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Waarom het KhAD-WAD
ambtsbericht van
29 februari 2000 onjuist
en onbetrouwbaar is
Joost Brouwer & Pieter Bogaers1

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waar het verhaal vandaan komt dat ‘alle KhAD- en WAD-(onder)
ofﬁcieren’ zich aan marteling schuldig maakten. Dat is een belangrijke vraag want vanwege deze conclusie
wordt door de Unit 1F van de IND aan al die ex-(onder)ofﬁcieren in Nederland artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag tegengeworpen en kunnen zij als vermeende oorlogsmisdadigers geen verblijfsvergunning krijgen.
Een uitgebreidere versie van dit artikel, met veel meer details en onderbouwing, is te vinden op de website
van het NJB, njb.nl. Deze uitgebreidere versie wordt verder aangeduid als ‘het webartikel’.

Inleiding
Het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari 2000,2 over
de Afghaanse geheime dienst KhAD en het bijbehorende
ministerie WAD ten tijde van de communistische regimes
van 1980-1992, zorgt al achttien jaar voor veel controverse. Het probleem is de conclusie in dat ambtsbericht dat
alle KhAD- en WAD-ofﬁcieren en onderofﬁcieren persoonlijk mee gedaan hebben aan martelpraktijken.3
In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waar het
verhaal vandaan komt dat ‘alle KhAD- en WAD-(onder)ofﬁcieren’ zich aan marteling schuldig maakten. Dat is een
belangrijke vraag want vanwege deze conclusie wordt
door de Unit 1F van de IND aan al die ex-(onder)ofﬁcieren
in Nederland artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag
tegengeworpen en kunnen zij als vermeende oorlogsmisdadigers geen verblijfsvergunning krijgen. Om erkend te
worden als signiﬁcante uitzondering en toch in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning dienen deze
ex-KhAD/WAD-medewerkers hun onschuld aannemelijk te
maken. Er is sprake van omgekeerde bewijslast.
Na een overzicht van de afwijzing van de kritiek op
het ambtsbericht tot nog toe (par. 1) wordt onze nieuwe
benadering voor het onderzoeken van het ambtsbericht
uit de doeken gedaan (par. 2). Een eerste afwijzende reactie van Buitenlandse Zaken op de weerlegging door Joost
Brouwer van het KhAD-WAD ambtsbericht wordt gevolgd
door een discussie over hoe daar mee om te gaan (par. 3
en 4). Vervolgens komen aan de orde direct bewijs dat de
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conclusies van het ambtsbericht niet kloppen (par. 5);
informatie met betrekking tot het onbetrouwbaar c.q.
onjuist handelen van de anonieme bronnen voor het
ambtsbericht, van de ambassademedewerker(s) in Islamabad, en van de betrokken medewerkers van Buitenlandse
Zaken en Justitie in Den Haag (par. 6-8). Na een toetsing
van het ambtsbericht aan de criteria van de Afdeling, de
Gedragscode gerechtelijk deskundigen en de Awb (par. 9)
volgen een discussie en conclusies (par. 10). Voor meer
informatie en meer onderbouwing wordt verwezen naar
het webartikel horend bij dit tijdschriftartikel.

1. Kritiek op het ambtsbericht is tot nog toe
afgewezen
Wat opvalt in het ambtsbericht is dat de inleidende delen
weliswaar voorzien zijn van verwijzingen naar boeken en
rapporten, maar dat de beschuldigende delen tegen alle
KhAD/WAD-ofﬁcieren en onderofﬁcieren, verderop in het
ambtsbericht, uitsluitend gebaseerd zijn op niet-openbaar
gemaakte verklaringen van anonieme bronnen. Na verschijning van het ambtsbericht hebben veel organisaties en
internationaal erkende experts verklaard dat de conclusie
van het ambtsbericht dat alle voormalige ofﬁcieren en
onderofﬁcieren van de KhAD en het WAD persoonlijk
gemarteld hebben, onjuist is. Onder hen UNHCR, Vluchtelingenwerk, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Amnesty International, de voorzitter van het
parlement van Afghanistan, professor Barnett R. Rubin

(gedurende 1990-1996 directeur van het Center for the Study of Central Asia van Columbia University in New York) en
dr. A. Giustozzi (destijds Afghanistan expert van de London
School of Economics).4, 5, 6 Desalniettemin wordt volgehouden door de bewindslieden van Buitenlandse Zaken en Justitie, en ook door de diensten waarvoor zij verantwoordelijk
zijn, dat de conclusies van het ambtsbericht kloppen.

