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|i0 2e| Fri 3 13 2021 8 14 51 AM

Subject RE Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Received

To @minbuza nl]
From

Fri 8 13 2021 8 15 07 AM

Ik stuurde het eerder al in een andere e mail Komt er aan

Sent with BlackBeny Work

www blackberry com

10 2e 10 2e @tnitibuza nlFrom

Date Friday 13 Aug 2021 11 28 AM

TQ jlQ] 2Hlf^H 10M2e |@minbiiza nl

Subject RE Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Ik zie geen update is er een bijlage vergeten bij te vo^en

FrQm |iQ ^ [lQ 2^ 4~TiO 26 | Sminbuza nl

Sent donderdag 12 augustus 2021 22 28

10 2e n@mmbuza n if0 ^I0 2e IJ 10 2e

tt0 2teminbuza nl

c| 10 26 | | 10 2e |@niinbuza nl

I0 2e

10 2e @minbuza nl 10 2e | i] 10 2eTo

10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl

@minbuza nl 10 2e J 10 2e

Sminbuza nl [iO ^|{o 2tk| 10 2e n@minbuza nl

c

Jl0 2eiI0 2e 10 2e@minbuza nl

10 2e |@minbuza nl |iQ^ll ’0 2e |

Subject RE Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

10 2e

Allen

Zie mijn update van de situatie in Kaboel en de vereiste acties

Context is veranderd

|1Q 2^
Sent with BlackBeny Work
www blackberry com
From | 10 2e | | 110] 2

Date Thursday 12 Aug 2021 11 32 PM

To | lO 26 N 10 2e |

10 2e @minbuza nl

10 2e @mmbuza nl [10 2^ dO 2^niinbuza nl

10 2eI0 2e @minbuza nl I0 2e @minbuza nl |10 2€Cc 10 2e 10 2e

10 2e Lb0 2e|
00 2e L{^0 2^ d I0 2e |@minbuza nl ll0M2^a 00 2a

1 lQ 2e l@miiibuza nl

Subject RE Ui^ent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Beste | l0 2e [
Dankjewel voor je mail Ik denk dat we allemaal hetzelfde nastreven en bij ons is er zeker veel begrip voor de ontzettend moeilijke
en trieste situatie We hebben vanochtend doorgenomen wat in het BWO was besproken
Zoals we net ook telefonisch bespraken spraken we vanochtend af dat we samen verder naar de lijsten zouden kijken Als eerste stap
zou de post vandaag met de IND overleggen Via J V bood de IND dit later op de ochtend zelf ook aan zoals ik heb doorgegeven
Het is nuttig te horen wat uit dat overleg is gekomen
Harteliike groet

lOM2el

10 2e 10 2e @minbuza nl l] IO 2^j]iO 24 j 10 2e |@mmbuza nl

|@mmbuza nl bQM^^tl1b 2f
@minbuza nl

I0 2e

From | 10 {2e | j 10 2e | j 10 2e

Sent donderdag 12 augustus 2021 20 43

10 2e nj 10 29 |

@minbuza nl

@minbuza nl l 0 24 d0 24@minbuza nl10 2eTo

10 2e 10 2«10 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nlCc 10 12^

|@mmbuza nl jlO 29t |lQ 24
10 2e |@minbuza nl | 10 2e j |l0 {24 j 10 29 |@mmbuza nl jl0 29t| 10 2e |^10 2^
10 2e @minbuza uI 10 2e|jjO {24H 10 2e |@mmbuza nl

Subject Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Importance High

10 2e @minbuza nl 10 2e JlQ 2e 10 2e

Beste | 10 2» L
Ik kom bij dezen graag temg op ons overleg vandaag over de evacuatie van onze lokale staf

100001 atie in Afghanistan en in Kabul verslechtert nu extreem snel t[0^ zal Jou en de departementsleiding vana\414721



de hoogte brengenvanhet laatste nieuws van vandaag De veiligheidswindow lijkt zichnu zeer snel te sluiten

Ik heb goed nagedacht over je verzoek uitvoering te geven aan een besluitvan het BWO om de lijst van hardheidsclausule

gevallen terug te brengenvan 60 naar 3 Ik heb begrepen dat de post deze keuze vandaag moetmaken en aanje moet

voorleggen
Ik vraag je begrip dat wij op de ambassade niet deze keuze kunnen maken Ik bepleit dat de IND zoals eerder

afgesproken een zorgvuldig proces hanteert^ op de merites van de dreiging Een proces dat zorgvuldig door de post is

voorbereid en gedocumenteerd
Ik vraag je hierbij M ook met het oog op de MR morgen^ in het kader van goed werkgeverschap en duty of care

nogmaals te vragen ruimhartig om te gaan met de verzoeken van onze lokale medewerkers die voor hun familieleden een

beroep doen op humanitaire uitzonderingsgronden
Die ruimhartigheid is op zijn plaats want er is een groot verschil tussen onze lokale staf die BZ werknemers zijn en de

tolken die een tijdelijk contract hadden met DEF Het lijkt wel dat tav de tolken in ieder geval in de media voor een

steeds ruimere benadering minder documentatie wordt gepleit terwijl onze eigen collega’s stuiten op bureaucratic

De 60 zijn inwonende en afhankelijke gezinsleden die weliswaar niet in de strikte gezinsdefinitie vallen maar die in door

de post uitgevoerde interviews op instructie van het ministerie onderbouwd hebben aangegeven dat deze gezinsleden
evenveel gevaar lopen als die in non extended gezinnen Onze collega’s zullen hun dierbaren niet

achterlaten Voorbeelden van bedreigingen van wat er met hen zal gebeuren als de Taliban de macht ovemeemt zijn

overgelegd aan het departement Die dreiging is nu reeel

NL zou overigens niet het enige land zijn dat een cultured sensitieve defmitie zou hanteren Zo doet Noorwegen dat ook

zij laten economisch afhankelijke broers zussen en ouders wel toe

Het welzijn van ons ambassadeteam staat nu onder druk het lijkt me inconsistent deze collega’s nu achter te laten waar

we als uitgezonden staf al bijna 20 jaar dagelijks op rekenen ook in moeilijke tijden Zij zijn het bovendien die

afhandeling van het tolkendossier mogelijk maken

Dank voor je aandacht

Hartelijke groet
10 2e I

10 2e
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Aanwezia lno 2e imf^ 10 2e 10 2e

^lQ 2^rrroT 2^| KAB teamL P0 2^ lQ |0 2^j^B team1 J lQ 2e

10 2e | AZ J
ll 10 2en

I I0 2e i| va Crisisteam |M e5i 2e

1 KABhhO 2ep 2e ^[KAB 1Q 2e

10 2e fKAB team | i0K^
1Q 2e ^BSB j 10 2e

10 2e I VCI |lO 2f 1Q 2e ^ 10 2e ~jlO 2e|
VCI Crisisteam ^

I0 2e VCI Crisisteam

D0P5

COM

10 2e10 2e

XTU7 Z^

Beeldvorming
• Belangrijke vraag op dit moment hoe krijgen we mensen op de luchthaven

• Taliban lijkt alleen niet AFG burgers door te laten bij de checkpoints Aileen niet AFG mogen

door de tweede ring bij het vliegveld Er lijkt een seiectie te zijn op high profile mensen maar

het is onbekend op basis waarvan seiectie plaatsvindt Daamaast ook onbekend hoe mensen

de luchthaven in komen US marines beveiligen de noordelijke poort Daar mogen alleen

mensen naar binnen voor wie consulaire assistentie binnen in de luchthaven aanwezig Is

• Geruchten dat luchthaven opnieuw dicht is onbevestigd Bij evacuatieplanning moet rekening
worden gehouden met dat de luchthaven tijdelijk gesloten kan zijn of dat vluchten door

omstandigheden niet kunnen landen

• Er lijkt een volgordelijkheid op HKAIA eerst internationals uitviiegen daama mogelijk soepeler
beleid Het lijkt voor AFG burgers op dit moment niet mogelijk om het land te verlaten [State |
Department beeft aan dat Afghaanse burgers lokale staf^ tolken mogelijk kunnen worden

uitgevlogen als een diplomatieke vertegenwoordiging verantwoordelijkheid voor hen draagt

Oordeelsvorming
Politiek

• Veel kritische geluiden in de Kamer NRC artikel van gisteren een paar keer genoemd
• Vragensets morgen voor llu in de Kamer maar antwoorden veranderen i v m snelle

ontwikkelingen
• Ulterlijk over tien dagen introspectie feltenrelaas lessons learned

• Morgen motie Belhaj oproep om bestaande categorieen van risicogroepen op te rekken naar

iedereen die voor NL heeft gewerkt ledereen moet worden geevacueerd Kost tijd om

iedereen te beoordelen

Vluchtopties

• Vanavond NOO FIf^ NL vlucht C17 capaciteit 150 Komt morgen om 14 45u aan op

Schiphol Via|Tblisu
• i1[0K2jillucht zou geplarid staan voor vanavond aankomst in Kaboel onbevestigd DCV heeft

contact met I0 22iirisiscel hierover Ook contact met

• Planmatig morgen Internationale C17 Vertrek uit Kaboel 07 15u aankomst in NL 14 45u

