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Update actiepunten Afghanistan

Tolken

• Evacuatie in over leg met AZ BZ en IND gaf Defens ie vanochtend 10 8 aan een of twee

charters te willen inzetten om de 50 aanvragers van wie reeds is vastgesteld dat ze NLtolken

zijn maar die nog in de procedure zitten voor eind augustus op te halen in Kabul DOPS kan

z s m de planning hiervoor in gang zetten Tolken zullen hier dan met voldoende lead time

van op de hoogte worden gesteld zodat zij tijdig naar Kabul kunnen komen Mochten er

plaatsen overblijven in het toestel dan wil BZ die opvullen met lokale medewerkers van de

post GRAAG AKKOORD

• Documenten belangrijke bottleneck voor de tolken In procedure Is niet de NL

visumverstrekking eenmaal akkoord gaat het snel maar het verkrijgen van de benodigde

Afghaanse documenten Verzoek van Defensie is om daarom de documentvereisten

paspoort en geboortecertificaat te laten vallen

NB Risico bestaat dan dat er bijvoorbeeld i p v een echt kind een ander familielid neefje of

nichtje meekomt maar snelheid wordt nu belangrijker geacht dan zorgvuldigheid Verzoek

om documentvereisten te laten vallen zal aan i h b StasJenV IND worden gericht maar

mogelijk belegt Defensie hierover nog een BWO met MBZ MDEF en StasJenV voor politiek

akkoord GRAAG AKKOORD

• Optie laissez passers in het Paspoortbesluit is de beperking opgenomen dat deze niet

geldig mogen zijn voor het land waarvan de houder de nationaliteit bezit Gebruik van laissez

passers voor Afghanen in Afghanistan zou dus een politiek besluit van M vergen om van

deze wet af te wijken

• Acceptatie Afghaanse overheid ook als wij in NL instemmen met het laten vallen van de

documentvereisten of het verstrekken van laissez passers aan Afghanen in Afghanistan dan

nog moeten de Afghaanse autoriteiten instemmen met het vertrek van hun landgenoten

zonder Afghaans reisdocumentl 3 2RAB heeft daarover vandaag gesproken met Protocol van

het Afghaanse BZ lQ 2^AO kaart dit morgenochtend 11 8 aan bij de Afghaanse

ambassadeur h t s

• Opschalen capaciteit in navolgingvan BZ{SCOT er bij en binnenkort oud AS ll met kennis

van het tolkendossier tijdelijk terug naar KAB en IND heeft Defensie nu extra

beleidscapaciteit ingezet op het dossier

• Belteam dzz suggestie om veteranen reeds in NL aanwezige tolken in te zetten om de

tolken die nog in Afghanistan zijn na te bellen vond Defensie voor nu geen goed idee liever

KAB CA als single entree point houden zolang KAB nog open is Als KAB sluit dan is vindt

Defensie een belteam vanuit Den Haag wel verstandig

NB wanneer in de aanloop naar de inzet van de charter het niet mogelijk is om alle 50

aanvragers in de procedure te bereiken dan zou echter goed zijn het

veteranen tolkennetwerk vanuit NL toch als belteam in te zetten Daartoe zouden nu al

voorbereidingen kunnen worden getroffen
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10 2a I bij afschaling sluiting KAB Defensie is akkoord met uitgewerkt voorstel van KAB

I0 2a

de check op de documenten te laten

verrichten die bij de KAB postbus binnenkomen en dan aan lOM worden toegestuurd

Positieve verificatie van de documenten door iOM wordt dan met IND gedeeld voor akkoord

met afreizen tolk kerngezin naar NL IOM verstrekt vervolgens door NL geboekt ticket en

visum brief

I0 2a

• NAVO kijkt naar bondgenoten om een bijdrage te leveren aan asielverlening aan {voormalig

lokale medewerkers van de NAVO Fair share voor NL zou 20 tot 40 personen {medewerkers

inclusief familieleden zijn BZ wint via PVNAVO meer informatie in over dit verzoek

Eventuele aanvragen zullen moeten worden getoetst aan criteria die ook voor andere

categorieen gelden

Lokale staf

• KAB en iND zetten er op in om 15 augustus te beginnen met de eerste niet essentiele lokale

stafleden met hun kerngezinnen dagelijks te laten vertrekken Emirates heeft stoelen

beschikbaar IND probeert eind van deze week met een inventarisatie te komen van de

afhankelijke familieleden die nog in afwachting zijn van een nader besluit van de IND over de

status van hun aanvraag in het licht van de hardheidsclausule

00141 354768



Voortgezette repatriering overkomst uitreis Afghanistan en opvang in Nederland

procedures en contacten met derden

Handelingskader en instructie inzake Nederlandse en Afghaanse huipzoekenden die zich in de regio
rondom Afghanistan bevinden

In algemene zin geldt dat personen die vanuit Afghanistan hun toevlucht hebben gevonden in een

land in de regio zich niet larger in acuut gevaar bevinden Ook al zijn de omstandigheden soms

slecht geen inkomen geen toegang tot medische voorzieningen de acute nood is minder hoog

Hierdoor is de noodzaak om te evacueren vanuit landen buiten Afghanistan met een bijzonder

pakket maatregelen zoals het aanbieden van evacuatievluchten komen te vervallen en wordt

gefocused op het faciliteren van overkomst naar NL van specifieke categorieen personen a

Nederlanders Nederlandse statushouders b tolken en lokaal defensie en politiepersoneel en c

kerngroep Belhaj De lijsten van categorie a en c met personen die geselecteerd zijn voor

overkomst naar Nederland staan centraal op een samenwerkingsruimte te vinden via dageliikse

kopie database repatriering Nederlanders^ statushouders en kerngezinnen De lijst van categorie b

is beschikbaar via de genoemde contactpersonen De uitwerking van deze categorieen vindt u

hieronder

Betrokkenen kunnen in principe via commerciele lijnviuchten naar NL komen Bij ontbrekende

reisdocumenten kan BZ inreisvisa MW en waar nodig laissez passers verstrekken Evt kan

aangesloten worden bij georganiseerde vluchten door Defensie of derde landen

1 Categorieen die in aanmerking komen voor overkomst naar NL

a Nederlanders Nederlandse statushouders en gezinsleden op lijst repatriering

Nederlanders statushouders en kerngezinnen

Voor Nederlanders statushouders en hun kerngezinleden die in de database repatriering