De beschuldigende delen tegen
alle KhAD/WAD-officieren
en onderofficieren in het
ambtsbericht zijn uitsluitend
gebaseerd op niet-openbaar
gemaakte verklaringen van
anonieme bronnen
Ook de rechterlijke macht blijft tot nog toe achter
het ambtsbericht staan. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een van de argumenten voor handhaving van het ambtsbericht dat, waar het
de nieuwe uitspraken van derden over het KhAD-WAD
ambtsbericht betreft, onvoldoende duidelijk is waar de
informatie vandaan komt waarop die nieuwe uitspraken
gebaseerd zijn.7 Volgens de bewindslieden van Buitenlandse Zaken is een tweede argument om het ambtsbericht te handhaven dat verklaringen van nieuwe bronnen
[over de organisatie en operationele methoden destijds
van de KhAD en het WAD] mogelijk politiek of anderszins
gemotiveerd zijn; dit omdat die nieuwe bronnen al
bekend zijn met de conclusies van het ambtsbericht en
met het daarop gebaseerde Nederlandse 1F-beleid ten
aanzien van voormalige (onder)ofﬁcieren van de KhAD/
WAD.8 ‘Daardoor is niet met zekerheid een oordeel te

geven over de betrouwbaarheid en objectiviteit van thans
te raadplegen ter zake kundige bronnen, de bronnen die
in het verleden geraadpleegd zijn daaronder begrepen. Uit
genoemd overleg met ambassade Kabul is ten slotte
gebleken dat archiefonderzoek niet mogelijk is’,9 zo luidt
het derde argument.

2. Een nieuwe benadering met betrekking tot
het beoordelen van de juistheid van het
ambtsbericht
Om bovenstaande drie argumenten (onduidelijkheid,
onbetrouwbaarheid en onveriﬁeerbaarheid van tegensprekende bronnen) te vermijden werd voor het hier gepresenteerde onderzoek besloten geen nieuwe informatiebronnen te zoeken, maar na te gaan hoe de samenstellers van
het ambtsbericht destijds zijn omgegaan met de informatie die hen tijdens het samenstellen van het ambtsbericht
aantoonbaar ter beschikking stond. En welke invloed dit
had op de inhoud van het ambtsbericht. Daartoe hebben
wij gebruik gemaakt van:
– de bronnen die in de bronnenlijst van het KhADWAD-ambtsbericht van 29 februari 2000 genoemd
worden;
– eerdere algemene en individuele ambtsberichten
van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken over Afghanistan en over Afghanen;
– het boek uit 1995 van professor Kakar, voormalige
hoogleraar aan de universiteit van Kabul, waarin
hij zijn vijf jaren als gevangene van de KhAD
bespreekt;10
– en de correspondentie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en de Nederlandse
ambassade in Islamabad tijdens de voorbereiding en
kort na het verschijnen van het KhAD-WAD ambtsbericht, voor zover deze is vrijgegeven na een Wob-verzoek (zie bijlagen 3a en 3b bij het webartikel).
Allemaal bronnen dus die de samenstellers van het
KhAD-WAD ambtsbericht aantoonbaar tot hun beschikking hadden of die zij, in het geval van het boek van professor Kakar, hadden moeten kennen uit hoofde van hun
veronderstelde deskundigheid met betrekking tot de
KhAD en het WAD.
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Vrij vertaald beriepen de bewindslieden zich op de stelling dat
een ambtsbericht alleen die informatie hoeft te bevatten die de
conclusies van het ambtsbericht ondersteunt
Aan dit gedetailleerde, vernieuwende onderzoek is
meer dan 800 uur besteed. In dit artikel presenteren wij
een samenvatting van de resultaten daarvan.

