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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 Yonas M. (16 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 Yonas 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 Yonas 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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Yonas, 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.
In september 2017 ontmoetten Sayed en Yonas elkaar in Groningen op de ISK (Internationale
Schakelklas). In het jaar dat Sayed bij ons in huis woonde, is Yonas ook diverse keren bij ons geweest.
Helaas heeft Yonas (16 jaar) nu al van de Dienst Terugkeer & Vertrek te horen gekregen, dat hij het
land moet verlaten als hij 18 jaar wordt.
Neemt u even de tijd om tot u door te laten dringen, wat dit betekent voor een 16-jarige jongen die
onderdak heeft bij een pleeggezin via Nidos en toestemming heeft op het mbo lessen te volgen.
In 14 punten schets ik u de situatie van Yonas:
1. In 2011 steken de Taliban de school in brand waarop Yonas als 9-jarige tot op dat moment
lessen volgde.
2. De vader van Yonas werkt mee aan de wederopbouw en bewaakt in de nacht de school.
3. Op een nacht in 2011 komen de Taliban. Zij schieten de waakhond dood. De vader van Yonas
schiet ter verdediging op de Taliban. Hij doodt één van de Taliban en wordt zelf vermoord.
4. De Taliban laten weten “De vader heeft onze broer vermoord en wij laten zijn kinderen niet
leven”. Vanwege deze onmiskenbare eerwraakdreiging duikt Yonas onder bij familie. Na een
paar jaar wordt hij onverwacht op straat herkend. Zijn moeder en oom besluiten hem
daarom in 2016 het land uit te sturen met een smokkelaar. De directe dreiging voor hem als
oudste zoon is te groot. Hij is dan 14 jaar en aan zichzelf overgeleverd.
5. De IND weigert het verhaal van Yonas te geloven.
6. De IND vraagt of zijn moeder en oom de autoriteiten in het dorp hebben laten weten, dat
zijn vader is vermoord door de Taliban. Wie de situatie in Afghanistan kent, weet dat dit een
absurde vraag is. Yonas zegt in zijn verhoor als 14 jarige: “Eigenlijk bestaat er geen overheid
in onze omgeving”.
7. In 2016 komt Yonas in Nederland aan.
8. Onder begeleiding van Nidos komt hij bij een pleeggezin en op de ISK terecht.
9. In het najaar van 2017 verhuist hij naar een ander pleeggezin.
10. In de zomer van 2018 krijgt hij het advies (zijn advocaat, Nidos en het pleeggezin blijken
hierbij betrokken) ‘homo’ of ‘christen’ te worden om zodoende een verblijfsvergunning te
bemachtigen. Yonas komt bij ons in Roden om advies. Hij luistert naar zijn hart en komt tot
de conclusie, dat hij beide opties niet kan accepteren. Hij is moslim en zeker geen homo.
11. Yonas start in september 2018 met mbo in Groningen.
12. Hij voelt zich ‘gevangen’ bij het pleeggezin en heeft het gevoel geen kant op te kunnen. Hij
durft geen contact meer met ons op te nemen, bang voor woede van zijn pleegouders.
13. Yonas spreekt met het zorgteam op zijn school in Groningen. Zij kent hem ook privé. Hij
vertelt haar, dat hij voelt dat niemand hem wil helpen in zijn directe omgeving. Hij zegt
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letterlijk: “Ik weet niet waarom ik naar school zou gaan met de dreiging uitgezet te worden.”
Hij geeft daarbij aan graag naar een psycholoog te willen.
14. Yonas is in februari 2019 verdwenen uit het huis van zijn opvangouders. Hij is ook niet meer
op school verschenen. Wij hebben redenen om ernstig bezorgd te zijn over de gevolgen van
zijn huidige situatie.
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 Taliban ervaren uit
geloofsovertuiging de absolute noodzaak Yonas te vermoorden om de ereschuld ingelost te hebben
alvorens na hun 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 Yonas, die van
betekenis voor ons land kunnen zijn als inwoner, werknemer of vakman.
Een verblijfsvergunning is voor hem 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 (www.consonante.nl/cirkel-van-integratie-2).
Omdat een netwerk van Nederlanders bereid is Yonas te helpen zijn plek in de samenleving te
vinden, is zijn situatie geschikt voor een pilot met de ‘Cirkel van Integratie’. Een echtpaar is zelfs
bereid deze vriendelijke, maar zeer kwetsbare jongen als volwaardige zoon te adopteren.
Weigert u beide opties te accepteren, dan accepteert u impliciet dat jongens als Yonas 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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