Nederlanders statushouders en kerngezinnen staan geldt dat BZfaciliteert in hun overkomst ook

als zij vanuit een derde land terug willen keren naar Nederland bijv na viucht vanuit Afghanistan

naar Pakistan

Nederlanders en personen met een Nederlandse verblijfsvergunning die niet op deze lijst staan

kunnen evt een beroep doen op consulaire bijstand aisfinanciele bemiddeling De Nederlanderof

verbiijfstiteihouder die zich in een derde land bevindt kan gebruik maken van commerciele vluchten

op eigen kosten Eventueie Afghaanse gezinsleden van de Nederlander ofpersoon met

verblijfsvergunning die zelfgeen verblijfsvergunning ofMVV inwilliging hebben kunnen vanuit de

regio een MW aanvraag indienen voor gezinshereniging ofnareis asiel Hiervoor geldt de reguliere

procedure die loopt via de IND zie ook IND nl

Instructie Nederlanders en statushouders die in de database staan

Bij hulpverzoek van personen die mogelijk op de lijst repatriering Nederlanders

statushouders en kerngezinnen deze vallen en hiermee in aanmerking komen voor

overkomst naar Nederland checkt post de database repatriering Nederlanders

statushouders en kerngezinnen of betrokkene hierop voor komt Zo ja dan faciliteert de

post in overkomst waaronder door afqifte van MW aan de kerngezinleden De post kan

contact opnemen met CSO 10 2g bminbuza nl voor het verstrekken van een

single entry en bij voorkeur v i bu mvv ten LP waar nodig Zie voor doorlopen van

afgifteprocedure voor MW en evt LP separate operationele instructie CSO De post
wordt verzocht tickets te boeken voor personen in deze categorie zie

boekingsinstructie onder 3
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Geef bij afgifte MW het telefoonnummer

de MW houder om te bellen waar nodig bij aanKomsi op abhiphol Geef de reisgegevens

persoonsgegevens w o naam geboortedatum paspoortnummer V nummer en

vluchtgegevens w o vluchtnummer en aankomsttiidl door aan

@ind nl

1 24 7 bereikbaar door aan10 2g

10 2ejSindrnl cc10 2g

Instructie Nederlanders en statushouders die niet in de database staan

Nederlanders en personen met Nederlandse verblijfsvergunning buiten Afghanistan die

niet op de iijst staan kunnen via commerciele routes terugkeren naar Nederland Bij
acute nood kan post contact opnemen met

zonder geidige reisdocumenten de post kan contact opnemen met CSO RD regulier

proces Gezinsleden zonder verblijfsvergunning of MW inwilliging van Nederlanders of

personen met een verblijfsvergunning dienen te worden doorverwezen naar de IND voor

het indienen van een MW aanvraag voor gezinshereniging of nareis asiel zie ook

IND nl

^minbuza■nl Nederlanders10 2g

b Tolken en lokaal personeel DEF

Voor Afghaanse tolken en ander personeel die gewerkt hebben voor Nederland in het kader van een

Internationale militaire missie of politiemissie geldt dat als zij in dienst zijn geweest van Nederland

zij in aanmerking komen voor overkomst naar Nederland met hun kerngezin De dossiers van deze

personen zijn door Defensie en t a v de EUPOL missies door JenV beoordeeld en komen op de

Defensie Iijst te staan Voor wat betreft diegene die op de Defensie Iijst staan is akkoord van de IND

voor overkomst naar Nederland Bij vragen over deze Iijst waaronder of iemand al dan niet op de

Iijst staat kunt u zich wenden tot

@mindef nl Deze categorie personen kunnen zich bij Nederlandse posten in derde

landen melden of binnenkort via een vlucht uit Kabul {of evt andere Afghaanse steden naar

Nederland reizen Indien een volledig kerngezin zich meldt en op de Iijst staat als positief door

Defensie geTdentificeerd kunnen zij via een lijnviucht naar Nederland doorreizen om een verkorte

asielprocedure te doorlopen De tickets voor deze personen {incl kerngezin worden door Defensie

geboekt en betaald Voor eventuele MVVs of laissez passers kan de post i s m CSO bijstand

verlenen Deze regeling is niet bedoeld voor nareis of gezinshereniging van Afghaanse gezinsleden

indien de tolk al voor de crisis duurzaam zes maanden gerekend vanaf begin van de

evacuatievluchten op HKIA in Nederland verbleef Dan dient desgewenst gezinshereniging nareis

asiel te worden aangevraagd

10 2e t0 12^ [| 1C 29 @minbuza nl

10 2e

Instructie bij hulpverzoek tolken en lokaal DEF en EUPOL personeel checkt de post op

Defensie liist of betrokkene hier op voor komt Als dat het geval is dan kan de CSO 10 {2g

iminbuza nh een single entry en bij voorkeur VTBG MW verstrekken en LP

waar nodig Zie voor doorlopen van afgifteprocedure voor MW en evt LP^ separate

operationele instructie CSO De post neemt contact op met DEF DOPSl J1

@mindef nl zodat DEF tickets boekt en verdere afstemming

10 2g

10 2e

10 2b 10 2e

met Schiphol en IND heeft

c Belhaj motie

Zoals hierboven vermeldt geldt in algemene zin dat Afghanen die hun toevlucht hebben gevonden in

een land in de regio zich niet langer in acuut gevaar bevinden Voor bepaalde personen die onder de

Kamermotie Belhaj c s vallen geldt dat er mogelijk risico s kleven aan het lang schuilen in deels

met de Taliban sympathiserende buurlanden Indien zij aan specifieke voorwaarden voldoen

kunnen zij met bijstand van BZ naar Nederland doorreizen Dat geldt voor een kerngroep van ca 70

personen die in augustus waren goedgekeurd voor evacuatie maar het vliegveld niet meer konden

bereiken omdat de poorten dicht gingen Deze mensen kunnen als zij zich melden op een post

een MW krijgen en een ticket naar Nederland op kosten van BZ Deze eerder genoemde groep van
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ca 70 personen staan op de ’Belhaj kernlijst Voor hen is dus akkoord van de IND voor overkomst

naar Nederland

Voor overige personen die onder de motie Belhaj kunnen vallen maar niet op de lijst van 70 staan

geldt dat zij zich buiten Afghanistan kunnen melden bij de UNHCR Het kabinet voert gesprekken

met UNHCR en lOM om te bezien of een speciale regeling met deze organisaties mogelijk is Dat is

opdit momentdus nog niet het geval

De lijst wordt up to date gehouden door Team BelhaJ en is voor betrokken posten inzichtelijk via

Bij vragen over deze lijst kunt u zich wenden tot

@minbuza nl Deze personen kunnen zich bij Nederlandse posten in derde landen

melden of binnenkort via een vlucht uit Kabul of evt andere Afghaanse steden naar Nederland

reizen

10 2g

10 2g

Het is van belang om de IND ruim van tevoren te informeren over reisbewegingen van personen die

een MW hebben gekregen om de asielprocedure te doorlopen en opvang in Nederland nodig

hebben Dit geldt zowel voor personen die via een commerciele lijnviucht naar Nederland komen of

die met een georganiseerde vlucht van een derde land komen In principe vangt een medewerker

van het Grenskantoor betrokkene op bij aankomst en begeleidt betrokkene naar de opstapplaats

voor de taxi naar de opvanglocatie Het kan voorkomen zeker bij aankomsten op Schengenviuchten

dat men elkaar mis loopt In deze gevallen is het goed wanneer betrokkene een telefoonnummer tot

de beschikking heeft om contact te leggen De reiziger kan het pikettelefoonnummer van het

Grenskantoor IND meekrijgen met de instructie dit wanneer nodig na aankomst op de luchthaven

te bellen I0 2g Dit nummer wordt 24 uur per dag opgenomen

Instructie bij hulpverzoek van personen die mogelijk onder de categorie van de Belhaj
motie vallen en mogelijk in aanmerking komen voor overkomst naar Nederland checkt

post via

betrokkene hierop voor komt Als dat het geval is dan kan de post kan contact opnemen

met CSO

voorkeur VTBG MW en LP waar nodig Zie voor doorlopen van afgifteprocedure voor

MW en evt LP separate operationele instructie CSO De post wordt verzocht om

tickets naar Nederland te boeken voor diegene van de kernlijst van 70 personen die een