3. Reactie van Buitenlandse Zaken en
Veiligheid & Justitie op de weerlegging
van het KhAD-WAD ambtsbericht 2000
Op 22 december 2016 is bij de Minister van Buitenlandse
Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie
bezorgd de uitgebreide weerlegging (50 000 woorden) van
het KhAD/WAD ambtsbericht, gebaseerd op onze heranalyse van de in de vorige paragraaf genoemde, in 1999 al
beschikbare openbare informatie. Die weerlegging is
samengevat in dit artikel. In hun reactie zijn de bewindslie-

den een inhoudelijke discussie uit de weg gegaan.11 Impliciet erkenden de bewindslieden daarmee dat er bij het
samenstellen van het beschuldigende deel van het KhAD/
WAD-ambtsbericht inderdaad sprake was van een bevooroordeelde keuze van bronnen en een selectieve presentatie
van feiten. Vrij vertaald beriepen zij zich op de stellingen
dat een ambtsbericht alleen die informatie hoeft te bevatten die de conclusies van het ambtsbericht ondersteunen,
en dat wie de inhoud van de verklaringen van de vertrouwelijke bronnen niet kent per deﬁnitie geen goed oordeel
kan geven over de betrouwbaarheid van het ambtsbericht.
De basis voor de eigen argumenten van het ministerie
hoeft niet getoond te worden. Het bestaan van tegenargumenten hoeft niet genoemd te worden in het ambtsbe-

De belangrijkste conclusies van het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari 2000 staan in paragrafen 2.4 en 2.7
van dat ambtsbericht. Deze conclusies luiden als volgt:
1) 2.4, alinea 2: Slechts zeer loyaal gebleken leden
van de DVPA [de communistische staatspartij] en
personen uit regeringsgezinde families kwamen in
aanmerking om als ofﬁcier toegelaten te worden tot
de KhAD of de WAD.
2) 2.4, alinea 3 en 4: Nieuwe ofﬁciersrecruten van de
KhAD en de WAD ondergingen een zeer intensieve
training, de zogenaamde Parwachi. Als de Parwachi
met goed gevolg doorlopen was, volgde een proeftijd
die bekendstond als de Azmajchi. ... De Parwachi en
de Azmajchi vormden onderdeel van de ofﬁcierenopleiding van de KhAD en de WAD. De opleiding stond
derhalve niet open voor gewone informanten. Personen die door de KhAD en de WAD als buitengewoon
loyaal werden aangemerkt, konden een verkorte
opleiding volgen.
3) 2.4, alinea 5: De rang van ofﬁcier binnen de KhAD of
de WAD bracht aanzienlijke materiële voordelen met
zich mee. Zo had een ofﬁcier recht op een salaris dat
ongeveer tienmaal zo hoog was als dat van een gewone ambtenaar. Bovendien kon dit salaris straffeloos
worden aangevuld met geld dat was verkregen door
afpersing en steekpenningen. Voorts was een ofﬁcier
van de KhAD of de WAD vrijgesteld van dienst in het
Afghaanse regeringsleger en had hij indien gewenst
vrij toegang tot alcohol en prostituées.
4) 2.7, alinea 2: Als eerste plaatsing werden onder-ofﬁcieren en ofﬁcieren tewerk gesteld op afdelingen
binnen de KhAD en de WAD die zich concreet bezig
hielden met de opsporing van ‘staatsgevaarlijke elementen’. Medewerkers van de KhAD en de WAD rouleerden regelmatig om te voorkomen dat zij binnen
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een bepaalde afdeling een te grote machtsbasis
opbouwden. Soms werden medewerkers verscheidene malen per jaar overgeplaatst. Iemand die langer
dan een jaar bij de KhAD of de WAD in dienst was,
had tenminste op twee afdelingen gewerkt. Een
plaatsing op een afdeling of directie waar de werkzaamheden een meer administratief of technisch
karakter hadden lag slechts in het verschiet als een
onder-ofﬁcier of ofﬁcier zich voldoende had bewezen
tijdens een eerste plaatsing of plaatsingen.
5) 2.7, alinea 3: Zoals reeds uiteengezet is in §2.4, kon
een promotie tot ofﬁcier van de KhAD en de WAD
niet plaatsvinden als de betrokken medewerker niet
concreet blijk gegeven had van zijn of haar onvoorwaardelijke loyaliteit aan het communistische
bewind. Dit gold ook voor promoties die een ofﬁcier
van de KhAD of de WAD ten deel vielen na afronding
van zijn of haar opleiding. Elke ofﬁcier die tijdens
zijn diensttijd is bevorderd is derhalve betrokken
geweest bij arrestaties, ondervragingen, martelingen
en zelfs executies.
6) 2.7, alinea 4: Net als voor ofﬁcieren was het ook voor
onder-ofﬁcieren onmogelijk binnen de KhAD of de
WAD te functioneren indien zij niet wensten deel te
nemen aan de systematische schendingen van de
mensenrechten die daar plaatsvonden.
7) 2.7, alinea 6: Uit het bovenstaande volgt dat alle
onder-ofﬁcieren en ofﬁcieren werkzaam zijn geweest
in de macabere afdelingen van de KhAD en de WAD
en persoonlijk betrokken zijn geweest bij het arresteren, ondervragen, martelen en soms executeren van
verdachte personen.

