 Overige nadere vragen van de commissie naar aanleiding van uw brief van 9 juli 

2021 zullen na het zomerreces worden gesteld.  

 

In de beantwoording zegt u de urgentie van deze leden te delen, maar stelt u tevens dat 

zorgvuldigheid van belang is bij de behandeling om vast te stellen dat de personen die naar 

Nederland komen ook daadwerkelijk de personen zijn die aan de vereisten voldoen. De situatie op 7 

juli was dat 115 aanvragen goedkeuring hebben gekregen on naar Nederland te komen, waarvan er 

90 met hun gezinnen zijn aangekomen. Nog eens 4 aanvragen waren onderweg. 113 aanvragen zijn 

afgewezen, omdat onderzoek uitwees dat deze aanvragers niet als tolk hebben gewerkt; 84 

aanvragen waren op 7 juli nog in procedure.3 Kunt u de meest recente cijfers geven? 

 

De leden van commissie BDO zien het belang van zorgvuldigheid bij de beoordeling van aanvragen. 

Maar, zo vragen zij u, wanneer levens in direct gevaar zijn, dient dan niet te worden gekozen voor 

veiligheid van de betrokkenen boven zorgvuldigheid van de procedure? Welke afweging maakt u 

inmiddels bij de spanning tussen veiligheid van mensen en zorgvuldigheid van procedure? De 

 
1 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2020-2021, 29521, AN. 
2 De leden van de fracties van de VVD, PVV, FVD, 50PLUS, Fractie-Otten en OSF hebben zich niet bij deze brief 
aangesloten.  
3 Kamerstukken I, 2020-2021, 29521, AN, blz. 10-11.  
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Taliban rukken inmiddels snel op in grote delen van Afghanistan. Het is evident dat zij mensen die 

gewerkt hebben voor buitenlandse strijdmachten, waaronder de Nederlandse, beschouwen als 

landverraders. Hierdoor lopen deze mensen acuut gevaar. U heeft gezegd dat een complete 

aanvraag 2 tot 4 weken kan duren. Erkent u dat deze termijn wel eens fataal zou kunnen zijn voor 

de betrokken mensen?  

 

De situatie in Afghanistan is sedert het moment van ontvangst van uw beantwoording snel verder 

verslechterd. De Taliban claimen inmiddels 85% van het Afghaanse grondgebied in handen te 

hebben. De Franse regering heeft op 13 juli jl. alle Fransen die zich in Afghanistan bevinden 

opgeroepen om het land te verlaten. Vele Afghanen vluchten naar Turkije door de opmars van de 

Taliban. Heeft de situatie in Afghanistan zich inmiddels niet zo ontwikkeld dat ook de tolken, en hun 

gezinnen, die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt en die nu nog in Afghanistan verblijven, 

moeten vrezen voor hun leven wanneer zij niet terstond worden geëvacueerd? Zo nee, waarom niet? 

Zo ja, bent u bereid tolken en andere medewerkers die de Nederlandse militairen hebben 

ondersteund en hun gezinnen bij dit acuut levensgevaar naar Nederland te evacueren, ook al is de 

procedure nog niet bij iedereen afgerond, zo vragen de leden van de commissie.  

 

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

(BDO) zien met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangen deze graag zo spoedig mogelijk, 

maar niet later dan 9 september 2021. 

 

Een afschrift van deze brief zal worden verstuurd naar de minister van Defensie. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

prof. dr. E.B. van Apeldoorn 

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 

Ontwikkelingssamenwerking 