MW krijgen zie boekingsinstructie onder 3

©minbuza nl op Belhaj kernlijst de groep van 70 personen of10 2g

@minbuza nn voor het verstrekken van een single entry en bij|10 2g

] 24 7 bereikbaar dooraanGeef bij afgifte MW het telefoonnummert|i0 2g[
de MW houder om te bellen waar nodig bij aankomst op Schiphol Geef de reisgegevens

persoonsgegevens w o naam geboortedatum paspoortnummer V nummer en

vluchtgegevens w o vluchtnummer en aankomsttijd door aan

i0 2g

I0 2g 10j 2e@ind nl cc @ind nl

2 Vervoer

Betrokkenen kunnen in principe via commerciele lijnviuchten naar NL komen In ieder geval tot en

met eind oktober boekt de post deze vluchten voor personen die onder categorie a en c vallen en

zijn de kosten van de tickets voor deze vluchten voor rekening van de overheid Kosten voor

categorie b komen ten laste van Defensie of JenV die deze vluchten ook boekt Evt kan aangesloten

worden bij georganiseerde vluchten door derde landen

3 Boekingsinstructie tickets categorie a en c

Voor de tickets te boeken voor de ca 70 personen kerngroep Belhaj geldt de instructie van 22

augustus A erantwoording kosten dienstverleningt b v personen gestrand in hetkadervan de

evacuatie uit Afghanistan van 22 augustus jl te vinden in het berichtenverkeer

lOM2e
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The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of

Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan and has the honor to kindly request the

Ministry of Foreign Affairs to assist with the following

The government of the Kingdom of the Netherlands wishes to invite Afghan translators and their

household to come to the Netherlands As not all of the invitees possess an Afg han travel

document the Embassy of the Kingdom of the Netherlands may issue Dutch laissez passers to

make travelling possible if the Afghan authorities are willing to allow these Afghan nationals to

leave Afghanistan on Dutch travel documents

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands therefor seeks the assistance of the Ministry of

Foreign Affairs to obtain specific consent from the Afghan authorities to allow Afghan nationals be

provided with Dutch laissez passers in order to leave Afghanistan and visit the Netherlands

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the

Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan the assurances of its highest
consideration

00001 358083



Overzicht op 13 augustus 2021

Totaal 525 aanvragers

• 111 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 234 aanvragers afgewezen

• 35 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren beschouwd als afgewezen maar formeel nog

in procedure
• 145 lopende aanvragen waarvan actie bij

o IND DEF BZ[geel 71

o KAB blauw 3

o Aanvrager roze 67

o Voorleggingsbrief bruin 4

Overzicht op 4 augustus 2021

Totaal 440 aanvragers

• 108 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 184 aanvragers afgewezen
• 35 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren beschouwd als afgewezen maar formeel nog

in procedure
• 113 lopende aanvragen

Vergelijking

SInds 4 augustus

85 nieuwe aanvragen ontvangen grote toename in de week voorafgaand aan 4 augustus waren

dit 39 nieuwe aanvragen

3 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

50 aanvragen afgewezen

00144 360963



3 Localy

Employed Staff

2 ^Tolken1 NLD ers 4 Belhaj

2 11 2Tltel

houders

2 2 Relatie DEF

POL criteria

Belhaj

1 1 Paspoort
houders

3 2 LES

EU NAVO VN

3 1 LES

NLD amb
Beschermbeleid

Tolken

Overgekomen voor val KABUL

A Geevacueerd

buiten AFG

B Op lijst in

aanmerking nog in AFG

C Gerechtvaardige

Verwachtingen 600 800

D Op lijst en geen

verwachtingen

E Aanvragen
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3 Localy

Employed Staff
1 NLD ers

Geen discussie

Al bekende GV
2 1 Beschermbeleid Tolken

I Belhaj 120

2 2 Relatie DEF POL criteria Belhaj
Beslispunt 1

Gerechtvaardige

Verwachtinging

iSL600 80 |
4 Belhaj overig

Beslispunt 2

Geen inspanning naast

database risicogroep

2 2 Relatie DEF POL criteria Belhaj

4 Belhaj overig

00145 361007



3 Localy

Employed Staff

2 ^Tolken1 NLD ers 4 BelhajGetallen
• Afgerond op 10 tallen

• Foutmarge 5 10

•
~

schatting

2 1 2 2 Relatie DEF

POL criteria

Belhaj

1 2Titel

houders

3 2 LES

EU NAVO VN

3 1 LES

NLD amb

1 1 Paspoort
houders

Beschermbeleid

Tolken

600Overgekomen voor val KABUL

A Geevacueerd

buiten AFG
900

B Op lijst in

aanmerking nog in AFG

t 350

C Gerechtvaardige

Verwachtingen 600 800
1

D Op lijst en geen

verwachtingen

E Aanvragen

00145 361007



10K2e 10 2e| 10 2eTo @minbuza nn
iQ 2e 10 2e 1Q 2eCc @minbuza nl]

10 2e | | 10 2»

|l0 2e| Tue 6 3 2021 7 13 31 AM

Subject FW urgent visumproces A^haanse tolken

Tue 6 8 2021 7 13 32 AM

From

Received

Hi l0 2e

Zoals gisteren door 10 2e genoemd zie onder in geel dat IND geen legalisatie eis stelt

Greet

10 2e

From l I0 2e ^ BD DGM DMB AO T 10 2e @minjenv nl

Sent maandag 7 juni 2021 14 19

To | lOK2e t | 10 {26 ^ ||md a B DHR 01 ^ [10] 2e | S ind nl

LEGALISATIONS

10 2^ 10 2e I0 2e @minbuza nl CSO

10 2g 5 minbuza nl

I0 2e 2 {10 2e 10 2e
dOIpe 1 10 2 |@minbuza nl | H^ ^^ f^ 10 ^^

^@minbuza nl |l0 29|| I0 2e | jToK2e
@minbuza nl 0 2^ I0 2e @minbuza nl 10 26

^
^

I0 2e |@ind nl

S minbuza nl l_

^ f10 2e |@minbuza nl | 10 129 | |i10 ^ f~ 10 2e

I 10 {2e |@minbuza nl | l0 2e ^ 10 2e^ 10 2e

|1Q 2^ IND A B DHR Ol | 10M2e |@ind nl ^0 24 j10 2e7

Subject RE urgent visumproces Afghaanse tolken

Cc

10 2e

10 2e

Hallo alien

Ik denk dat het wel goed is om uit te leggen waarom het loslaten van deze verplichting nu wel kan vervallen In de

debatten is aangegeven de vertalingen een eis waren van de Afghaanse autoriteiten

Groetii0 2ei

Van 10 2e I0 2e 10 2« 10 2e @ind nl

Verzonden maandag 7 juni 2021 11 30

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2g@minbuza nl CSO LEGALISATIONS @minbuza nl

I0 2e |@minbuza nl I0 2e | | 10 2e |
J7ir lOK2af| I0 2e |4l0K2e

10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e S3minbuza nl 10 2e [ 0 2^k 10 2e S3minbuza nl 1D 2e j0 2^