Blik op Afghanistan @ Per Bengston / Alamy

richt, en die tegenargumenten hoeven al helemaal niet
openlijk weerlegd te worden. Met andere woorden: volgens
de bewindslieden is het acceptabel als een ambtsbericht
niet onpartijdig, niet objectief en niet inzichtelijk is.
Zie het kader voor een overzicht van de belangrijkste conclusies in het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari
2000.

4. Hoe toon je aan dat iets (naar alle
waarschijnlijkheid) NIET bestaan heeft
Gezien wat in de voorgaande paragraaf beschreven is zou,
volgens de bewindslieden, iemand die het KhAD/WADambtsbericht met succes wil weerleggen dus moeten aantonen dat het niet waar is, dan wel onwaarschijnlijk, dat
alle KhAD- en WAD-ofﬁcieren en onderofﬁcieren als eerste
plaatsing te werk gesteld werden op een opsporingsafdeling, en dat het niet waar is, dan wel onwaarschijnlijk, dat
zij allen regelmatig van afdeling wisselden. Dit kan op de
volgende manieren:
– een of meer voorbeelden geven dat er niet op een
opsporingsafdeling begonnen werd en niet gerouleerd werd;
– de onbetrouwbaarheid aantonen van de anonieme

bronnen en/of van de vertrouwenspersoon c.q. tolk
van de Nederlandse ambassade in Islamabad en/of
van de betrokken medewerkers van de Nederlandse
ambassade in Islamabad en/of van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

5. Voorbeelden dat er NIET begonnen werd op
een opsporingsafdeling en NIET gerouleerd
werd
De conclusies in het ambtsbericht dat alle KhAD- en WADofﬁcieren en onderofﬁcieren begonnen bij een opsporingsafdeling en regelmatig rouleerden en zich dus allemaal hebben schuldig gemaakt aan martelen van
gevangenen, worden weerlegd:
– door betrouwbare informatie over hoe geheime
diensten werken,12, 13, 14 inclusief de Sovjet KGB waarvan volgens het ambtsbericht de KhAD en WAD een
verlengstuk waren:15 de afdelingen die niets met
ondervragen en eventueel martelen te maken hebben zijn in de overgrote meerderheid;16
– door de getuigenis van historicus prof. M. H. Kakar;
zijn boek uit 1995 bevat het enige bekende gepubliceerde relaas over wat het inhoudt gevangene van
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de KhAD te zijn en spreekt over ‘mijn ondervrager’
met naam en toenaam – hetgeen het rouleren van
ondervragers tegenspreekt; ook anderszins weerspreekt hij in zijn boek de conclusies van het ambtsbericht tegen alle KhAD/WAD-(onder)ofﬁcieren;17
– door de erkenning in de praktijk door Justitie van
het bestaan van ‘signiﬁcante uitzonderingen’ die
toch niet gemarteld hebben;18 waarmee de categorische conclusie van het ambtsbericht ten aanzien
van ‘alle KhAD/WAD-ofﬁcieren en onderofﬁcieren’
ook door Justitie als onjuist is aangemerkt;
– en door een beschikking van de IND waarin erkend
wordt dat ook de heer S., v-nr. 200.605.7009, een
voormalig cliënt van advocaat P. Bogaers, die van
begin af aan en jaren lang bij de KhAD gewerkt
heeft, daar als ofﬁcier ook promotie gemaakt heeft,
en dus aan geen enkele voorwaarde voldeed om
erkend te worden als een signiﬁcante uitzondering,
niet verantwoordelijk is voor misdaden tegen de
menselijkheid of oorlogsmisdaden.19

