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Bijlage(n)

-Datum  15 augustus 2022
Betreft Voortgang overbrengingen Afghanistan

Geachte voorzitter, 
 
Maandag 15 augustus a.s. is het een jaar geleden dat Kaboel viel en Afghanistan 
in handen kwam van de Taliban. Met het oog daarop, en gezien de recente 
overbrengingen via Pakistan, informeer ik met deze brief uw Kamer, mede 
namens de minister van Defensie, over de stand van zaken betreffende de 
overbrenging van personen uit Afghanistan die daarvoor in aanmerking komen, en 
de voortgang van de overbrengingen sinds de vorige stand van zakenbrief van 7 
juli jl.1 
 
Voortgang in algemene zin 
Na het einde van de evacuatiefase zijn vanaf 26 augustus 2021 in de 
overbrengingsfase tot op heden 2299 mensen uit Afghanistan overgebracht naar 
Nederland. Er bevinden zich op dit moment nog 256 personen in Afghanistan die 
wachten op overbrenging. 240 personen zijn reeds in een buurland van 
Afghanistan en kunnen in de komende weken worden overgebracht. De 
onderstaande tabel II geeft inzicht in de aantallen nog over te brengen personen 
per categorie.   
 
Meest recente overbrengingen 
Zoals beschreven in de stand-van-zakenbrief van 7 juli jl. hadden de Pakistaanse 
autoriteiten Nederland en andere gelijkgezinde landen de mogelijkheid geboden 
om tot 8 augustus jl. opnieuw groepen Afghanen zonder geldige reisdocumenten 
over land naar Pakistan te brengen. Het kabinet is de Pakistaanse regering 
hiervoor zeer erkentelijk en heeft deze kans aangegrepen om zo veel mogelijk 
grenspassages vanuit Afghanistan naar Pakistan te organiseren.  
 
In de brief van 7 juli jl. is gemeld dat tijdens de eerste grenspassages onder deze 
regeling 118 personen Pakistan hadden bereikt. Daarna heeft Nederland nog eens 
507 personen veilig in Pakistan weten op te vangen, waarmee in totaal 625 
personen in de periode van 28 juni tot 8 augustus naar Pakistan zijn gekomen. 

 
1 Kamerstuk 34952-179 
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Deze mensen zullen met charters en commerciële vluchten in de komende weken 
doorreizen naar Nederland. 
 
Tabel I - Overgebrachte personen 

 

I  -  OVERGEBRACHT 
Brief 

30 mrt ‘22 
Brief 

  7 juli ‘22 
Stavaza 

12 aug ‘22 

Totaal aantal personen overgebracht sinds 26 augustus 2021  1239 1801 2299 

 
 
Tabel II - Nog over te brengen personen 
 

 CAT 
II  -  NOG NAAR NL OVER TE BRENGEN PERSONEN  
per categorie (incl. gezinsleden) 

Brief 
30 mrt ‘22 

Brief 
  7 juli ‘22 

Stavaza 
12 aug ‘22 

1 Nederlanders en Afghanen met een verblijfsrecht in NL 200 108 74 

2 
Motie-Belhaj c.s. – opgeroepen tijdens  acute 
evacuatiefase (15-26 aug 2021) 

11 10 10 

3 
Speciale voorziening verdere uitvoering Motie-Belhaj c.s. 
(brief 11/10/’21)  -  NGO medewerkers 

370 144 78 

4 
Speciale voorziening verdere uitvoering Motie-Belhaj c.s. 
(brief 11/10/’21)  -  MINDEF en EUPOL personeel 

384 303 73 

5 
Tolkenregeling MINDEF  (tolken, hoog-profiel en politie 
missiepersoneel) 

314 177 79 

6 Lokale staf Nederlandse ambassade 0 0 0 

7 Lokale staf internationale organisaties (EU, VN, NAVO) 0 0 0 

8 
Extra inspanning tbv (fixers van) journalisten en MR-
verdedigers op basis van lijst EU 

25 16 13 

9 Achtergebleven kerngezinsleden 217 184 169 

 
TOTAAL NOG NAAR NL OVER TE BRENGEN: 1521 942 496 

 Waarvan in transit (voornamelijk Pakistan, in enkele 
gevallen Iran): 

330 176 240 

 Waarvan nog in Afghanistan: 1191 766 256 

 
 
 
Vooruitblik overbrenging 
Zoals boven genoemd, bevinden zich op dit moment (peildatum 12 augustus) nog 
256 mensen die voor overbrenging in aanmerking komen in Afghanistan. Het 
betreft met name mensen die tot dusverre geen gebruik hebben kunnen maken 
van het Nederlandse aanbod om overgebracht te worden (bijvoorbeeld door ziekte 
of zwangerschap of omdat ze de reis naar de grens met Pakistan te gevaarlijk 
achtten). Daarnaast gaat het om een aantal kerngezinsleden van reeds naar 
Nederland overgekomen personen, van wie de registratie en toetsing nog niet kon 
worden afgerond (bijvoorbeeld omdat persoonsgegevens nog ontbreken).  
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Conform de brief van 7 juli jl. is aan de personen die op dat moment binnen de 
genoemde vier categorieën vielen, een bericht gestuurd om te achterhalen of zij 
nog steeds overgebracht willen worden. De personen die niet voor de aangegeven 
datum hebben gereageerd, zijn nu niet meer meegenomen in de cijfers van nog 
over te brengen personen. Hoe voorts met deze personen precies wordt 
omgegaan, staat omschreven in de brief van 7 juli jl. Personen die recentelijk niet 
bereikt konden worden of aangaven niet van het aanbod tot overbrenging gebruik 
te willen maken, zullen op korte termijn eenzelfde bericht ontvangen als 
hierboven beschreven. 
 
Het kabinet blijft de komende tijd in lijn met de inzet zoals beschreven in de brief 
van 7 juli jl. haar uiterste best doen om zij die dit willen zo spoedig mogelijk naar 
Nederland over te brengen.  
 
 
De minister van Buitenlandse Zaken, 
 
 
 
 
 
 
W.B. Hoekstra 
 
 
 
 
 
 
[Ondertekenaar 1] [Ondertekenaar 2] 
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