10K2s |nD A B DHR 01 1 10M26 |@ind nl t 0 24H^°H^^ | IND 5UA AAEB ^ l@ind nl | [10] 2e ^~ 2e |
BD DG M DMB AO T | 10 2e l@minjenv nl

Onderwerp RE urgent visumproces Afghaanse tolken

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlCC 110 2e

{I0 2e I0 2a I0 2e I0 2a@minbuza nl

Hi alien

Klopt vanuit ons is die eis er niet

Uit de Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken 2021 voIgt dat stukken die door vreemdelingen met een

bepaalde status worden overgelegd vrijgesteld zijn van legalisatie Hieronder vallen kortweg asieizoekers en ook hun gezinsleden

De Afghaanse tolken zI^Riatuurfijk een
wel als asieizoeker beschouwen we stellen ze immers in de gelegenheid om naar NL te komen om hier een asielaanvraag in te

dienen En in individuele gevallen kunnen we bovendien altijd afwijken van het legalisatievereiste

Bij gewone MVV aanvragen is de legalisatie eis er overigens wel maar dit zijn natuurlijkgeen normale MVV aanvragen dus

daarom behandelen we ze anders Zeker voor deze specifieke groep en onder de huidige omstandighe«Jgjy^jg^ggj^j fljj|ggflyyJ
geen legalisatie eis te stellen dat hebben wij overigens nooit gedaan bij deze groep die eis gesteld

bijzJffiffiWiPDneTtnerTDggeeTrdSTeTveTZa

10 2eIk heb dit nog even dubbel gecheckt bij de IND

akkoord

We hoeven dit niet hogerop te brengen voor een

Groet I0 2e

lO0146 10 29 L 10 2e I 368303I0 2e jg minbuza nl



Verzonden maandag 7 Juni 2021 10 48

Aan CSO LEGALISATIONS 10 2g |@minbuza nl | 10 2e | | 10 2e I IND A B DHR OI j 10 2e |@ind nl

]@minbuzrn l I 10 2e ^ lQ 2e |@minbuz7nl | I0 2e pj 10 2e

{10 [2^ I | 10 29 | j 10 2e ^ir^Hbuza n jlO 24| 10 2e H
10 {2e |@minbuza nl | l0 2e ] l0 2e {10 2e g}minbuza nl I0 2e 0 2^fe 10 2e g}minbuza nl

Onderwerp RE urgent visumproces Afghaanse tolken

10 2e I6 10 2e 10 2eCC

10 2e @minbuza nl

Dag|n0 2e [
Heel veel dank voor dit snelle antwoord Ik kopieer dan even hierbij i0 2e 1Q 2^ 10 29 van de IND Zij gaf mij vrijdagavond aan dat

vanuit de IND geen gelegaliseerde documenten nodig zijn @ 10 2® dat hoeft voor jullie dan niet verder hogerop Zou mooi zijn

als we kunnen constateren dat deze els van onze kant niet nodig is of het aan Afghaanse kant ook kan zoekt de post Kaboel nog

uit

Groet

10 29

10 2g @minbuza nlFrom CSO LEGALISATIONS

Sent maandag 7 juni 2021 10 31

10 2e | | 10 2e | 10 2e @minbuza nlTo

10 29 6 10 2e 10 29 10 29 |^minbuza nl 10 29 | ] 10 29

S minbuza nl l10 29l 10 2e Jtl0 2e

@minbuza nlCc I0 2e

@minbuza nl 10 29 10 2e

10M2e |@minbuza nl lOXSe c

Subject FW urgent visurnproces ATgnaanse tolken

Importance High

10 2e 10 2«

10 26 @minbuza nl

Beste 10 2e

De ontvangende instantie in NL bepaalt aan welke eisen een document moet voldoen voordat deze kan worden geaccepteerd

De vraag of er in uitzonderlijk geval tijdelijk kan worden afgeweken van de standaard legalisatieprocedure {acceptatie van taskera

en huwelijksakte zonder gelegaliseerde^vertalingen} voor de Afghaanse tolken hoortdaarom nietthuis bij BZ maar bij de

ontvangende instantie IND NVVB 10 26 SO of M kan hier dus geen goedkeurig voor geven omdat BZ niet bepaalt aan welke eisen

een document moet voldoen

Bovendien geldt dat alleen vertalingen gemaakt buiten NL gelegaliseerd moeten worden Wordt een document in NL door een

beedigde vertaler vertaalt dan is legalisatie van de vertaling niet nodig

Met vriendelijke groet Best regards

10 2e

Consulaire Service Organisatie Consular Service Organisation CSO

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs

Terminal Zuid | Schedeldoekshaven 101 | 2511 EM Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

Em ail J 10 2e l@minbuza nl

10K2e

10 2e

10 29 ^| 10 29 |
Sent vrijdag4 juni 2021 17 28

To CSO LEGALISATIONS

10 29 @minbuza nlFrom

10 2g l@minbuza nl

Cc 10 2e t | 10K^e | 10K^e ^m^uza nl Hlt» m 10 ^e | ^ 10 2e

Subject urgent visumproces Afghaanse tolken

@minbuza nl

Irpnnrtance High
00146 368303



Beste collega s

Wij DAO KAB maar ook Defensie en IND zijn bezig met de reactie op en uitvoering van een kamerbrede motie die het kabinet

verzoekt het proces van het naar Nederland halen van Afghaanse tolken die voor het Ministerie van Defensie hebben gewerkt

drastisch te versneHen Dit omdat met de troepenterugtrekking die speedig afgerond wordt de Kamer vreest voor het lot van deze

tolken

In dat kader is de vraag of het bij uitzondering mogelijk is de standaard procedure van het vragen om gelegaliseerde vertalingen

van de taskera Afghaanse ID en trouwakte voor deze aanvragers zou kunnen komen te vervallen Daarmee zou een aanzienlijk

deel van de vertraging weggenomen worden aangezien het verkrijgen van deze legalisaties bij de Afghaanse autoriteiten de tolken

vele weken tijd kost I0 2e 10 2e verwees mij voor deze vraag naar jullie Zouden jullie hier een reactie op kunnen geven En

ook aangeven of en hoe verdere goedkeuring hiervan zou moeten verlopen kan dat dod^0 2|^O of moet M dan goedkeuren

Aangezien er een brief naar de Tweede Kamer moet komende week zou het ons veel helpen als we maandag zouden kunnen

horen of hier mogelijkheden toe zijn Excuses voor deze korte deadline de politieke druk is hoog

Bij voorbaat dank

10 29

n0 2e | 10 2e

10 2e

Directie Azie en Oceanii DAO

Ministerie van BuiteniandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Nederland

10 2eT

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt n verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

■by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability fortr T

of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
368303



I0 2e |@mindef nl[| I0 2e @mindefnl1 I0 2e |@mindef nl[| iQ 2e |@mindef nll
iQ 2e l@mindef nlll I@mindef nl1 1 |@mindef nl[1 I@mindef nl1

I0 2e|| I0 2e l@minbuza nl] I MQ 2fe |@mindef nl|[ iO 2e |@mindef nl] I iO 2e |@mindef nl[| iQ f2^ |@mindef nl]
10 {2e |@ind nl^ iOK2e |@ind nl1 | 10 2g |@ind nl^ 1^ 2e n@ind nl1 DAO PRAFfl 10 2g |@mlnbuza nl1 KAB