Capaciteit 390 personen voor NL Kan mogelijk probleem zijn i v m curfew vliegveld niet

eerder open dan OSu

• KDCIO landt vanavond in Pakistan C130 is vertrokken en komt vanavond morgenochtend
aan Planning in ochtend naar Kaboel om team van de post te brengen terug naarj Islamabad
met 40 evacues Daarna nog twee keer op en neer om mensen uit te vllegen totaal 120

Evacuate lokale staf tolken en NL ers

• Welllcht partners vragen om consulaire assistentie te verlenen binnen en rondom de

luchthaven bijv i0 2^f i0 2a aangezien zij ook op komende vluchten zitten

• KAB team in Den Haag ijnc z i veel mogelijk mensen op voor de vluchten de komende dagen^

rekening houdend met no shows

• DCV heeft 175 180 NL ers gebeld om de 150 plekken op de I0 2a NL vlucht te vullen

Mensen die niet mee kunnen op de vlucht van vanavond kunnen mee op de vlucht van

morgenochtend

b 7 die ground
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• Indien stoelen niet worden gevuld met onze mensen dan kunnen deze wellicht worden

aangeboden aan partners
• Te evacueren personen 206 lokale staf^ ongeveer 300 tolken beiden incl gezinsleden

Uitgangspunt balans in uitviiegen lokale staf en tolken

• Belangrijk om LOCC aan te haken voor coordinatle vreemdelingenketen Belangrijk punt

COVID testen bii ^aankomst in NL

• Contact met ^AKtO 2^oor faciliteren uitviiegen via I iQ 2a i Clearance nog niet binnen maar

welwillend

• Monitoren welke personen er uiteindelijk op de vlucht zitten

Personeel

• I0 2ejangt uitgezonden staf en BSB op als zij morgen om 14u landen op Schiphol

Consulair

• Met steun van de

verplaatst Zij staan gepland voor ddjloiiijBHucht van morgenochtendl
• Op dit moment zijn er naar verwachti ng zOO NL ers Bevestiging van vier NL ers die op de

luchthaven zijn voorde vlucht

10 2a beveiligers en vijf NL ers van de I0 2a laar de luchthaven

Media

Veel medlavragen
DEF en BZ hebben document opgesteld met meer info over de operatie Voorkeur

succesbericht op het moment dat vlucht is geland

Belangrijk om aan te sluiten bij wat er in het debat vanmiddag is gezegd
Deadline persbericht morgen 12u

^esluitvorming
CCC neemt contact op met ZMATBL voor assistentie tijdens tussenstop

DOPS onderzoekt hoe tijdstip van vertrek C17 morgenochtend zich verhoudttot de curfew

DCV koppelt terug hoeveel AFG NL gezinnen zich gemeld hebben

KAB team in Den Haag onderhoudt contact met| l0 2a

joKz^bekijkt of 0 2^ntvangst van staf kan combineren met verwelkomen NL ers op de

I0 2a INL vlucht

persbericht uitsturen op het moment dat vlucht met evacues landt in NL COM onderhoudt

contact hierover met betrokken departementen
CCC legt contact met NCC en LOCC over aanhaken vreemdelingenketen
KAB team in Den Haag en CCC stellen een contactpersonenlijst op incl wie met wie contact

onderhoudt

KAB team in Den Haag houdt een overzicht bij van totaal aantal te evacueren personen en

personen die daadwerkelijk geevacueerd zijn

Morgenochtend om 09u volgend crisisberaad
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10 2e [COA iO 2e

^ND LOCcJiQ 29lfmr2trw^ifi^Bi lro^

10 2e | DCV] | loSr
wnd CCC 10 2e

1Q 2e KAB team Den Haag

C° 2e tNCClJ 10 2e f A^ 10 2e

MOU2e jBSBlI 10 2e If COMi^ 10 2e r T0 2e | DVB

I0 2e VCI Crisisteam ^ 2e [VCI Crisisteam J I0 2e

VCI Crisisteam

Beeldvorming
Situatie op de luchthaven Kaboel

• Situatie op en rondom de iuchthaven wordt steeds georganiseerder Controie iijkt tenig Op dit

moment wordt toegang in tijdslots georganiseerd vanuit een mufcinational coordination cell

samenwerkingsverband dipiomatieke vertegenwoordigingen
• Toegangsbeleid is veranderd vanaf vandaag geldt dat de dipiomatieke vertegenwoordiging

tijdens toegewezen tijdslot bij de gate moet staan om mensen op de paxlijst naar binnen te

laten eerder toegang tot luchthaven cf paxlijst
• VS richtlijn north gate gebniiken voor toegang en dezelfde procedure vasthouden

• Gisteren zijn EU burgers binnen gelaten een gate was voor korte tijd open Geen bevestiging
dat op deze manier ook NL ers binnen zijn gekomen

• Lokale staf heeft situatie rondom luchthaven bekeken Bevestigen bovenstaand beeld Lokale

staf AFG paspoort geen NL paspoort Iijkt in staat om bij ^Dbey gate zuid te komen

Vetplaatsing naar het vliegveld duurt minstens een uur

• Taliban staat met een checkpoint naast de gates Geen problemen tot nu toe Echter willekeur

is niet te voorkomen en er zijn incidenten voorgekomen o a NL paspoort verscheurd

• I0 2a raagt tijdslot aan voor NL zo vroeg mogelijk zodat zoveel mogelijk mensen zo vroeg

mogelijk op de luchthaven zijn

Evacuatievluchten

Stand van zaken tot nu toe

Op dinsdag 17 08 11 NL ens via I0 2£iyluchten en 1 NL er vifel^^lucht bevestigd

uitgevlogen
Situatie Kaboel

C 17 in Kaboel qeland Planningdo 2^ongaarse beveiligers en tenminste 35 NL ers mee

Situatie Islamabad

CdPf SCOT ers en BSB met KDC 10 aangekomen in ISL bereiden zich voor op aankomst in

Kaboel Enkele issues

C 130 ook reeds inllSLl een tweede C 130 landt vandaag

DEF probeert vandaag nog een vierde vliegtuig MRTT naar te krijgen t b v pendel

ISlJ NL incl NL medische capaciteit uit voorzorg

Zodra toestemming om uit ISL te vertrekken wordt pendel Kabul I^ met C 130 opgezet

Capaciteit per dag 240 evacuees Met MRTT vliegtuig en KDC 10 en charters worden evacuees

vervolgens naar NL getransporteerd Daamaast ook mogelijkheden op vluchten van

Internationale partners

Aanvragen vliegvergunningen en landingsrechten regelt DOPS Lijsten gaan via centcom

Evacuees

In totaal nu 313 mensen op de lijst veelal Afghanen met NL paspoort maar ook een aantal

gezinsleden met alleen een Afghaans paspoort

DCV heeft gisteren een belronde gedaan Sentiment enerzijds begrip anderzijds ook angst
i v m schoten Fijn dat er gecommuniceerd wordt door het belteam

Gezien omstandigheden nu alleen mogelijk om NL paspoorthouders te evacueren De hoop is

dat dat gaat veranderen in de loop van vandaag
COA is in voorbereiding om mensen op te vangen in NL
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Oordeelsvorming
Evacuatievluchten

• Vanochtend ci^tact gehad met I0 2e aver doorstroming in ISL [iO 2e|can worden ingezet om

te bellenCio 2^oopt dit uit Wellicht opschalen naar M of MP

• Belangrijk dat ambassadeteam zsm ter plekke is in Kaboel om proces bij luchthaven te

begeleiden is essentieel voor kunnen uitviiegen grotere aantallen evacuees

• BiJ aannemen van tijdslots rekening houden met reistijd naar gate daarnaast tijdslots pas

efficient als NLteam is aangekomen in Kaboel

Evacuees

• Te evacueren Afghaanse paspoorthouders zullen naar ML worden geevacueerd zo |kort
mogelijk in|lSL|vert lijven daarna door naar NL

• Staand consulair beleid t a v evacuatie NL ers uit het buitenland evacuatie naar place of

safety niet perse NL Toch goed om alles in werking te stellen dat NL paspoorthouders naar

NL worden geevacueerd Ook nazorg aanbieden

• Belangrijk voor IND en COA om op de hoogte te zijn wanneer evacues in NL aankomen

• Tegelijkertijd lastig om een alomvattend beeld te krijgen van wie er op welke vluchten zitten

Politiek

• 1^a 10 2e bereid om vandaag te bellen met M mogelijkheid om zaken glad te

strijken

Personeel

• BZ liaison bij DOPS handig voor snellere communicatie

• KAB team in Den Haag heeft behoefte aan DEF collega aanwezig op R8

Media

• Algemene woordvoeringslijn aanhouden Goede afstemming tussen COM BZ en COM DEFvan

hetgrootste belang

Besluitvorming
MP kan evt bemiddelen bij issues met landingsrechten en vliegvergunningen In beginsel eerst

uitlopen via CDS en diplomatieke lijn
KAB team in Den Haag heeft direct contact met flight coordination centre