–

–

–

–

6. Achtergrond en gedrag van de anonieme
bronnen en/of hun informanten en/of de
vertrouwenspersoon c.q tolk van de
Nederlandse ambassade
De onbetrouwbaarheid van de anonieme bronnen en/of
hun informanten en/of de vertrouwenspersoon c.q tolk
van de Nederlandse ambassade in Islamabad, en de onbetrouwbaarheid van hun verklaringen waarop de conclusies van het KhAD/WAD-ambtsbericht rusten, blijkt uit:
– het zeker zes maanden niets erover zeggen van die
anonieme bronnen20 en dan plotseling allemaal binnen een paar dagen21 met dezelfde beschuldigingen
komen, inclusief dezelfde verdraaiing van een uit-

Eén onbekwame of kwaadwillende,
niet-gecontroleerde vertrouwenspersoon of tolk en de ambassade zit
opgescheept met verklaringen die
precies met elkaar overeenkomen
en dus niet betrouwbaar zijn
spraak van een Amerikaanse diplomaat;22 dat doet
wel erg denken aan een van tevoren georkestreerde
poging tot beïnvloeding van de Nederlandse ambassademedewerker;
– het feit dat de acht,23 twaalf,24 of wellicht zelfs 2925
verklaringen volledig met elkaar overeen kwamen,26
niet slechts in belangrijke mate; volgens rechtspsychologische wetenschappelijke publicaties duidt ook
deze volledige overeenkomst op onderlinge afstemming vooraf;27, 28, 29
– dat zij kennelijk niet deskundig zijn op het gebied
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–

van de vele andere taken van geheime diensten dan
gevangenen ondervragen, taken die zelfs door de
samenstellers van het ambtsbericht impliciet
erkend worden;30
dat zij kennelijk niet op de hoogte zijn van destijds
al openbaar beschikbare informatie over het functioneren van de KhAD/WAD (zie het boek van prof.
Kakar in par. 5 hierboven en wat vermeld wordt in
par. 7 hieronder);
het door Buitenlandse Zaken niet weersproken feit
dat de anonieme bronnen elkaar vermoedelijk kenden;31, 32
de ook niet weersproken constatering dat de anonieme bronnen (en/of de vertrouwenspersoon of
tolk) vermoedelijk onder de invloed stonden van de
Taliban,33 en wellicht ook van de eveneens sterk
anti-communistische Pakistaanse inlichtingendienst ISI;34, 35
het niet-controleren van de uitspraken van de anonieme bronnen/informanten/vertrouwenspersoon/
tolk bij voormalige medewerkers van de KhAD en
WAD,36 op aanraden van een onbekende (dezelfde
vertrouwenspersoon van de verklaringen van de
anonieme bronnen?) die wellicht eveneens door de
ISI beïnvloed was;
het complete gebrek aan informatie over de vertrouwenspersoon en/of tolk van de anonieme verklaringen en over de al dan niet bestaande controle op die
vertaler: één onbekwame of kwaadwillende, nietgecontroleerde vertrouwenspersoon of tolk, al dan
niet aangestuurd door de ISI, en ook dan zit de ambassade opgescheept met verklaringen die precies met
elkaar overeenkomen en dus niet betrouwbaar zijn.