CA[] io 2g |@minbuza nl]

To

Cc

io 2g io 2g@mindef nl[
I0 2e |@mindef nl[| iQ 2e |@mindef nl] I0 2e |@mindef nl[] I0 2e |@mindef nl]
io 2e ^mindef nl[|~ io 2ei |@mindef nl1
I0 2e femindef nlff i0 2e l@mindef nl]

@mindef nl

I

|@g mail com] ]@gmail com]10 2e 10 2e

]@mindef nl10 2gFrom

Sent Wed 12 30 2020 8 05 40 AM

Subject IND 2021 001 Your eticket

Wed 12 30 202 j o uo ^bAM

10 {2eBa 746 DidoI0 2e

Rprcivcri

10 2e

To all

Hereby I send you the e tIckets

Best regards

OR 9 Warrant officer class I

Senior Stafonderofficier DOPS J1 Personeelslogistiek Algemeen

{10 2e10 2e

10 2e

DIrectie Operatles
Defenslestaf

Ministerie van Defensie

Plein Kalvermarktcomplex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | Kamer lQ 2e Postbus 20701 | 2500 ES | Den

Haag | I0 |2e

I0 2e

Tio^T
10 2e

le Email DQPSJl DQPSJ1 PERSONEELSLOGISTIEK ALGEMEEN BS AL CDS DOPS

2e Email AOO BS AL DS DOPS Afd Jl SiePersLAl10 2e

Vrijdag verlof

Van VCKTravel B V donotreply@vcktravel nl

Verzonden woensdag 30 december 2020 07 03

Aan DOPSJl PERSONEELSLOGISTIEK ALGEMEEN BS AL DS DOPS Afd J1

5 nnindef nl10 2g

10 2e
Onderwerp IND 2021 001 Your eticket 3a 746 Dido10 2e

I

V
VCK travel

Reservation number I0 2e

Ticket number Route Extra InformationPassenger

Electronic ticketlOK2e 176 3893898906 KBL DXB AMS

00147 372122



Flights

Dep Dep arr

date time
Carrier Flight nr Stops ClassFrom To Seat Baggage Status

Kabul

International

KBL

Terminal I

Dubai

Dubai Inti

DXB

Terminal 3

05 01

2021

16 20

18 50

Economy
Emirates EK641 0 Ticketed30K

CB

reservation number 10 2e

Amsterdam

Schiphol | 10 2e |
Airport
AMS

Dubai Dubai

Inti DXB

Terminal 3

08 10

12 40

Economy
EK 147 TicketedEmirates 0 30K

B

reservation number| 10 2e |

View your extensive itinerary online on Check My Trip

For the latest COVID 19 information check our website https www vcktravel nl en covid 19 map rules per countrv

Remarks

Reizigers dienen zelf de website van bz en de luchtvaartmaatschappijen te raadplegen m b t

Aanvullende maatregelen i v m Covid 19

Hiervoor is betrokkene zelf verantwoordelijk
De kosten van een per test kunnen gedeclareerd worden

Voor vragen over extra uitgaven als gevolg van covid 19 bij een verplaatsingsreis of bij een cao gh ak ticket kunt u voorafgaand
aan de reis contact opnemen met dciod

Vluchten route en data zijn onder voorbehoud van covid 19

Door eventuele wijzigingen kunnen daardoor extra service req uests ook komen te vervallen of worden geweigerd
Verzoek alleen bij calamiteiten die direct handelen noodzakelijk maakt contact op te nemen met reisbureau defensie vck na

reguliere dagdienst
Voor al het overige kunt u de eerstvolgende werkdag contact opnemen met betreffende bureaus

References

10 2g

Data Protection Notice

In order to make your reservation we need to share your personal data with third parties such as travel and accommodation

suppliers GDS s bookingsites reservation systems touroperators payment providers etc These third parties may be located in

other countries within or outside the European Union By accepting this reservation you consent with provision of your personal
data to these third parties Only those personal data will be provided that are required in order to make the reservations You can

find more information about how we process your personal data on www vcktravel nl en privacv policv Furthermore your personal
data will be processed in accordance with the applicable carrier s privacy policy and if your booking Is made via a reservation

system provider GDS with i ts privacy policy These are available at www iatatravelcenter com privacv or from the carrier or GDS

directly You should read this documentation which applies to your booking and specifies for example how your personal data is

collected stored used disclosed and transferred

Kind regards

1Q] 2eQ Q 24r 1Q 2e

VCK Travel B V

Dolderseweg 34

3712 BR Huis ter Heide

The Netherlands

‘00l 4^
^rs Crnon fn 07 30 17 00

372122
10 2e



Phone ifOK^O 10 2e

10 2e l@mindef nlE mail

Website www vcktravel nl

This itinerary is powered by VCK Travel

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00147 372122



DAO PRAFll I0 2g |@m in bu za n I]
KAB CA

Wed 12 30 2020 6 52 47 AM

To

From

Sent

Subject FW Former Dutch Army Interpreter
Received Wed 12 30 2020 6 53 20 AM

TaoScanner 12 05 2020 14 36 odf

Hi 10 2e

Hierbij een nieuwe casus I0 2e

Greet

10 2e

10 2e10 2e @yahoo comFrom

Sent zaterdag 5 december 2020 13 42

To KAB CA IOM2g] S minbuza nl

Subject Former Dutch Army Interpreter

Dear Sir Mam

Name 10 {2e

10 2e

I0 2e

i will attach my ID card with this mail and i hope to have a quick response to my mail it will be much apprecited

thanks and regards

00148 372123



I0 2e |@mindef nl[| I0 2e @mindefnl1 I0 2e |@mindef nl[| iQ 2e |@mindef nll
iQ 2e l@mindef nlll I@mindef nl1 1 |@mindef nl[1 I@mindef nl1

iO 2eU i0 2e l@minbuza nl] I MQ 2fe |@mindef nl|[ iO 2e |@mindef nl] I iO 2e |@mindef nl[| iQ f2^ |@mindef nl]
10 {2e |@ind nl^ iOK2e |@ind nl1 | 10 2g |@ind nl^ 1^ 2e n@ind nl1 DAO PRAFfl 10 2g |@mlnbuza nl1 KAB

CA[] io 2g |@minbuza nl]

To

i0 2e |@mindef nl| I0 2e |@mindef nl1

@mindef nll

Cc

iQ 2g I0 2g @mindef nl]
I0 2e l@mindef nip iQ 2e |@mindef nl]

I0 2e |@mindef nlirTio 2e |@mindef nl1

From

Sent

Subject IND 202tl[l0 2^Aanvraag Tickets RBD TERUGREIS ONLY

Mon 12 28 2020 11 06 24 AM

INDl I0 2e Aanvraag Tickets RBD TERUGREIS ONLY

I0 2e I0 2e@gmail com| @gmail com]

I0 2g @mindef nl

Mon 12 28 2020 11 06 20 AM

10 2e

Received

10 2e

1Q 2e t

Tickets voor 10 26 conform paspoort zijn aangevraagd onder kenmerk IND 2Q21 io 2e]