LOCC NCC begeleiden opvang in NL voor NL paspoorthouders en andere nationaiiteitenj ook

t a v COVID BZ inventariseert welke nazorg nodig Is in NL

Alles in het werk stellen om evacuees naar NL te laten reizen nIet tot flrst place of safety
Tweet plaatsen over mensen die zIjn geevacueerd uit Kaboel gisteren COM

DOPS deelt planning vluchten en paxlijsten ISL NL met CCC CCC deelt deze met COA en IND

BZ lialson bij DOPS aanstellen en DEF collega aanwezig op R8 bij KAB team

I0 2e

00003 257526



Crisisberaad Afghanistan 19 08 2021

KAB team 10 2e CCOAL 10 2e fNCC^ 10 2e

i |ra¥Z^]fTTO 2e | BSB fTT^ 2e j PCV

wnd CCC I 10 2e COA ^nT K^
1Q 2e | VCI cri5i5teaml HgiggM I0 2a |

DEF 1Q 2a | DVB | 10 2a

Aanweziq I0 2e

fAZ dlOK2J 1Q 2e e e

10 2e 10 2e fVCI Crisisteaml

10 2a BA J 10 2a || 10 2a [Pops
[VCI Crisisteam ] I0 2a | VCI

|10 2^ 10 2en I^Bteam J 10 2a | 10 2e | KAB team

10 2e

Beeldvorming
Situatie op de luchthaven Kaboel

• Missieteam staat bij East gate krijgt met veel moeite mensen door de gate Buiten de gate
bevinden zich nu ca 70 lokale medewerkere en ca 45 tolken ind familie Team wacht met

oproepen volgende groep tot doorstroming op gang komt

• Bericht vanuit VS Camp Sullivan Gate zou mogelijk beter zijn qua doorgang VS bezig
meerdere gates beschikbaar te maken

• Luchthaven is overspoeld met Afghanen er komen meer evacuees binnen dan eruit gaan

Sprake van onhygienische situatie sfeer wordt grimmiger

10 2aSituatie oo de luchthaven in

• Vannacht C 13Q met 69 passagiers geland
’

0 2a ^n klein aantal NL ers 5 tot 9 en enkele andere

nationaliteiten io 2a nebben inmiddels toestemming gegeven hetvliegtuig te verlaten

Groep reist sarnen met andere evacuees die hopelijk later vandaag zullen volgen vannacht

door naar Amsterdam

• Vanavond vlieg^fO l iCOT ers naar^^ komen morgenochtend local time aan

Evacuees

Tot nu toe in totaal 484 NL ers geregistreerd hebben reisdocumenten nog ca 150 200

mensen in de pijpleiding waarvan DCV de gegevens nog krijgt onderzoekt

370 tolken verwerkt loopt naar verwachting op tot over de 400

Bij de eerste groepen lokale Afghanen die zijn geevacueerd zien we dat allerlei documentatie

ontbreekt Is extreem complex
DEF gaat bericht sturen naar alle bij hen bekende lokale medewerkers die ooit voor NL hebben

gewerkt aanmeldingen komen eerst Intern DEF binnen worden daama doorgestuurd naar BZ

Op Zoutkamp zal een mix van geevacueerde tolken lokale medewerkers fixers etc

instromen COA zal deze groepen behandelen conform normale procedures zitten ook

medische en psychosociale voorzieningen bij COA kan op basis van wet en regelgeving geen

aanvullende zorg bieden

Voor NL evacuees wordt op Schiphol nazorg geregeld door GDD indien hulpvraag dan

nomiale proces bij GGD in Indien aanvragen voor huisvesting dan voor NL ers ook

woningaanbod proces

Evacuatievluchten

• Vluchten vandaag local time verlaat ivm kapotte C 130

16 00 vettrekt C 17 vanuit Kabul naar Tbiisi capaciteit 60 pax Evacuees gaan vanuit Tbiisi

z s m door naar NL

18 00 vettrekt C 130 uit ISL naar Kabul capaciteit 70 pax

22 00 vettrekt C 130 uit ISL naar Kabul capaciteit 70 pax

02 00 vettrekt MRTT uit ISL naar AMS ETA 04 00 capaciteit 240 pax waarschijnlijk

vliegen dan ca 200 petrionen uit bestaande uit personen die vandaag met C 130 worden

opgehaald en reeds in ISL aanwezige 69 personen die vannacht met C 130 zijn

uitgevlogen I0 2aen paar NL

• Vluchten morgen
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2x vlucht C 17 capaciteit 60 pax Eerste vlucht heeft meeste plaatsen tijden nog niet

bekend

Morgen vliegt er ook een C 130 nog niet bekend hoe vaak capaciteit 70 pax per vlucht

Tevens Franse vlucht morgen aantal Nederlandere zo n 25 wordt ook opgelijnd voor

deze vlucht

Op grond van huidige verwachtingen kunnen we waarschijnlijk tQtt|o 2^ 26 aug evacuatie

operaties uitvoeren daarna mogelijk luchthaven niet meer beschikbaar

| l0 2a | hebben 4 ongedocumenteerden geweigerd die meekwamen op vlucht van gisteren naar

NET

CCC ontvangt pax manifesten zodra vliegtuigen gevuld zijn en deelt met interdepartementale
contacten Proces samenstellen paxlijsten uitgewerkt door kab team

Personeel

• Ambassadeteam Kabul veilig aangekomen op Schiphol^ bedrijfsarts heeft contact met hen

• HDPO heeft lijn met COA om nazorg vorm te geven extra aandacht nazorg voor onze lokale

medewerkers bestaat met name uit aanspreekpunt voor hen intern bij BZ

Politiek

• Politiek besluit om doelgroep te verruimen vertaalt zich naar mogelijk duizenden extra

evacuees

• MP heeft gister met college gesproken heeft alle medewerking toegezegd t a v

evacuatievluchten Indien niet lukt dah1O 20bontact opnemen met foreign secretary

10 2a

Communicatie

• COM stuurt 2x per dag een tweet uit over evacuatievluchten op verzoek van MP wordt meer

publiekelijk gecommuniceerd

Oordeelsvorming
Belangrijk politiek verwachtingen te managen evacuatievenster sluit waarschijnlijk sneller

dan we hopen aantal personen dat we kunnen evacueren valt waarschijnlijk lager uit dan nu

gehoopt wordt

Wellicht prioriteren van evacuees nodig gezien beperkte evacuatiecapaciteit mensen die de

meeste risico s lopen eerst uitviiegen
Processen rondom groeiend aantal aanmeldingen evacuees intern BZ zo strak mogelijk in te

richten

Zorgen voor voldoende afvoercapaciteit vanuit ISL naar NL Hiervoor mogelijk ook charters

inzetten

Nadenken hoe we omgaan met derde landen die hun ongedocumenteerde nationals weigeren
die wij voor hen hebben geevacueerd
C 130 capaciteit voor andere landen inzetten indien er geen NL evacuees meer zijn
Beleid consulaire ‘good practice is dat we mensen meenemen wanneer we nuimte hebben

10 2g

Besluitvorming
DEF stationeert extra liaison bij BZ planner

nebben aangeboden aan te sluiten bij crisisberaden nu geen meerwaarde

CCC attendeert post ISL op mogelijkheid dat erzieke evacuees kunnen zijn die lokaal moeten

worden opgevangen

EU collega s mogen met C 130 mee naar Kabul maar NL niet verantwoordelijk voor

persoonsbeveiliging en verzekeringen
DCV gagH^SCOT ers zoeken voor zsm afreizen naar ISL en beziet of inviiegen extra SCOT ers

op Tbiisi nodig is en zorgt ervoor dat zij in contact worden gebracht met relevante college s ter

plaatse o a DEF

CCC verspreidt pax manifesten z s m aan IND COA zodra deze beschikbaar komen

10 2a
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• DCV laat DEF weten of plekken nodig zijn op C 17 vlucht en morgen

• Volgend overieg 15 30 NLtijd
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^| CCC | 1Q 2e I fvcnjlg^age | iO 2e

^j lU ^e ] l BSB raO 2e |rTTT ] 2^ ^DCV DAO

KAB team J lQ 2e |
I0 2e ICVCI crisisteam || l0 2e e

Aanwegio 1Q 2eli

fni F^ I 1Q 2e

\ 10 2e

AZ nUK2eilO 2e

kAB team I 1Q 2H^^KAB team fTO^K2e

DEF j 10 2e toOB ] 10 2e I[^I crisisteam

I0 2e [VCI Crisisteam

10 2e

Beeldvorming
Situatie op de luchthaven Kabul

• Situatie terplaatse zeer lastig zowel lokale medewerkers als groep geidentificeerde tolken

wachten al uren voor de gate Komen er niet doorheen

• Er wordt nu nagedacht over methodieken om toegang tot luchthaven te bespoedigen
• Voorlopige course of action Afghaanse paspoorthoudere en kwetsbare doelgroepen ca 130

personen worden gevraagd naar de Baron te gaan van daaruit is het plan dat ze via een

multinationale corridor het vliegveld worden binnengebracht Alle niet Afghanen Nederlander^

worden opgeroepen naar de gate te komen voor hen lijkt doorgang wel mogelijk
• Bij de north gate staat het NL ambassadeteam en force protection klaar