7. Het gedrag van de betrokken
ambassademedewerker(s) in Islamabad –
en mogelijk ook de bronnen en/of de
vertrouwenspersoon c.q. tolk van de
Nederlandse ambassade
In het memorandum van 1 september 1999 werd door de
ambassademedewerker gezegd dat zijn anonieme bronnen
zélf slachtoffer waren geweest van de KhAD/WAD.37 Volgens het memorandum van 14 april 2000 zouden die
bronnen alleen maar mensen kénnen die slachtoffer
waren geweest van de KhAD/WAD of daar gewerkt hadden.
Hun als eerstehands voorgedane informatie bleek na
publicatie van het ambtsbericht toch niet eerstehands te
zijn.38 Wie van ambassademedewerker, tolk/vertrouwenspersoon en anonieme bronnen daarvoor verantwoordelijk
was of waren, is niet duidelijk.
Vragen van 21 januari 2000 uit Den Haag om verdere
informatie met betrekking tot cruciale aspecten (o.a.:
Veranderden de mensenrechtenschendingen nadat de politiek van nationale verzoening was afgekondigd? En: Deden
KhAD/WAD-medewerkers die op technische en administratieve afdelingen werkten ook mee met de mensenrechtenschendingen?)39 lijken door de Nederlandse ambassade in
Islamabad niet beantwoord te zijn.40 Zelfs nog op 16 maart
2000, ná publicatie van het KhAD-WAD ambtsbericht,
vroeg het Ministerie in Den Haag om bevestiging van de
deskundigheid en objectiviteit van de Afghaanse bronnen
in Pakistan met betrekking tot hun beschuldigingen tegen

alle KhAD/WAD-ofﬁcieren en onderofﬁcieren.41 De medewerker van de ambassade in Islamabad antwoordde, drie
weken nadat de ministerraad het ambtsbericht had goedgekeurd, met informatie zonder enige traceerbare bronvermelding.42 Dit antwoord komt dus neer op ‘vertrouwt u op
mij, ik vertrouw mijn bronnen’.
Om zijn antwoord kracht bij te zetten zei de ambassademedewerker ook dat de bevindingen en conclusies
[tegen alle KhAD/WAD-ofﬁcieren en onderofﬁcieren] de
facto niet verschilden van wat gevonden was door een aantal internationale organisaties en experts.43 ‘Zoek maar op
de trefwoorden KhAD en WAD’ had hij al eerder gezegd.44, 45
Echter: als je de in het ambtsbericht genoemde publicaties
van die bronnen en experts nazoekt op de trefwoorden
KhAD en WAD vind je géén steun voor de conclusies van
het ambtsbericht, maar wél een tiental passages die die
conclusies tegenspreken. Ook twaalf passages in vijf eerdere ambtsberichten en zes passages in het boek uit 1995

van voormalige KhAD-gevangene prof. M.H. Kakar (zie par.
5 hierboven en Kader 2 in het webartikel) spreken de conclusies tegen.46 Verder commentaar is overbodig.

8. Enkele aspecten van hoe Buitenlandse
Zaken en Justitie met het KhAD-WAD ambtsbericht omgingen
Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het een
en ander uit te leggen. Waarom is er niet ingegrepen toen
bleek dat de anonieme bronnen toch geen eerstehands
ervaring hadden met de KhAD, en toen er geen goede
antwoorden kwamen op verzoeken aan de ambassade in
Islamabad om meer informatie? Waarom is er niet gecontroleerd in de bewuste publicaties toen de ambassademedewerker zei ‘zoek voor ondersteuning maar in die publicaties op de trefwoorden KhAD en WAD’? Waarom heeft
Buitenlandse Zaken de oorspronkelijk relatief genuanceerde verklaringen van de Afghaanse bronnen47 veranderd in
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Focus