In aanvraag

05 01 2021

KABUL DUBAI EK641 16 20 18 50 UUR

AANKOMSTOP 10 2e | DUBAI AMSTERDAM EK147 08 10 12 40 UUR

Mvg

10 29 10 {2e
nmci^r DOPS J1 PersoneelslagisOek Algemeen 10 2e

Directie Operaties
Defensiestaf

Ministerie van Defensie

Plein Kalvermarktcomplex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | Kamei^f0 2^
Postbus 20701 I 2500 ES | Den Haag | MPC 58B

®
1^
OTO

10 2e

le Email DOPS Jl DOPSJl PERSONEELSLOGISTIEK ALGEMEEN BS AL CDS DOPS

2e Email BS AL DS DOPS Afd Jl SiePersLAI10 2e

10 2e

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00149 372126



Defensiestaf

Directie Operaties Afdeling J1

Sectie PersoneeIsLogistiek Algemeen
Ministerievan Defensie

MPC 58B

Postbus 20701

2500 ES DEN HAAG

Mailbericht

Telefoon 4^ lU ^e I

GSM OVD 1 lUH^eAan Reisbureau Defensie

Datum 28 12 2020
Bezoekadres

Plein Kalvermarkt Complex
Gebouw B kamer 3 14

Kalvermarkt 32

2511 CB DEN HAAG

IND 10 2eOns kenmerk

Onderwerp

Prioriteit

Aanvraag civiel ticket RSM

GECOMPARTIMENTEERD
tnail

10 2gENKELE REIS TERUGREIS
^MINDbh NL

Referte Aanvraag reis nr

1 Deelnemer s reis

INDJ 1Q 2e

foor onderstaande deelnemers aan de reis dient standaard 1 stuks handbagage en 1 stuks

^imbagage te wordeb gebPiekt miitzij an^xglaaod vyrtMM

MA NaamPS ID

RNR of Gebdat
Paspoortnummer

10 2e l 10 2e1

Overbagage bijzonderheden10 2e

2 Vluchtgegevens

KABUL AMSTERDAM TICKET05 01 2021

S V P BOEKEN OP

KABUL DUBAI EK641 16 20 18 50 UUR

AANKOMST OP 06 01 2021 DUBAI AMSTERDAM EK147 08 10 12 40 UUR

3 WIJZIGBAAR TICKET JA

4 INDIEN VLUCHT MET OVERSTAP VERZOEKE DAN BIJ VOORKEUR MINIMALE OVERSTAPTIJD VAN 2

UUR INDIEN PIT NIET MOGELLIK IS DAN GRAAG EVEN TELEFONISCH CONTACT MET AANVRAGER

5 KOSTENSOORT

ELCO NR 9052

BUDGET MISSIE KOSTEN 10 2e

6 Verzoeke steller z s m te informeren m b t de vluchtgegevens per email

Met vriendelijke groet

10 2e

374638



l@mindef nlC
I0 2e t@mindefnl^ io 2e t@mindefnl1 | i0 2e ^@mindefnl^ i0 2e |@mindefnll

|@mindefnl[] i0 2e |@rnindefnl] I pOK^e |@mindefnl[| 1Q 2e |@mindefnl1 | 10 2b [
io 2e[p io 2e |@minbuza nl1 1 10 26 j@mindefnli[ io 2e |@mindefnl1 T @mindefnl[| io ^e |@mindefnn

I0 2e l@ind nlfl 1Q 29 I@ind nl1 | I0 2e l@ind nl|1 10 2b |@ind nl1 DA0 PRAF[| {I0 2g |@minbuza nl1

I i^ 2e [@mindefnl[1 Qt 2e |@rnindefnl1 1 I0 2e |@mindefnl[| I0 2e |@mindefnl1
I0 2e |@min ef nl[| iQ 2e |@mindefnl1

KAB CA

Mon 12 28 2020 10 01 55 AM

|@mindefnl]To 10 2e 10 2e

Cc

I0 2e 10 2e@gmail com| @gmail com]
From

Sent

Subject RE CM IND 202Q|lO 2e|i ERPLAATSINGSGEGEVENS
Mon 12 28 2020 10 02 26 AM

10 2e

Received

Dear colleague

Could you please send me the final ticket of io 2e and his femily as soon as possible

Best regards

I0 2e

10 29

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior

Shar e Naw Malalai Watt

Kabul Afnhaniqtan

Teltf^ i 10 2e

Original Message

]@mindefnl [ ]@mindef nl10 2e 10 2eFrom

Sent Monday December 21 2020 7 34 PM

To I i0 2e t@mindefnl | i0 2e |@mindefnl | iQ 2e |@mindefnl | 1Q 2^ |@mindef nl | iQ 2e t2 i0 2^
I0 2e l@minbuza nl | io 2e |@r^indefnl | io 2e femindefnl ^ iQ 2e |@ind nl | iQ 2e |@ind nl DAO PRAF

I0 2g |@minbuza nl KAB CA | i0 5g |@minbuza nl

]@mindefnl I io 2e ^@mindefnl I it 2e ~|@mindefnl10 2eCc

10 29 10 2b @gmail com

Subject CM IND 2020 026 VERPLAATSINGSGEGEVENS

@mindefnl
10 2e

Goedendag

In hiilanp doe ik u toekomen de vluchtgegevens V A voor

10 26

10 2e

Verzoeke betrokkene n dienovereenkomstig te laten informeren

Mvg

10 2e
10 2e

I0 2eDPS J1 Personeelslogistiek Algemeen

Directie Operaties
Defensiestaf

Ministerievan Defensie

Plein Kalvermarktcomplex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | Kamer fioj^
Postbus 20701 I 2500 ES | Den Haag | MPC 58B

0 |2t

10^ [i0 2e

kSONEELSLOGISTIEK ALGEMEEN BS AL CDS DOPS

BS AL DS DOPS Afd J1 SiePersLAI^00151 372129
10 2e



Vrijdag verlof

E mail automatically created by the free PDFCreator

www pdfforge org

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00151 372129



DAO PRAF[| I0 2g |@minbuza nll KAB CA|| iO 2g |@minbuza nll

f^ | 10 2e r
Thur 12 24 2020 4 45 48 PM

To

From

Sent
10 2eSubject FW nv DPG Min BuZa

Received

nv DPG Min BuZa

re negative COVID 19 test result

Thur 12 24 2020 4 45 50 PM

pdf10 2e

Fyi

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van DAO ^0 2|g minbuza til

Datum donderdag 24 dec 2020 4 38 PM

Aan 10 d 10 2e l@minbiiza iil rfi0 2e | tl0 2e @minbuza nl ||lQ 24^
10 2e @minbuza nl [ 10 2^ Q 2^ 10 2e @tninbiiza nl | 10 2e ]

I0 2e |@minbuza nl

10 2e @mLnbuza iilI0 2e

10 2eg 10 2e [@minbuza nl 10 2e

I0 2e |®minbuza nl J I0 2e I I0 2e ®minbuza nl ^ 10 2e10l 2e

10 2e 10 2e |@tninbuza til l 10 26 | 10 2e [

@minbuza nl

10 [2e @mmbiiza nl jll0 [2^ I0 2e | ] I0 2e |@mmbiiza nl ni0 2e 10 2e | | I0 2e |@mmbuza iil^