■ C 130S worden intussen afgevuld met andere evacuees slots op vliegveld beperi t vliegtuigen
worden snel gevuld metaanwezige evacuees vrijwel geen registratie mogelijk

Evacuatievluchten

C130s vliegen twee driemaal daags van KAB naar|lSL| DEFNL vlucht

C17 vliegt tweemaal daags van KAB naar|TblisiJ Van daaruit worden t b v doorvoer van alle

door NL te evacueren personen charters naar Amsterdam geregeld Dit is een EU vlucht

HAW

MRTT vliegt eenmaal daags vanuiti Islamabad Inaar Amsterdam DEF ylieftuig
DCV beziet mogelijkheden inhuur commerciele charters voor traject ISL AMS DEF kan

waarschijnlijk dagelijks een vlucht organiseren Onzeker of dit iedere dag voldoende capaciteit
zal opieveren

Evacuees

• DCV werkt aan instructie voor de posten over wat te doen indien evacuees met bestemming
Nederland door een ander land naar een plaats buiten NL zijn geevacueerd

Politiek

• Motie Belhaj aangenomen door Kamer betekent dat er een lijst met naar NL te evacueren

NGO medewerkers journalisten bewakers koks chauffeurs etc moet worden opgesteld

Begin deze week bevatte deze lijst ongeveer 1000 personen groeit naar verwachting nog fors

Personeel

• Er gait K SCOT er naar Tbiisi en er gaaoi^b^tra SCOT ers naar Islamabad

Oordeelsvorming
• Op de C 17 vluchten Kabul Tblisi bevinden zich ook evacuees van derde landen want nu

moeilijk om te vullen met NL evacuees Deze moeten door de betreffende diplomatieke

vertegenwoordigingen ter plaatse worden opgevangen Goed om dit lokaal aan te kaarten

binnen EUHoMs

• Mogelijk bevinden zich op de C 17 vluchten ook personen die door geen ander land kunnen

worden opgevangen Deze personen zouden mee kunnen vliegen naar Amsterdam met de door

NL ingehuurde charters
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• Inzet extra SCOT capaciteit in|Tblisi en Islamabad |zal echt noodzakelijk zijn ivm toename

aantal vluchten

Besluitvorming
I0 2e brengt vanmiddag hoogambtelijk in dat we aan zien komen dat AMS de komende dagen
zwaar belast zal gaan worden door MRTT evacuatievluchten vanuit Islamabad waarop veel

evacuees met buitenlandse eindbestemming

Graag IND ertoevoegen aan Kabulteam t b v snelle besluitvorming overcasussen in Kabul

Tot nader order worden vanuit Tbiisi alleen door NL te evacueren personen meegenomen op

charters naar Amsterdam

CCC beltiO 2iDi io 2a Ti b t opvang evacuees derde landen

Team Kabul verspreidt om 09 00 en 17 00 stand van zaken aantallen evacuees

Volgend overleg morgen 09 00 NL tijd
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Crisisberaad Afghanistan evacuatie 20 08 2021 09 00

10 2e l Tr2^^l|fTO[rTO]f2^| CCC ^|1OH2e8fllO 24 VClXi™eX10 H1O 2e | DEF

KAB team ^5l 0 2e

Aanwezig tiO 2e|
l lU t2e [ir7lU t2e l| DCV IM01 2e\IQU2e

10 2e | KAB team] r^ 2e | DEF |IO 24 tlQK2^| 10 2e rVCI crisisteam] pigggg^
1Q 2e j rcOM

KAB team

VCI Crisisteam I 10 2e | DEF 10 2e [DA0 |nm2^10 2e

10 2e [DAOJ

Beeldvorming

Veiligherd rondom de luchthaven Kabul

• Taliban consolideert zich in Kabul vormt geen directe dreiging voor coalitie Niet waarschijnlijk
dat Taliban aanvallen op HKIA zouden autoriseren

om evacuatie uit te voeren

• Mocht verlenging deadline 31 aug bespreekbaar zijn dan vergt dlt naar vetwachtlng concessles

vanuit { i0 2a]| moe5t coalitie in mei ook doen toen deadline verstreek

• Op verschillende plaatsen protesten i v m Onafhankelijkheidsdag Afghaanse republiek zijn
doden bij gevallen Deze duren naar verwachting voort repressief beleid Taliban t a v deze

protesten waarschijnlijk ook

• Lastig voor groepen op NL lijsten om het vliegveld te bereiken i v m toenemend aantal

Taliban checkpoints en toegangsbeleid gates Als mensen een mail kunnen laten zien met

oproep tot evacuatie worden ze waarschijnlijk doorgelaten bij checkpoints Taliban

• Weggaan en weerterugkomen naar het vliegveld wordt in toenemende mate moeilijker
• 1 tolk zou gearresteerd zijn bij Taliban checkpoint had voor militaire missie gewerkt Van

iemand anders zou het paspoort zijn verscheurd niet bevestigd
• Lokale staf ambassade lijkt wel aardig in staat om langs de checkpoints te navigeren en bij het

vliegveld te komen kwamen gister vrij dichtbij de gate van het vliegveld
• Bericht VS Abbey gate gaat dicht omdat ground control aldaar onmogelijk blijkt

tot 31 aug de tijdI0 2a

Veiligherd op de luchthaven Kabul

• NL team in Kabul werkt nauw samen met de i io za i scOT ers naast i iu 2a i geposltioneerd
om mensen die binnen weten te komen op te kunnen vangen

• NL probeert groepjes naar binnen te brengen sommigen zijn zelf binnen gekomen door de

poort onduidelijk hoeveel precies
• 12 mensen zouden er bij East gate door zijn gekomen 12 staan bij Abbey gate buiten en 9 bij

Baron Onbevestigde informatie

Status evacuatievluchten

• Gisteren 102 mensen geevacueerd via 2 vluchten C 130 waaronder 7 NL ers

• Vandaag 2 C 130 vluchten gepland bemanningen raakt aardig uitgeput
• Bemanning inllSUdruk met uitladen en verder begeleiden van passagiers 2 SCOT ers die zijn

ingevlogen nemen dit over

• MRTT vliegt morgen naar ISL met resetveonderdelen om kapotte C 130 te kunnen repareren

Vandaag ook 2 C 17 vluchten gepland naar|TblisiJ met 105 plaatsen in totaal gereserveerd
voor NL 60 op de eerste 45 op de tweede vlucht Onwaarschijnlijk dat wij deze gevuld

krijgen en zullen anderen op de vlucht worden gezet

Vandaag ook een charter I^ AMS geboekt met plek voor 180 mensen Charter TbIisi AMS

wordt geboekt
Over het algemeen worden veel vluchten niet gevuld ook van andere partners

Wanneer batches mensen op NL lijsten erdoor komen is de kans groot dat ze meekunnen met

vluchten van andere EU landen
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Status evacuees

Nederlanders

Gisteren heeft DCV 469 geregistreerde NL ers opgeroepen naar het vliegveld te komen Daarbij

aangegeven dat het handig is dat men zich groepeert met bijv IML vlag zodat de groep in lx

door de betreffende gate kan worden gesluisd wellicht m b v team on the ground

Lijst met geregistreerde NL ers is inmiddels gegroeid tot 700 gaat om ingezeten

kemgezinnen etc DCV roept vandaag de nieuw geregistreerde via e mail op om naar het

vliegveld te komen Goed om dit e mail bericht er zo formeel mogelijk uit laten zien helpt bij

checkpoints Taliban

Mensen met NL paspoort maken een kans bij de gate daarom wel blijven oproepen te komen

Mensen zonder NL paspoort maken aanzienlijk minder kans

Via grond en diplomatieke contacten wordt druk gezet o a in Washington vliegveld moet

open voor NL paspoorthoudere en mensen met bestemming NL

Gisteren 13 NL ers en nog 6 anderen met bestemming NL geevacueerd

Vanmorgen NL tijd 16 mensen met bestemming NL waaronder NL ers met C 130

vertrokken vanuit Kabul naar ISL

Lokale staf

• Geen voortgang op evacuatie lokale staf Team on the ground bezig met alternatieve opties

hoe hen op het vliegveld te krijgen staat in direct contact met deze groep Tijd en plaats
worden gecommuniceerd wanneer bekend

• Alle infonmatie die in Den Haag binnenkomt wordt uitgelopen en gedeeld met het team on the

ground
• Kabulteam loopt uit wat handig is qua groeperen tolken en lokale medewerkers

