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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

488
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid over een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij
Nederland dreigt te worden uitgezet (ingezonden 2 oktober 2019).
Mededeling van Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid)
(ontvangen 24 oktober 2019).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht «Tolk vreest uitzetting: Ik kan beter hier
sterven dan in Afghanistan»1
Vraag 2
Bent u bereid om Afghanen die bijvoorbeeld als tolk hebben gewerkt voor
westerse mogendheden en daarmee in de ogen van de Taliban met de vijand
hebben geheuld, categoriale bescherming te bieden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Deelt u de mening dat mensen die met gevaar voor eigen leven voor de
bondgenoten van Nederland hebben gewerkt, te allen tijde bescherming
verdienen? Zo nee, hoe rijmt u dat met de uitspraak van de Minister van
Defensie over Afghaanse tolken: «Mensen die met gevaar voor eigen leven
voor ons hebben gewerkt, verdienen onze aandacht en zorg»?2
Vraag 4
Welke aanleiding heeft u om te veronderstellen dat Afghaanse tolken die voor
de Amerikanen hebben gewerkt geen gevaar lopen, terwijl u Afghaanse
tolken die voor Nederland hebben gewerkt wel bescherming biedt?
Vraag 5
Hoeveel tolken die hebben gewerkt voor westerse mogendheden zijn op dit
moment ondergedoken in Afghanistan? Hoeveel van deze tolken zijn
inmiddels gedood?
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Vraag 6
Hoe rijmt u het eventuele terugsturen van deze tolk met het beginsel van
non-refoulement?
Vraag 7
Bent u bereid om de uitzetting van Afghaanse tolken te staken? Zo nee,
waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk
(SP) van uw Kamer aan de Staatssecretaris over een Afghaanse tolk die
vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet
(ingezonden 2 oktober 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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