®Tnmbiiza nl | I0 2e L |l0 2e|j^ 00 2e [@Tnmbiiza nl | lQ 2ej

tninbuza nl | 10 2e 10 2e |@TOinbuzaIiil
{I0 2e 1@minbuza nl I0 26 [ l0 2^|2e |

1b 2e @mLtibuza nL | 1Q 2e

10 ^10 2eH 10 2e |@minbi]za nl r
0V2a

^ 10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e

M0W2yQ 2^
^

10 2e

10 2a ~|@minbuza nl [ I0 2e10 2e

10 26 [ 10 2e 10 2e @miiibiiza iil
I I0 2e

nninbuza Til jj iQ 2e |@minbuza nl

@niinbiiza iil

10 2e 10 2e 10K26

10 2e 10 2e @minbuza iil JI lQ 2e | jl0 2e ^ 10 2e

@minbuza iil

@minbiiza iil10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2efSminbuza ni [ 10 26

Onderwerp FW nvDPG Min BuZa re negative COVID 19 test result10 2e

From DPG 0 2 |g rninbuza nl

Sent donderdag 24 december 2020 16 21

To DAF 4^|^minbuza nl DAM fc 0 2j ig minbuza nl DAOt3|0 2 inbuza nl DELI 0 2 t^tninbuza nl DWH

^ 0 2^minbuza nl COM ^I0 2sg minbuza nl

10 2e |@minbuza nl DCV VR REGIE COVID

Subject FW nv DPG Min BuZa

Importance High

I0 2e 10 2« @minbuza nl DPG COVID 19 10 2«

10 2e @minbuza nl

e negative COVID 19 test result10 2e

Collega s

Bijgaande nv is zojuist verzonden naar de ambassades en lO s

Fijne dagen

Groet

10 2e

From DPG

Sent donderdag 24 december 2020 16 17

Subject nv DPG Min BuZa[
Importance High

Jre negative COVID 19 test result10 2e

Dear Sir Madam

]with regard to negative COVID 19 test resultPlease find attached our Note Verbale DPG Min BuZa 10 26

’

“‘andelijke groet Kind regards
UU I 372130



Directie Protocol en Gastlandzaken

Protocol and Host Country Affairs Department

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ministry of Foreign Affairs

Directie Protocol en GastlandZaken | Protocol and Host Country Affairs Department

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag

Emai^f0 2 ^minbuza nl

I0 2e

00152 372130



Ministry of Foreign Affairs

Protocol and Host Nation Department
DPG Min BuZa 10 2e

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to all

diplomatic missions and International Organisations in the

Netherlands and has the honour to inform them as follows

• Negative Covid 19 test result

As of 29 December 2020 at 00 01 all passengers including Dutch

nationals must demonstrate a negative Covid 19 test result in order to

board an aircraft bound for the Netherlands This requirement has

already been in effect since 15 December 2020 for non EU residents

who are exempt from the ED travel ban The Dutch government has

now decided to expand the requirement for all passengers travelling to

the Netherlands by air The paragraphs below outline the requirements

of the Covid 19 test and specify which groups are obliged to

demonstrate a negative test result

In addition to the negative test result those passengers travelling to

the Netherlands by air from outside the EU Schenoen area must also

demonstrate a completed and signed Negative Test Declaration

available on www Qovernment nl Both documents must be provided in

hardcopy

If these passengers fail or refuse to demonstrate a negative Covid 19

test result before departure they may not board the aircraft to travel

to the Netherlands Passengers may be asked to present their negative

test result and the abovementioned declaration for passengers

travelling by air from outside the EU Schengen area again upon arrival

in the Netherlands If they cannot do so they can in some cases be

refused entry to the Netherlands

00153 374646



• Requirements Covid 19 test

The test must have been a standard COVID 19 PCR polymerase chain

reaction test not a rapid test

The test must have been conducted no more than 72 hours prior to

arrival of the aircraft in the Netherlands taking the time difference

into account

The test result must be negative

The test result must be written in Dutch English French German or

Spanish

The test result must include the following information

the passenger s first and last names as stated in their passport

the date and time the test was conducted and

the details of the institute laboratory that performed the test

•Scope

The obligation to demonstrate a negative test result applies to all

passengers aged 13 years and older travelling to the Netherlands by

air including those passengers travelling from a country within the

EU Schengen area as well as Dutch nationals This also applies for

flights within the Kingdom of the Netherlands

• Exemption categories

There are certain categories of passengers who are exempted from

this requirement A full list including every exemption category will be

published in English on www QQvernment nl topics Coronavirus

COVID 19 in the coming days Currently this information is already

available in Dutch on www riiksQverheid nl testverklarinQ

• For the purposes of the current Note Verbaie the Ministry

wishes to highiight two exemption categories that might be of

speciai reievance to dipiomatic missions and Internationai

Organisations in the Netheriands

00153 374646



1 Individuals registered with the Protocol and Host

Country Affairs Department to whom a valid diplomatic

ID card has been issued by the Ministry of Foreign

Affairs

2 Holders of a valid foreign diplomatic passport

3 Holders of a valid Dutch diplomatic passport provided they

need to travel to carry out their duties or are travelling to or

from the location where they need to carry out their duties

Individuals that belong to one of these two categories are not obliged

to demonstrate a negative Covid 19 test result They must

demonstrate their MFA issued diplomatic ID card or their diplomatic

passport upon boarding and when passing through immigration in the

Netherlands in order to be declared exempt from the negative Covid

19 test requirement

We would like to advice incoming new embassy staff that is not yet in

the possession of a Dutch MFA card but wili be registered in the

Probas system after arrival to carry this NV with them when traveliing

to the Netherlands

• Further information

The latest information regarding the negative Covid 19 test requirement

has been published on www Qovernment nl latest news Negative

test declaration now mandatory for ail international air travel to the

Netherlands published 23 December 2020 This page also includes

links to factsheets containing all the relevant information

Questions regarding the negative Covid 19 test requirement can be

addressed to l io 2e Dminvws nl Questions on Covid 19 that

specifically deal with diplomatic missions International Organisations

and their clients can be addressed to I io 2e @minbuza nl

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew

to all diplomatic missions and International Organisations in the

Netherlands the assurances of its highest consideration

The Hague 24 December 2020

II
is

10 2e

To all diplomatic missions and International Organisations in the Netherlands

00153 374646



io 26 [@mindef nl|] 10 26 [@mindef nl] | io 2e n@mindef nlfl io 2e |@mindef nl]
i0 2e l@mindef nlfl i ^2^@mindef nl1 l i^ 2e ^@mlndef nlH ^@mindef nl1 | io 2e^

i0 2e|fl i0 2e |@minbuza nl] | lQ 2e |@mindef nlf lQ 2e |@mindef nl] r~TiO 2 @mindef nl[| I0 2e |@mindef nl]
I0 2e l@ind nlfl io 26 |@ind nl1 [ I0 2e |@ind nll1 n@ind nl1 DAO PRAFll i0 2g |@r^nbuza nl1 KAB

CA[|{iO 2g |@minbuza nl1

To

10 2g 10 2gCc @mindef n|I]
I0 2e l@mindef nlfl 1Q 29 |@mindef nl1 I0 2e |@mindef nlfl iQ 2e |@mindef nll
I0 2e ^@mindef nlfl I@mindef nl1

@mindef nl]

