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Ministerie van Justitie en Veiligheid
Zijne Excellentie de heer M.G.J. Harbers
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Onderwerp: verblijfsvergunning asiel voor Navid S. (25 jaar)

Roden, 13 februari 2018

Hooggeachte heer Harbers,
Een jaar geleden kregen wij het prachtige bericht, dat u uw discretionaire bevoegdheid heeft
gebruikt om onze Afghaanse ‘bonuszoon’ Sayed H. (toen 18 jaar) een verblijfsvergunning te geven.
Sayed is sinds september 2018 gemotiveerd bezig met elektrotechniek op het mbo. Zijn toekomst is
dankzij uw beslissing veelbelovend voor hem én voor ons land.

Vandaag sturen wij u twee brieven, waarin wij een dringend appel doen op uw redelijkheid. Dit is de
brief met het verzoek aan u om Navid een verblijfsvergunning te verstrekken.

Kinderpardon en discretionaire bevoegdheid
Op 29 januari 2019 startten wij met het schrijven van beide brieven. Precies in die week heeft u een
‘deal’ gesloten met de regeringspartijen. Vreugde en trots ten aanzien van het kinderpardon voerden
de boventoon in de media. De schrijnendheid van de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid is
onderbelicht gebleven. Jongens als Navid hebben nu – ten onrechte - geen enkele kans meer op een
betekenisvolle toekomst in Nederland.
In WNL op zondag (03-02-2019) hoorden wij u zeggen, dat de discretionaire bevoegdheid ‘op termijn’
wordt afgeschaft. Wij vertrouwen er dan ook op, dat deze brief op dit moment de aandacht krijgt die
hij verdient. We sturen eenzelfde brief naar uw coalitiegenoot Sybrand Buma van het CDA.
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Navid, een glasheldere situatie van eerwraak
‘Onze’ Sayed is gevlucht uit Afghanistan, niet vanwege oorlog, maar vanwege de persoonlijke
dreiging met de dood vanwege eerwraak. Hij heeft in 2018 met terugwerkende kracht tot 06-022016 een verblijfsvergunning asiel gekregen. Conform het Verdrag van Dublin is eerwraak een directe
grond voor asiel.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft, bij monde van verweerder, mr. C., in de rechtszaak
van ‘onze’ Sayed in augustus 2017 in Arnhem letterlijk toegegeven niet goed op de hoogte te zijn van
de rol en de gevolgen van eerwraak in de Afghaanse cultuur. Dit verklaart o.i. deels de afwijzende
houding van de IND.
Op 6 februari 2016 ontmoetten Sayed en Navid elkaar in Ter Apel. In het jaar dat Sayed bij ons in huis
woonde, heeft Navid diverse keren bij ons gelogeerd. Helaas heeft Navid in januari 2019 opnieuw
een negatief bericht ontvangen van de Raad van State.
In 13 punten schets ik u de situatie van Navid:
1. In juli 2013 vlucht Navid uit Afghanistan, omdat de familie van zijn vriendin hem dreigt te
vermoorden als ‘eerwraak’. Het meisje is zwanger geraakt van Navid. Vanwege de ‘schande
voor de familie’ doodt de familie de eigen dochter.
2. Navid vlucht per vliegtuig van Kabul naar Saoedi Arabië. Na een illegaal verblijf van twee jaar
bij familieleden pakken de Saoedi’s hem op.
3. Navid krijgt in die periode bericht uit Afghanistan dat zijn vader is vermoord.
4. Na twee maanden gevangenschap stuurt Saoedi Arabië Navid met een ‘laissez-passer’ terug
naar Kabul, Afghanistan.
5. Navid beseft dat hij opnieuw in direct levensgevaar verkeert en reist daarom met een
‘reisagent’ nog diezelfde dag over de grens naar Iran.
6. Vanuit Iran reist hij met smokkelaars verder en komt hij in februari 2016 aan in Ter Apel.
7. Navid is onbekend met onze openheid om over gevoelens te spreken. Hij beantwoordt naar
vermogen de vragen over zijn relatie. De IND beoordeelt dit als summier.
8. De IND weigert zijn verhaal te geloven.
9. In het najaar van 2017 wordt in Afghanistan ook een broer van Navid gedood. De
achtergebleven familieleden zijn overtuigd, dat deze moord een gevolg is van de eerwraak.
Navid ontvangt gruwelijke foto’s als bewijsmateriaal. De familie verhuist om uit het zicht en
dus uit de handen van de moordenaars te blijven.
10. Navid levert eind 2017 zelf nog meer krachtig bewijsmateriaal voor de eerwraakdreiging die
hem in Afghanistan wacht: twee handgeschreven verklaringen uit Afghanistan en uit Saoedi
Arabië die zijn verhaal bevestigen. Beëdigde vertalingen van de brieven, de originele
exemplaren, inclusief foto’s en kopieën van tazkera’s van de mensen wier vingerafdrukken
onder de brieven staan, zijn in het bezit van de IND.
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11. De IND weigert waarde toe te kennen aan dit bewijsmateriaal. Harder bewijs van moord (op
zijn vader en op zijn broer) vanwege eerwraak is onmogelijk vanwege de politieke en sociale
omstandigheden in Afghanistan en vanwege de aard van het eerwraakprobleem. De IND stelt
o.i. onredelijke eisen aan het bewijsmateriaal van Navid.
12. Navid verblijft nu illegaal in Nederland. Hij werkt op dit moment zwart om te overleven. Zijn
werkgever heeft verklaard hem een contract te geven, als hij een verblijfsvergunning krijgt.
13. Gedurende zijn verblijf in diverse AZC ’s sinds 2016 heeft Navid door plaatselijke artsen
verschillende medicijnen voorgeschreven gekregen om zijn depressieve en wanhopige
psychische situatie het hoofd te bieden.
Navid staat nu letterlijk met lege handen op straat. Hij mag nergens zijn. Terug naar Afghanistan is
voor hem geen optie, omdat de dreiging vermoord te worden vanwege een eerwraakkwestie tot in
lengte van jaren blijft bestaan. De familie van het meisje ervaart uit geloofsovertuiging de absolute
noodzaak Navid te vermoorden om de ereschuld ingelost te hebben alvorens na de dood voor Allah
te kunnen verschijnen. De IND accepteert dit gruwelijke feit helaas niet als waarheid en vernietigt
daarmee kansen voor jonge, gemotiveerde mensen als Navid, die van betekenis voor ons land
kunnen zijn als inwoner, werknemer of vakman.
Een verblijfsvergunning is voor Navid de enige deur naar een normaal leven, zonder gevaar voor
hemzelf en voor onze samenleving. Wij vragen u met klem hem een verblijfsvergunning te geven.
Een alternatief is, dat u uitvoering laat geven aan ons voorstel aan u, dd. 14-09-2018: invoering van
de ‘Cirkel van Integratie’ in Nederland (bijlage). Dit voorstel beoogt legalisering van particuliere
opvang in ruil voor een verblijfsvergunning (https://www.consonante.nl/cirkel-van-integratie-2).
Omdat een netwerk van Nederlanders bereid is Navid te helpen zijn plek in de samenleving te
vinden, is zijn situatie geschikt voor een pilot met de ‘Cirkel van Integratie’. Weigert u beide opties te
accepteren, dan accepteert u impliciet dat jongens als Navid illegaal moeten zien te overleven in
Nederland of elders in Europa met alle negatieve gevolgen voor hemzelf, de mensen in zijn directe
omgeving en de samenleving in z’n geheel.
Wij doen een dringend appel op uw redelijkheid en uw gevoel voor rechtvaardigheid.
Met vriendelijke groet,