veel absolutere beschuldigingen,48 kennelijk zonder daarvoor aanvullend bewijs op te voeren?49 En waarom heeft
Buitenlandse Zaken het Ministerie van Justitie, de beoogde gebruiker van het ambtsbericht, helemaal in het begin
al geïnformeerd over de anonieme verklaringen uit Pakistan50 en heeft het Justitie zelfs laten meewerken aan de
formulering van het ambtsbericht?51 Nu Justitie mocht
meekijken en invloed mocht uitoefenen op de inhoud,
zonder dat dit vermeld werd in het verslag (contra art. 3.3
lid 3 en art. 3.4 van de Gedragscode gerechtelijk deskundigen),52 kan het KhAD/WAD-ambtsbericht van 2000 niet
beschouwd worden als een onafhankelijk en onpartijdig
advies van Buitenlandse Zaken, van de juistheid waarvan
de Staatssecretaris van Justitie uit mag gaan. Ook in het
uitvoeren van zijn vergewisplicht (artikel 3:9 Awb) is de
Staatssecretaris van Justitie nalatig geweest, anders was
dit artikel niet nodig geweest.
Verder heeft het Ministerie van Justitie, net als het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, geweigerd de conclusies in het ambtsbericht van de gecoördineerde anonieme
Afghaanse bronnen van dubieuze achtergrond, echt te
toetsen aan wat er tegenin gebracht werd door niet alleen
ex-KhAD/WAD-medewerkers maar ook, en tot op heden,
door UNHCR, Amnesty International, genoemde internationaal erkende experts prof. Barnett R. Rubin en dr. Antonio Giustozzi, en het Afghaanse Parlement.53, 54, 55 Daarin
werd Justitie gesteund door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.56 Gezien het bovenstaande
was de Afdeling daarbij echter onvoldoende en onjuist
geïnformeerd door Buitenlandse Zaken en Justitie.

9. Een formele beoordeling van het KhADWAD ambtsbericht: zijn de relevante regels
gevolgd?
Gezien alles dat in dit artikel naar voren gebracht is voldoet het KhAD-WAD ambtsbericht niet aan de criteria
voor een deskundigenadvies van de Raad van State:57
– het ambtsbericht is niet inzichtelijk met onder
andere conclusies die gebaseerd zijn op een aangepaste samenvatting van de vertalingen van de verklaringen van de anonieme bronnen die zelf geen
directe ervaring met de KhAD en/of WAD hadden:
minimaal vierdehands informatie dus;
– het ambtsbericht is niet onpartijdig, door onder
andere niet vermelde bemoeienis van Justitie met
de formulering en het uitsluitend vertrouwen op
verklaringen van bronnen die vermoedelijk allemaal
onder invloed stonden van de Taliban en/of de
Pakistaanse geheime dienst ISI, zonder die verklaringen elders te veriﬁëren;
– het ambtsbericht is niet objectief, gezien onder
andere de misleidende voorstelling van zaken met
betrekking tot [in feite niet bestaande] internationale steun voor de conclusies van het ambtsbericht en
gezien het negeren van allerlei destijds al openbare
informatie die de conclusies van het ambtsbericht
tegenspreekt;
– en er zijn tientallen concrete aanknopingspunten
voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van het
ambtsbericht: zie dit hele artikel.
De Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken is niet meer dan
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een uitwerking van art. 8:34 Awb en dus ook relevant voor
samenstellers van in principe als deskundigenadviezen te
beschouwen ambtsberichten. In par. 8 van dit artikel is al
aangetoond dat de samenstellers van het ambtsbericht
niet voldaan hebben aan een tweetal artikelen van de
gedragscode. Volledige vergelijking van het in dit artikel
en in het webartikel aangetoonde met de gedragscode laat
zien dat de samenstellers aan vrijwel geen enkel artikel
van de gedragscode voldaan hebben.
Vergelijking van het in dit artikel aangetoonde met
de Algemene wet bestuursrecht laat zien dat de samenstellers en gebruikers van het ambtsbericht zich niet
gehouden hebben aan (en zich nog steeds niet houden
aan) artikel 2:4, 3:2, 3:8, 3:9, 3:46, 3:49 en 8:34 Awb.
Zie voor meer details ten aanzien van al deze punten
het webartikel.