NAVO staf

• NL staat voor evacuatie 70 NAVO collega s aan de lat Plan is nu via Doha voorkeur indien

dat niet lukt mogelijk met C 130 mee

• Verzoek via lijn DVB NAVO mensen die al binnen zijn op het vliegveld graag toelaten op onze

vluchten Indien geaccordeerde lijsten uit Brussel komen zal B2 doorzetten naar SCOT ers ter

plaatse

Overioe oroepen op NL lijsten
• Er worden allerlei Afghanen met links naar NL naar andere landen geevacueerd DCV heeft

hierover een instructie uitgestuurd naar de posten Proces post infotmeert DCV DCVoverlegt
met IND en na akkoord kunnen de betreffende per^onen doorreizen naar NL

Personeel

• 1 D lSCOT ere in Kabul vanavond worden 2 extra ingevlogen Beveiligingscapaciteit voor

aanwezige BZ personeel in Kabul is voldoende

• KOcjSCOT ers in Islamabad 1 IND er onderweg
• 1 IND er onderweg naar fblisi inzet IND zodat duidelijk samenstelling groep evacuees voor

aankomst in NL duidelijk is

• Team Kaboel zal liaison DPG aanhaken bij Kabulteam IND liaison reeds aangesloten
■ Mailadres KabuICcOMinbuza nl wordt overstroomd voor mensen die zich bezighouden met

paxlijsten wordt een andere mailbox ingerichtdie we intern gebruiken Externe mailadres

kabuICcDminbuza nl blijft bestaan

Poittiek

• Qua prioritering houden we aan

Groep 1 NL ers lokale collega s en tolken ook mensenrechtenactivisten toe geschaard en

EU en NAVO collega s

Groep 2 alle personen onder motie Belhaj o a journalisten etc
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Eerste groep is in kaart^ tweede groep nog niet Tweede groep doen we zodra het kan MP

heeft aangedrongen op deze groep ook aandacht geven

Aandacht om motie Belhaj uit te voeren en mensenrechtenactivisten joumalisten etc mee te

krijgen aan boord Groep wordt in beeld gebracht Apart team vooropgezet team

I0 2e dat werkt onder aansturing van DCV

Zodra zich hick ups voordoen op^„ dan

pad naar Foreign Secretary
|0 2^ s met Taliban aan het onderhandelen over toegang tot vliegveld goed om nauwe

contacten te onderhouden

M doet belrondje langs bondgenoten met verzoek bij VS verbetering toegangsbeleid
luchthaven aan te kaarten

Graag inzicht wanneer M wie spreekt in crisisberaad dan kunnen we dingen meegeven

Om 12 00 vandaag briefing diplomatieke vertegenwoordigingen in NL

benaderen die kan vervolgens op10 2e

Mediabeefd

• Veel opmerkingen over waarom FR en ENG en VS wel Kabul in kunnen om mensen terug te

halen en NL niet

• Twitteraccount Kaboel is weer in de lucht

Oordeelsvorming

Evacuees

• Bezien alternatieve opties om toegang lokale medewerkers tot vliegveld te bespoedigen In dit

kader wellicht nuttig om gebruik te maken van bedrijf I0 2g ]dat lokaal actief is en evt kan

faciliteren met reis naar vliegveld BZ deelt geen namenlijsten

Personeel

• Op enig moment goed om te kijken naar aflossing team in Kabul

Communicatie

• Waarom kunnen FR en ENG en VS wel Kabul In om mensen terug te halen en wij niet lastig

uitleggen met verhaal over toegangswegen Gaat over extractie moeten we niks over willen

zeggen want zijn classified acties

• De server van Kaboel was uit de lucht sinds 14 augustus maar werkt weer Daardoor zijn ook

oude berichten oa met afwijzingen en het bericht over de evacuatie naar het vliegveld alsnog
verzonden Dit zou tot vragen kunnen leiden Team Kab en Com bespreken een reactieve

woordvoeringslijn en team Kab kijkt met ICT af te achterhalen is welke berichten nog zijn
verstuurd

Besluitvorming
CCC signaleert bij betrokken partijen wanneer relevante CREDO berichten binnenkomen

DCV monitort of huidige inzet SCOT in ISL Kabul en Tbiisi ioldoende Is

VCI loopt Inzet lokaal bevelIlgingsbedrijf| i0 2g |uit i h k v assisteren bij evacuatie

Overleg organiseren waarin opties bespreken om te bespoedigen dat mensen op het vliegveld
kunnen komen

Woordvoeringslijn opstellen rondom inzet NL in Kabul waarom extraheren wij niet en andere

landen wel

DCV roept additlonele groep NL ers en aanhang vandaag ook op om naar het vliegveld te

komen

Verzoek DEF aantallen uitviiegende mensen graag niet naar bulten brengen

Volgend overieg vandaag 15 00
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Crisisberaad Afghanistan evacuatie

20 08 2021 15 00

Aanwezlg t^W^|| j iQ 2e | i[gS2^ ^Eg^frnm2^ CCC J
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Beeldvorming
Situatie algemeen

• De 4 poorten zijn gesloten er is geen informatie of er nog Nederlanders doorheen

gekomen zijn
• De communicatie met KAB team on the ground is te beperktl iM^ heeft behoefte aan een

dagelijks contactmoment metl|0 2^KAB om te spreken over beeld alternatieve opties

samenwerking actuele aantallen KAB team DH zorgt dat er voor de beraden gesproken is

mefi|Q 2 bn geven vervolgens terugkoppeling in beraad

• Creatieve opties voortoegang worden actief onderzocht maar hetei van Columbus is nog

niet gevonden

Oordeelsvorming
Status evacuatievluchten

• Vandaag waren 210 plekken beschikbaar 2x C 130 is onderweg nog niet duidelijk
hoeveel Nederlanders er uiteindelijk een plek op de vluchten hebben bemachtigd

• Van belang dat er een actueel beeld is van de status van de vluchten en dat er een wheels

up bericht komt als de vlucht is opgestegen

Schema vandaaa

2X C 130

lx C 17

Schema moraen

C130 Kabul Islamabad

iste vlucht gepland aankomst 0700Z

2“ vlucht gepland aankomst 1200Z

3
^ vlucht gepland aankomst 1900Z

2x C 17 met 10 stoelen

Status evacuees

DCV heeft de brief uitgedaan ult aan de Nederlanders met oproep om naar het vllegveld te

komen brief is nog op bepaalde punten verduidelijkt Mensen worden gewezen op

praktische zaken en de risico s

Helaas nog geen resultaten m b t lokale staf

1003
10 2a

Posten zijn geinstrueerd door DCV over wat te doen met personen met eindbestemming
NL worden naar NL vervoerd op kosten Rijksoverheid

Personeel
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jCOT in ISIClO lfcjsCOT in TBIisi

COT onderweg naar ISL zouden aanvankelijk naar KAB gaan maar dit blijkt toch niet

handig Blijven vooralsnog in ISL kunnen roteren indien nodig
• Niet alle taken in ISL zijn SCOT taken in ISL is ook humanitaire ondersteuning nodig voor

de vluchtelingen
• Capaciteit voor diverse teams in DH is krep DCV en KAB team hebben tevens bezetting in

de nacht

10 1

Communicatie

• Van belang aantallen te kunnen noemen NL ers die in een vliegtuig zitten

mensen die op de luchthaven zijn gekomen bepaald dat de aantallen die KAB team

communiceert leidend zijn
• Er zijn berichten dat bij lokale staf van andere posten onrust ontstaat n a v de

berichtgeving over lokaal personeel in AFGH

Overlg
10 2 10 2e komt morgen om 12 00 voor een briefing CCC haalt hem op wordt

verder begeleid doQitjlQxi^lsn Defensie 1I0 2^ zondag begeleiding dooit 0 2eO

• Er komt geen groepering van de tolken vanuit veiligheidsoogpunt

Besluitvorming
KAB team organiseert dat er dagelijks meerdere contactmomenten zijn metfbj^jn KAB

Met Defensie wordt besproken dat een wheels up bericht wordt gestuurd
Alle actuele aantallen worden In beraad gedeeld Info KAB team is leidend

Prioritering t a v NAVO gerelateerde personen wordt gedeeld met i0 2e door KAB team

DCV en KAB team nemen contact op met10 2 SL om te Inventarlseren welke

ondersteuning nodig is in ISL

CCC schakelt met iO 2jaVer de bezetting van de verschillende teams wie wat

doet achtervang

Volgend overleg zaterdag 11 00
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Crisisberaad Afghanistan evacuatie 21 08 2021 10 00

Aanwezig fiO 2eiip d 10 2^ ICC en VClXlMeX10 GIMgej]| DEF |dOH2e
10 2e KAb teamj | TnJKZe | KAb ceamj | 10 2e ^ DCV 10 2e [AZ belt in