Marian Stoppelenburg & Jan van Bon
Achterstekamp 31
9301RB RODEN
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Bijlage: Open brief aan Mark Harbers

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Zijne Excellentie De Heer M.G.J. Harbers
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Roden, 14 september 2018
Betreft: oplossing voor ‘langdurig verblijf zonder bestendig verblijfsrecht’

Geachte heer Harbers,
Om het draagvlak voor uw asielbeleid in de samenleving en in de coalitie te bevorderen, doen wij
voor de derde keer een dringend beroep op u om de Cirkel van Integratie serieus in overweging te
nemen. In uw twee reacties (dd. 28-05-18 en 28-8-18) schuift u een kansrijk voorstel terzijde. Deze
derde brief is daarom openbaar.
De Cirkel van Integratie is een oplossing voor asielzoekers die al jaren procederen of zijn
uitgeprocedeerd en aantoonbaar zijn geïntegreerd in een Nederlands netwerk.
Het drama 'Lili&Howick' had niet plaatsgevonden als een groep van 5 betrokken Nederlandse
gezinnen een Cirkel van Integratie had mogen vormen. De toekenning van hun verblijfsrecht had in
dat geval plaatsgevonden zonder maatschappelijke onrust en zonder hoge kosten en extra werkdruk
voor IND, Nidos, advocaten, rechters, journalisten en medewerkers van het Ministerie van J&V.
De voordelen van de invoering van de Cirkel van Integratie:
 vermijding van maatschappelijke onrust over het asielbeleid t.a.v. ‘schrijnende situaties’
 burgers kiezen voor een Cirkel van Integratie i.p.v. een beroep op uw discretionaire bevoegdheid
 vermindering van het aantal langdurig verblijvenden zonder bestendig verblijfsrecht
 besparing van kosten in de opvang en de juridische begeleiding
 rust in de coalitie en draagvlak in de samenleving
 verbetering van de integratie via een Nederlands netwerk
Details over de Cirkel van Integratie vindt u op de website van de Stichting ConnectingFriends.
Ons concrete verzoek aan u is om de Cirkel van Integratie onder de aandacht te brengen van uw
onderzoekscommissie die op zoek gaat naar oplossingen voor vluchtelingen die langdurig in ons land
verblijven zonder bestendig verblijfsrecht.
Wij brengen deze brief onder de aandacht van relevante media, omdat we ervan overtuigd zijn, dat
de Cirkel van Integratie niet alleen nieuwe Lili&Howick-drama’s voorkomt, maar vooral ook kansen
biedt aan asielzoekers die volgens de publieke opinie een plek in onze samenleving verdienen.

Met vriendelijke groet,
drs. Marian Stoppelenburg & drs. Jan van Bon
Achterstekamp 31, 9301RB RODEN
Telefoon: 06 5352 1623 en 06 5339 6570
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