10. Discussie en conclusies
In de reactie van 20 maart 2017 op de weerlegging van
het ambtsbericht door Joost Brouwer is aan het eind van
p. 3 namens de bewindslieden van Buitenlandse Zaken
en Veiligheid & Justitie gezegd: ‘Indien onafhankelijk van
elkaar geraadpleegde bronnen verschillende verklaringen
zouden hebben afgelegd over hetzelfde onderwerp zou
dit reden zijn voor twijfel aan de informatie.’ Zoals in dit
artikel zonneklaar is aangetoond waren er in 1999 al
onafhankelijke openbare bronnen die anders verklaard
hadden over het onderwerp van het ambtsbericht dan de
anonieme bronnen waarop de samenstellers van het
ambtsbericht zich blindelings verlaten hebben (zie par. 5
en 7).
Een deel van het probleem lijkt te liggen in verschillende opvattingen over wat en wie bedoeld worden
als de afkorting ‘KhAD’ gebruikt wordt, de geheime

De bewijsproblematiek van
dit ambtsbericht kan niet
los worden gezien van de
bewijsproblemen bij
individuele ambtsberichten,
zoals die in 1998 en ook in
2007 zijn vastgesteld door
de Nationale ombudsman
dienst in enge zin (de ondervragingseenheden) of de
dienst die ook zorgde voor bijvoorbeeld ideologische
scholing en voor onderwijs, met alle ondersteunende
afdelingen die zo’n dienst nodig heeft om zijn primaire
taken uit te kunnen voeren. Voor dat verschil in opvatting werd al gewaarschuwd in het ambtsbericht van 4
maart 1998.58 Bovendien kunnen er ook binnen notoir

mensenrechten-schendende groepen mensen zijn die
daaraan niet meedoen.59
De bewijsproblematiek van dit ambtsbericht kan ons
inziens niet los worden gezien van de bewijsproblemen bij
individuele ambtsberichten, zoals die in 1998 en ook in
2007 zijn vastgesteld door de Nationale ombudsman.60, 61
Een gerelateerd probleem is dat van controle op het werk
van de vertrouwenspersoon op de ambassade in Islamabad. Ten aanzien van de samenstelling van individuele
ambtsberichten benadrukte de Nationale ombudsman al
in 1998 dat het heel belangrijk was per land over meer
dan één vertrouwenspersoon te beschikken waardoor de
een de ander zou kunnen controleren.62 Buitenlandse
Zaken heeft op geen enkele manier laten merken dat er
het jaar daarop op de post in Islamabad ook meer dan één
vertrouwenspersoon was.

Conclusies
Hoe het ook gekomen is, in dit artikel hebben wij aangetoond dat het KhAD-WAD ambtsbericht van 2000 gebaseerd is op:
– een bevooroordeelde keuze van bronnen;
– selectief gebruik van bewijs;
– verdraaiing van feiten: niet alleen de verdraaiing

van een uitspraak van een Amerikaanse diplomaat,
alle conclusies met betrekking tot alle KhAD/WADofﬁcieren en onderofﬁcieren zijn een verdraaiing
van de waarheid;
– en wat gezien kan worden als valsheid in geschrifte
met betrekking tot de zogenaamde internationale
steun voor de conclusies van het ambtsbericht.
Daarmee voldoet het ambtsbericht zo wel inhoudelijk als
formeel niet aan wat van een ambtsbericht en de totstandkoming daarvan verwacht wordt door de Raad van
State, de Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken, en de Algemene wet bestuursrecht. Het ambtsbericht mag daarom
niet worden gebruikt bij de beoordeling van verblijfsaanvragen van voormalige KhAD/WAD ofﬁcieren en onderofﬁcieren in Nederland. Dit geldt met terugwerkende kracht
vanaf 29 februari 2000.
Daarbij constateren wij dat het bewijs à charge
tegen de voormalige ofﬁcieren en onderofﬁcieren van
de KhAD en WAD onjuist en geheim is, terwijl het destijds al openbaar beschikbare bewijs à décharge genegeerd is en nog steeds genegeerd wordt. Niemand die de
Nederlandse rechtsstaat hoog wil houden mag dat
accepteren.
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