10 2e 1 fPEF belt in J 10 2^ ^ COM belt in [ 10 2e tvci CCC yi^| lO 2e

CCC | lOK2e I I0 2e I team motie KAB

Beeldvorming
Status algemeen

Situatie niet veel verschillend met 20 08 2021 Beveiliging buitenring luchthaven Kabul

wordt lastiger Coordinatie op luchthaven lijkt lets te verteteren Na telefoongesprek MP

coordinatie met

Er is een toename van Taliban in Kabul die s avonds en s nachts actiever lijken te zijn

Mogelijkheid van aanslagen op menigte buiten luchthaven is waarschijnlijk
Verschillende opties worden bekeken om de kansen om mensen op vliegveld te krijgen te

vergroten

ijkt de toegang tot vliegveld iets verbeterdI0 2a

Oordeelsvorming

Evacuees vluchten

• Er is een MRTT vlucht geweest en twee C17 vluchten

• Gisteren 47 personen NLse lijst aangekomen op Schiphol
• Gisteren 17 personen NLse lijst aanoekornen in andere steden

• Er is nu een chartervlucht van Islamabad naar Amsterdam onderweg Verwachtte

aankomst in Amsterdam is rond 16 00 uur CCC neemt standaard contact op met alle

relevante partijen in Nederland indien vluchten naar Nederland komen en delen dan PAX

manifest

• Vandaag 2 vluchten C 17 op AMS ETA 19 00 uur en 22 45 uur

• Vanmorgen is een vlucht van Kabul naar Islamabad niet qegaan vanwege ontbreken van

diplomatieke clearance vanwege een feestdag gisteren in Pakistan De boodschap wordt

meegegeven aan M voor haariigesfitiekatgeb dipiorjiiattelteia tttl^Btrepen dat alle medewerking

noodzakelijk is Verwachting is wel dat het incidenteel was

• Morgenmiddag is naar verwachting de tweede C130 weer operationeel
• Vandaag twee C17 s waarop 2x10 stoelen zijn gereserveerd voor Nederlanders

• Totaal aantal gelande perronen is nu 137 gisteren 47 in AMS 17 elders

• Verzocht wordt om een overzicht te maken van wie opgeroepen moeten worden en wie zijn

opgeroepen Team Kabul pakt dit op i s m DCV

• In de oproepboodschap wordt de boodschap opgenomen het bericht niet vender te

verrpreiden i v m de veiligheid van de mensen wat evacuatie in gevaar zou kunnen

brengen
• Motieteam neemt contact op met DCV en team Kabul om te zorgen dat zij beschikken over

hetzelfde soort oproepbericht
• Kabulteam ontvangt veel berichten in de postbus en via 24 7 van individuele gevallen Dit

kost veel tijd
• DCV geeft aan dat ongeveer 50 mensen vertrokken zijn Erstaan nog 750 op de lijst van

Nederlanders welke ook nog blijft groeien
• DCV heeft berichten ontvangen van collega ambassades dat zij Nederlanders mee willen

nemen op een vlucht maar dat zij niemand kunnen bereiken Onduidelijk of het komt door

tekort aan scotterr in KAB of door technische problemen op delen van het vliegveld
• Een groep van het lokale personeel rond de 30 is op het vliegveld toegelaten
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Personeel

• Er zijn twee extra scotters nodig in Kabul Geprobeerd wordt de|twee mensen die in

Islamabad zitten die geoormerkt waren voor Kabul vanmiddag nia^^M^bul te krijgen
Daarmee zijn er straksivier ^cotters in Kabul en tweelscotters en een [ND liaison in

Islamabad

• Daarnaast wordt gevraagd om nog 2 extra ondersteuning in Kabul en 2 extra in

Islamabad Voor Kaboel is HEAT trainina vereist I0 ib

Later vandaag voIgt10 1b

hierover besluit

Communicatie

• Media heeft veel behoefte aan update cijfers en te verwachten vluchten COM en team KAB

nemen met elkaar contact op over cijfers

Besluitvorming
Er wordt een overzicht gemaakt van wie opgeroepen moeten worden en wie zijn opgeroepen

Team Kabul pakt dit op i s m DCV

DCV onderzoekt de mooellikheden voor extra personeel in Kabul en Islamabad en BSB

ater vandaag voIgt hierover10 1b

besluit

00008 257531



Agenda Crisisberaad Afghanistan evacuatie

22 08 2021 10 00

10HlQ 2e | ^DEF ^^

tPCV] |l iO 2g^ I lQ 2e | KAB teamXlBIgHgigg TTo 2e | KAB
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Aanwezig lQflO ^liQ 24 JW2e1 m] ^ CCC
^

B5B J I0 2e

10 2e | [DWf

AZ10 2e

team

liaison Def 10 2e10 2e J ccc
iQ 2e I [DAO COM

Beeldvorming
Veiliqheid op rondom de luchthaven Kabul

• Het dreigingsniveau blijft hetzelfde er is geen reden om mensen niet naar het vliegveld te

laten komen

• De poorten op de luchthaven gaan wisselend incidenteel open

nieuwe procedure om mensen naar het vliegveld te halen Deze

procedure wordt getest en daama mogelijk opgeschaald Ermoet een risicoafweging worden

gemaakt voor deze procedure ten aanzlen van de veillgheld
• Er zijn signalen dat er sprake kan zijn van infiltratie door Taliban in appgroepen en op

telefoonlijnen

10 2a

Situatie in Islamabad

• De luchthaven van Islamabad wordt steeds voller De NK 1|0 2fe^ldaar is in contact met de

vertegenwoordigers van landen waarvan personen niet vanuit Islamabad worden opgehaald
om te voorkomen dat er een bottleneck ontstaat

Evacuees

• Aantallen per categorie
1 DCV lijst NL Nederlanders of personen met Nederland als eindbestemming Op deze lijst

van DCV staan 927 personen daarvan zijn 141 personen inmiddels vertrokken uit Kabul

2 Lokale staf Er zijn 207 personen uit Kabul vertrokken een gezin is nog niet aanwezig op

het vliegveld in Kabul

3 Tolken Er staan 474 personen op de lijst waarvan vijf gezinnen inmiddels zijn vertrokken

uit Kabul

4 Motie Belhaj Het gaat in deze categorie naar verwachting om honderden mensen

precieze aantallen zijn niet bekend

• Mensen kunnen het best in groepjes naar het vliegveld komen

Evacuatievluchten

• IZondacj 22 augustus

Drie C 130 vluchten Kabul Hslamabadlqepland 11 30 16 30 en 21 30 ETA Kabul [lokale

tijd
Twee C 17 vluchten Kabul |Tbilisi|en daarna met charter naar Amsterdam voor mensen

met bestemming NL 13 30 en 17 15 ETA Kabul lokale tijd
• Maandag 23 augustus

Charter Islamabad Amsterdam ETD 01 00 NL tijd
Vier C 130 vluchten Kabul Islamabad 110 zitplaatsen

Politiek

• De beantwoording van Kamervragen wordt voorbereid

• Op dinsdag 24 augustus wordt een Kamerbrief verzonden over de stand van zaken t a v de

evacuatie en opvang evacuees

10 2a
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Personeel

is naar Kabul gevlogen en werkt back to back met Er zijn10 2ee

ook extra SCOT ers uitgevlogen
• De groep die vanmiddag op Schiphol landt met lokaal personeel wordt opgevangen door

I0 2e en twee medewerkers die op Kabul werkten De groep die vanochtend arriveerde werd

opgevangen door d^i0 2^n een I0 2e

Oordeelsvorming
Veiliaheid

• Aandacht voor infiltratie telefoongesprekken doorTaliban

Personeel

• Aandacht voor verversen teams in Den Haag Met team van de groep Motie maakt zich op om

ook 24 7 te kunnen doorwerken

Besluitvorming
Instructies zullen worden gegeven aan de belteams dat bij telefoongesprekken eerst vragen

worden om de Identiteit van de beller vast te stellen

DCV vormt net als de andere teams groepen van de personen op de lijst Dit om de kand op

het binnenkomen van vllegveld te vergroten Een persoon groep wordt oproepen om naar de

luchthaven op aanwijzing van het Kabul team

0 2tyiraagt M om te bellen naar i0 2a jm te danken voor de medewerking aldaar

^ETwordt gekeken naar het nieuwsbericht dat Defensie wil uitsturen i o m Defensieattache

evacuatieteam en DAO

Er zal niet actief worden gecommuniceerd over de hubs in Islamabad en Tbilisi

Volgend overleg maandag 23 augustus 9 30 uur
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Agenda Crisisberaad Afghanistan evacuatie

23 08 2021 09 30 uur

niO 2e rtl1[OSg^ l10 2e{|Toj ^jo 2

10 2e \{C6M _

10 2e I DVB

AZ [TTTJ¥2^| iu 2e I nrv nu ^ij nux^e

Aanwezig |m 2e

[BSBlJ 1Q 2e I DOPS L
iQ 2e IfKabLil evacuatleteainl

10 2e

secrerarisj io 2gfl e | CCC secretarls

vz

fmotieteam I0 2e

KabulteamjJ iQ 2e J vci]

CCCC

e e

1Q 2e

10 2e

CDAO | 10 2e |10 2e

Beeldvorming
Situatie op het vlieoveld

Er is sprake geweest van een incident met friendly Hre

Geschat wordt dat zo n 25 000 personen rond de airport aanwezig zijn De sfeer wordt

grimmiger
Het dreigingsniveau is vastgesteld op significant vanwege verhoogde kans op aanvallen en de

problemen met crowd control

Er is nog voor drie dagen voedsel en water aanwezig
t ij North en East gate aan het toelaten van personen tot vluchten Nederland

werkt samen me

gate zijn

Gates zijn genegeld gesloten

|l0 2^j de Abbeygate Het is onbekend of er nog Nederlanders bij de East

Proces handelina op het vlieqveld

Handeling van personen in de zogenoemde holding area lijkt goed te werken beter dan enkele

dagen geleden

Evacuees

Vannacht zijn ongeveer 200 personen voorbij de gate gehaald Dit is zeer positief nieuws De

samenstelling van deze groep wordt helder wanneer in Islamabad de paxlijsten worden

opgesteld
560 personen EU staf weggehaald Er wordt gecontroleerd of daar

personen bij zijn die Nederland als eindbestemming hebben

Er is contact met andere EU lidstaten die geen presentie hebben in Afghanistan zoals

Aandachtspunt dat Nederland hen ook vertegenwoordigt

10 2a

10 2a

Evacuatievluchten

4 vluchten C 130 gepland] 0800 1100 1230 en 1700 Zulu |ETD Kabul

C 17 om

ISL • AMS om 16 00 charter naar AMS Zulu ETA|Q3 35| ETA 24 aug

ISL • AMS om 23 00 charter naar AMS Zulu

TBL AMS charter onderweg met 129 pax 05 45 aangekomen
TBL AMS charter om 121 00 1 ETA 0200 morgen

Kabul3 30 vana

Politiek

Cijfers ten behoeve van de Kamerbrief zijn uitgevraagd door DAO en zijn van groot belang om

zorgvuldig gecheckt en spoedig aan te leveren

De Kamertrief wordt na verwachtlng op dinsdag 24 augustus aan de Kamer verzonden

Op maandag 23 augustus 14 00 uur Is een bewindspersonenoverleg voorzien Aanwijzingen ult

het BWO ten aanzien van prioriteringen lopen alleen vid
’

0 2

Na eind evacuatieoperatie zal de Kamer spoedig worden geTnformeerd over een schets van de

lange termijn Ten behoeve hiervan worden nu scenario s uitgewerkt

Beantwoording Kamervragen over extractie wordt afgerond Verzending vandaag of morgen
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Een aantal posten wordt gevraagd te rapporteren over de evacuatieoperaties van

partnerlanden

Op 24 augustus is een G7 ingelast
Bilateraal zijn erveel gesprekken

Personeel

l[0K^Bagdad gaat naar Kabul en gaat back to back werken metl|0 2^Kabul

10 1bpSB ers vliegen van Islamabad naar Kabul

Het team in Kabul wordt versterkt met twee SCOT ers

Het motieteam is opgeschaald met 5Q10 2e Tijdens de curfew heeft het team veel kunnen

doen ondanks de risico inschatting die moest worden gemaakt om personen groepsgewijs in

de nacht naar de airport te laten komen

Lokale staf die in Nederland is kan met praktische vragen terecht bij het speciale
telefoonnummer van HDPO Informeel hebben oud Kabulgangers zich gegroepeerd om lokale

staf in Zoutkamp verdere emotionele ondersteuning te bieden

Communicatie

Via een tweet communlceert COM over inzet[|^Kyfeagdad in Kabul

COM bereidt een Interne videoboodschap doo fi0 2^oor
Een Defensiecommunicatiedeskundige Is een aantal uur in Kabul om materiaal te maken

Oordeelsvorming
Situatie op het vliegveld

Van belang dat BZ direct wordt gei nfotmeerd wanneerer sprake is van een eminent risico

t b v consulaire communicatie Hiertoe worden afspraken gemaakt met Defensie

Proces hande ina op het vliegveld

Communicatie over de veiligheidssituatie richting Nederlanders die zich mogelijk bij de East

gate bevinden wordt zorgvuldig geformuleerd
Personen moeten goed herkenbaar zijn bij de poort

Communicatie

COM werkt aan het ten positleve veranderen van het medlabeeld Meer aandacht op wat we

allemaal doen cijfers en dat we bijvoorteeld voor de machtsovername door de Taliban al 500

personen tolken en gezinnen hebben uitgevlogen

Mogelijk wordt een journalist uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het crisiscentrum

Bezien wordt of een achtergrondgesprek met]|0 2 Kan helpen om de crisis een gezicht te

geven

Besluitvorming
Defensie infoimeert BZ direct wanneer het dreigingsniveau op en rondom de luchthaven

omhoog gaat

Alle teams crosschecken z s m de binnengekomen passagierslijsten met eigen lijsten
Team iQ 2e | jg single PoC richtin^iO 2 5Kabul om overbevragen te voorkomen

We blijven aandacht houden voorde groep niet vertegenwoordigde EU nationals en helpen
hen waar mogelijk
Er voIgt z s m een overleg over het verzenden van een bericht aan de NL ers die we hebben

opgeroepen en nu aan de gates staan waar de situatie onveiliger wordt

Alles rondom prioritering evacuees wordt via Iijrii0 2 ^ecommuniceerd
Teams schakelen onderling over bezetting en leven zo goed als mogelijk de coronamaatregelen
na

10 2e meldt binnen groep Kabulgangers dat lokale medewerkers voor vragen over

professionele zaken bij het formele telefoonnummer binnen BZ terechtkunnen
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DEF en BZ COM stemmen communicatie nauw af

COM gaat aan de slag met bericht over gezicht on the ground voor zover mogelijk en met

eventuele achtergrondreportage door journalist over crisisteams bij BZ

ledereen levert z s m informatie aan t b v de Kamerbrief

Volgend beraad waarschijnlijk morgen 09 30 eerder indien nodig Uitnodiging voIgt
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Verslag Crisisberaad Afghanistan evacuatie

24 08 2021 09 30 uur

CCC 10 2^iiu ^9

10K2e l r 1Q 2e | DQPSLI lOK^e rrOM jrmJ¥2^e ^
10 2e _|[DVBlJ 10 2e ] | ^lteam | 10 2e

101 iiu 2^ jKjflU ^e rrr ilOT 2]p||riW2^

Aanwezig
BSB f^^ 10 gTOE2e]][|TJDF5y P

I io 2e n[Kabul evacuatleteamij
Kabulteam 10 2e [AZ

i 1Q 2e

Beeldvorming
Er is vannacht heel hard gewerkt door een groot belteam waarvooflOKZejrote dank uitspreekt
aan de betrokken teams Er zijn veel mensen gebeld om naar het vliegveld te komen

±200 mensen zijn vannacht het vliegveld binnengekomen
Daarvan zijn er ±125 op een viucht gekomen
Voor ±70 wordt nu een viucht gezocht
Mensen met een Nederiands paspoort komen over het aigemeen snel door de route been Bij

sommige Afghanen Is dit niet het geval De iijn Is Ikorti om In die gevailen snel te schakelen en

door de lijst te iopen
Busroute vandaag van beiang Om 11 00 uur moet Kabuiteam daarvoor de iijst aanieveren aan

het team in Kaboei

Evacuatlemogeiijkheden siulten mogelijk op zeer korte termijn Aile Inspanningen worden

geleverd om mensen er z s m uit te halen —

•j|0 2^loopt met|lio 2e|ina op welk niveau contact moet ziin

ii0 2eheeft vandaag contact met zijn counterpart bij I0 2a

I0 2a
over tijdspianning

Oordeelsvorming
Veilioheid

Geen gewijzigd dreigingsbeeld Voomaamste dreiging is ISKP

Defensie heeft^K^enario s toegevoegd aan ddOK Spenario s die al eerder gemaakt zijn
Taliban stemt waarschijnlijk niet in met verienging Potentieei hoger dreigingsbeeid als

coalition of the willing zonde4^^lijft
Risico dat er vaker schietincidenten zulien piaatsvinden

Evacuatieviuchten

Vandaag wordt

o 4x met C130 geviogen
o lx C17 gepland met 10 stoeien voor Nederiand Totaie capaciteit is 45C 12I 2^ Ter

plaatse zou het mogeiijk moeten zijn om meer evacuees met eindbestemming
Nederland aan boord te krijgen

Eerste viucht vandaag Is geweest

o 137 mensen geevacueerd met de C13Q

Viiegen vandaag met 2 charters 1 Islamabad en 1 Tbilisi En nog 1 op Islamabad is

aannawraanri

1Q 2a

10 2a1Q 2a

Van beiang boodschap af te geven dat mensen niet teveel bagage kunnen meenemen

Hierdoor moesten gisteren mensen achterblijven

Evacuees

Team Tbilisi vraagt paxlijsten eerder te ontvangen Signaal vanaf de grond in Kabul dat er nu

geen mogelijkheden zijn dit anders te organiseren Dit wordt teruggekoppeld
Verzoek vanuit NAVO EU en VN om mensen mee te nemen gebaseerd op fair share
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o Vandaag wordt in NAVO verband gesproken over NAVO contractors Fair share voor

Nederland is tot nader orde 42 pax Als het meer wordt is daar separate

besluitvorming voor nodig Als NAVO team op de grond in Kaboel een groep van 42

kan earmarken voor NL dan kunnen ze rechtstreeks vanuit Kaboel door NL worden

uitgevlogen
o EU local staff Is er bijna ult Team Kabul stelt dit zeker Veel zijn er in Madrid

aangekomen
o VN local staff is ook opgeroepen Gaat om 31 mensen 5 families 3 families zijn

hlnnen 1 staat aan de poort en 1 wordt gelokallseerd om dichterblj te krijgen
ieeft6 personen blnnengehaald I0 2a persoon Met evacuatle van

nog 3 andere personen waarvan I0 2a heeft aangegeven dat 1 persoon prioritelt heeft

is Kabulteam bezig

I0 2a

zijn opgeroepen om ook naar het vliegveld te komen

Groep 0 2ojlournalisten [zijn reeds eerder opgeroepen en grotendeels binnengekomen

Signalen van mensen die aan de poort staan met eindbestemming Nederland die er niet

doorheen komen worden nagelopen m h o o direct kanaliseren Hlerop wordt onmiddellijk
actie genomen

In totaal zijn volgens de lijsten van BZ lOOO i personen met eindbestemming Nederland nu uit

Kabul geevacueerd In deze optelsom zitten ook evacuees die door andere landen zijn

meegenomen en nog moeten doorreizen naar Nederland

Defensie geeft aan in totaal 982 mensen vanuit Kabul naar Nederland te hebben gevlogen dit

betreft ook mensen met een andere eindbestemming dan Nederland

10 2e

Personeel

DEF bekijkt of Islamabad verder moet worden opgeschaald Op dit moment geen actie nodig

Politiek

DAO werkt aan de Kamertirief met stand van zaken die vanmiddag uitgaat

Beantwoording Kamervragen over extractie gaat tegelijkertijd uit

Technische briefing is morgen 25 8 half 2 BZ Defen JenV doen de briefing
BWO 23 8 besprak stand van zaken verdere proces Kamerbrief opvang in Nederland en

opties na sluiting vliegveld M b t het proces is afgesproken dat de groep van lijst 1 in beginsel
eerst komt Keuzes daarbinnen a d h v de situatie in het veld operationele overwegingen

Mediabeeld

Vandaag artikel in het AD ^aarin operationele crisisaanpak BZ aan de orde komt

Interview met

Daarnaast geeft COM reguliere media updates

is gisteren op de radio geweest10 2e

Besluitvorming
CCC communiceert aa i0 2 Tbilisi dat er geen mogelijkheden zijn de werkwijze paxlijsten
anders te organiseren
Team Kabul met mailbox team loopt de signalen van mensen aan de poort met bestemming
Nederland na m h o o directe kanalisering
I0 2e^opt met|]iO 2i5uit op welk niveau contact moet zijn met

einddatum evacuaties

Samenstelling team voor de komende 24 uur wordt opgepakt door team Kabul met I0 2e

10 2e I
Groep mensen met verblijfstitel in Nederland die er sinds gisteravond is bijgekomen wordt nu

opgeroepen door DCV

CCC team Kabul en DCV lopen proces cljfers na om te komen tot tljdlge en zo exact mogelljke

getallen
DVB schakelt met PV NAVO over de 42 pax NAVO contractors

Volgend overleg is vanmiddag om 16 30 uur

10 2a
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Verslag Crisisberaad Afghanistan evacuatie

24 08 2021 16 30 uur

] CCC VZ ^10 2et^^ CCC pSS 1Q mU]^

Kabulteam ^] iO 2 ^0 2^tKabulteam jlioilgeij

Aanwezlg | io 2e

fPOPS J 10 2e

10 2e

COM | 10 2e | I0 2e

10 2e l DCV e

Beeldvorming
Cijfers inmiddels in Nederland aangekomen evacuees

o Paxlijsten zijn gecrossreferenced met vertreklijsten
■ Tot aan vandaag 643 mensen totaal met NL als eindbestemming vluchten tot

vanochtend

NL reisgezelschappen 199

Tolken en gezinsleden 126

Lokaal personeel ambassade 211

EU lokale staf 15

• Mensenrechtenverdedigers ngo s journalisten e d 92

Nog geen aantallen van mensen die vandaag met de C130 vluchten zijn vertrokken

C17 weten we ook nog niet Gaat wel om substantiele aantallen

Alle lokale staf van de EU die Nederland als fair share opneemt is nu uit Kabul

vertrokken

Alle lokale staf van de VN die we overnemen als fair share zijn nu allemaal op het

vliegveld Zijn 30 personen

Lijstje van 23 NAVO personeel gekregen Daarvan wordt gecheckt of deze inderdaad

op het vliegveld zijn In totaal zijn het 42 mensen die we overnemen als fair share

o

o

o

o

5usoperatie
o 118 NL ers zitten in bussen op ophaallocatie Nog geen behcht van vertrek naar

vliegveld
o 88 NL ers zijn niet gekomen onbekend wat de redenen zijn

□ Gemengd beeld van operatie DIt doordat deze operatle alleen mogelljk was voor

Nederlandse paspoorthouders Bij het opstappen zijn ook niet Nederlandse

paspoorthouders gekomen doordat ze waarschijnlijk gezamenlijk met de Nederlandse

paspoorthouders aan het wachten waren op evacuatie Zij konden niet mee Alle opties
om mensen te evacueren worden benut zo ook deze Mensen met een ander paspoort

worden zoveel mogelijk langs andere wegen geholpen
Er wordt vandaag nog een extra groep van 250 mensen opgeroepen naar het vliegveld te

komen 75 Nederlanders die afgelopen dag bij DCV zijn aangemeld worden opgeroepen een

groep tolken met gezin van in totaal 100 mensen en 75 mensen van de lijst n a v motie

Belhaj

Oordee svorming

KAB team licht toe dat Is afgesproken elke 2 uur geiipdatete paxlijsten te sturen naar de

SCOT ers en andere ontvangers In Kabul zodat zlj steeds kunnen werken met de laatste lijsten
Als in die 2 uur vragen zijn van SCOT ers komt dat via appgroep naar crisisteam toe om real-

time te checken of mensen op lijsten staan

Om verwarring bij het meenemen van personen te voorkomen is afgesproken om aan de gate

bij mensen waarover twiifel is te vragen naar hun apphistorie om link met NL aan te tonen

Diplomatieke druk op t®E3^ m vliegveld langer open te houden er is inmiddels op veel

verschillende niveaus gespToken en erzijn verzoeken neergelegd 10 2a

10 2a
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10 2aM had gesproken met

an KAB team samen met regiodirectie
In Islamabad ligt een Nederlander met complicaties in het ziekenhuis DCV legt contact met

Islamabad om consulaire bijstand te organiseren

Vandaag hebben 2 vluchten met een C 130 plaatsgevonden Vanavond vinden nog 2 vluchten

plaats vanuit Islamabad met een capadteit van 2x174 pax Morgen vinden nog 3 vluchten

plaats met C 130 DBF doet oproep om ook zoveel mogelljk gebruik te maken van de

beschikbare C17 capaciteit \vant er staan ook charters in Tbilisi klaar

heeft verzoek aan NL gedaan voor het uitvilegen van een deel

vanj nun lokale stat Belangrijke vraag is of deze mensen reeds een eindbestemming hebben

of dat zij enkel naar een place of safety worden gebracht
De belcapaciteit voor vanavond en vannacht is gecheckt en is voldoende voor de lijst met te

bellen personen

vordt opgepakt doorI0 2a

De 10 2a

Politiek

De Kamerbrief is noa hanoende moet nog worden geiipdatet aan de hand van de laatste

cijfere Kabulteam 10 2e neemt contact op met DAO over de precieze te vermelden

aantallen evacuees

Besluitvorming
Besloten is om de SCOT ers in Kabul elke twee uur te voorzien van een geupdatete paxlijst Als

er in de tussentijd vragen van de SCOT ers komen over iemand die niet op een lijst staat dan

wordt dit uitgezet bij counterparts Den Haag om het real time na te gaan

Afgesproken wordt om de overleggen voortaan elke keer te beginnen met de gecrosscheckte
aantallen uitgevlogen evacuees

Het aanbod
_

regiodirectie
DCV gaat na welke consulaire bijstand nodig is voor de Nederlander in Islamabad in het

ziekenhuis

Het Kabulteam checks de precies benodigde capaciteit bij het tolkenteam voor aankomende

avond nacht

Volgend overleg woensdag 25 8 om 09 30 uur

1Q 2a |iQ 2a| ordt van een antwoord voorzien door KAB team en
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