I0 2e 10 2e@gmail com| @gmail com]
I0 |2gFrom

Sent Mon 12 21 2020 4 04 08 PM

Subject | ioj 2^i ^^ERPLAATSINGSGEGEVENS
Received

@mindef nl

I0 2e

Mon 12 21 2020 4 04 13

I0 2e 1VERPLAATSINGSGEGEVENS 10 2e jdf

10 2e^RPLAATSINGSGEGEVENS10 2e f1Ql 2e JYour booking 29 12 2020

Ba 746 Dido I0 2eI0 2e 10 2e

Goedendag

In bijiage doe ik u toekomen de vluchtgegevens VSsA voor

10 26D

I0 2e ERPLAATSINGSGEGEVENS 10 2e

Verzoeke betrokkene n dienovereenkomstig te laten informeren

Mvg

10 2e

1D 2e

10 2e

Ministerievan Defensie

Plein Kalvermarktcomplex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | Kamerlfo ^
Postbus 20701 I 2500 ES | Den Haag | MPC 58B

0 2^
10 2e

0 |2t

1e Email DOPS J1 DOPS J1 PERSONEELSLOGISTIEK ALGEMEEN BS AL CDS DOPS

2e Email AGO BS AL DS DOPS Afd JI SiePersLAI10 2e

Vrijdag verlof

E mail automatically created by the free PDFCreator

www pdfforge org

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de alzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00154 372142



DAO PRAFll M0 2g |@minbuza nll DAB PRLMP IND|| lQ 2g |@ind nll

l@mindef nlll I0 2e Taiimindef nll

DAB PRLMP IND

Thur 12 17 2020 10 39 18 AM

To

From

Sent

Subject RE Internet connectivity issues

Received Thur 12 17 2020 10 39 22 AM

Dank je voor het bericht

Groet | l0 2e

Van DAO PRAF [
Verzonden donderdag 17 december 2020 9 29

Aan DAB PRLMP IND | iQ 2e |@mindef nl

CC DAO PRAF

Onderwerp FW Internet connectivity issues

@minbuza nl]10 2e

Ter info grote problemen metde server in Kaboel

Greet 10 2e

From KAB CA iO 2g S nninbuza nl

Sent donderdag 17 december 2020 08 17

To DAO PRAF I0 2g gminbuza nl

Subject Internet connectivity issues

KP 2

This is to inform you that for the last two weeks we are dealing with serious server issues in Kabul We don t have access to 247

and Sophia Our internet is very unreliable and emails hardly get through Therefore we will pause our correspondence with

interpreters until the issues are solved There is also no guarantee that emails sent by you that contain annexes will reach us so

perhaps you also want to pause any correspondence about the interpreters until further notice ICT is working hard to try to solve

the issue

Best

10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

372149
Ministry of Justice and Security



DAO PRAF[ M0 2g |@minbuza nll
lQ 2e l@mindef nl

Mon 12 7 2020 3 55 20 PM

To

From

Ssnt

Subject RE 226 new applicant
Mon 12 7 2020 nvi

lOK^e

Received

i|o 2^ eens Hij zal documenten moeten overleggen om zijn verhaal te ondersteunen bevestigen Alleen op zijn

aangeleverde informatie kunnen we geen zoekslag doen in onze bestanden Mvgj io 2^

From DAO PRAF | I0 2g |@minbuza nl

Sent maandag 7 december 2020 15 12

Tq | I0 2e |kOL BS AL DGB DIA CL NATION^ 10 2e ^@mindef nl

Subject FW 226 new applicant 10 2e

10 2eBetreft nieuwe aanvraag Aanvrager is verzocht om documenten te overleggen

Vrgr

10 26

From KAB CA 10 2g @m inbuza nl

Sent vrljdag4 december 2020 13 13

To DAO PRAF | 10 [2g | aminbuza nl

Subject |1Q 2g|hew applicant I 10 2e

Xryjtz^

KP 2

See below a new request by applicant I0 2e

Best

10 2e

Ij 10 2e 10 2e

Sent woensdag 2 december 2020 09 57

To KAB CA 10 2g]@minbuza nl

Subject

S gmail comFrom

10 2e

10 2e

10 2e

1^

[1Q 2e^

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to vmi by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability fojr_ _ _ _

2915Pe of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
372168



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00156 372168



KAB CAfl iO 2g |@minbuza nl] DAO PRAFLjMMD@niinbuza nl] | 10 26 | ioj ^ I0 2e |@minbuza nl]

f^j| 10 2e p
^

Mon 12 7 2020 9 50 46 AM

To

From

1D 2^
Subject FW BurqervraaqI i0 2a | Tolken in Afghanistan
Received Mon 12 7 2020 9 50 47 AM

ti ■

geen antwoord vereist

Original Message —

From COM Liaison \ iQK2g |@minbuza nl

Sent maandag 7 december 2020 09 37

ToIMM^EM^ CjMMlO@m nbuza nl

Subject Burgervraag ]Tolken in AfghanistanI0 2e

Beste collega

Hierbij ontvangt u een reactie van een burger ter kennisgeving Deze werd ontvangen door tussenkomst van Informatie Rijksoverheid
voorheen PB51

U hoeft op deze opmerking niette reageren Indien u dittoch wil doen wil ik u verzoeken om namens uw directie voor rechtstreekse

beantwoording in een nieuwe mail met referte aan E kenmerknr aan de vraagsteller zorg te dragen Van uw reactie ontvang ik graag

ter registratie een cc in de postbus I0 2e l@minbuza nl

Met vriendelijke groeten

I0 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Communicatie

Postbus 20061 I 2500 EB | s Gravenhage

i0 2e l@minbuza nl

Datum tijd gesprek 04 12 2020 12 45 34

Referentie

Naam n v t

E mail adres

Telefoonnummert10 2^
Kanaal E mail

Onderwerp Internationale vrede en veiligheid

10 2e

10 2e fS amail com

10 2e

10 2e I

00157 372174



KAB CA[| iOKSg |@minbuza nll

DAB PRLMP INDrt 10 2g ^0 ind nll | I0 2e IND A B DHR OIf^ 10 2e ^ a inci nll DAO PRAF| 10 2g^
iO 2g^minbuza nl] | iO 2a t^iO 2eM i0 2e |@rninbuza nl] | I0 2e n |110K2» | 10 2^ |@minbuza nl] | 1Q 2» |
I0 2g | I0 2g I@minbuza nl1 r iOK2e | |iO 26|^ I0 2e T@minbuza nil | ij iOM2e |f iQ 2e |@minbuza nll

From | iO 2e |J 10 2^
1|10 24 Thur 12^3 2020 5 52 52 PM

Subject RE Split femily reunification denial Interpreters
Received

To

Cc

10 2e

Thur 12 3 2020 5 22 56 PM

Dear 10 2e

We fullyagree with your motivation

Best regards
10 2e

Van KAB CA [] iQ 2fe |@minbuza nl]
Ver^onden donderdaq 3 december 2020 13 50

Aan |CiOK2e | | I0 2e | IND A8rB DHR 01

CC DAB PRLMP IND | 10 2^ I 10 2e ^ IND A B DHR Ol DAO PRAF | l0 2» fe^l0 2^ | 10 2e [ | 10 2e^ | 10 2e [ | 10 29 [
lj 10 2e I

Onderwerp Split family reunification denial Interpreters

10 26 L fl0 2^

Dear 10 2e

Following to our exchanged e mail on 22 11 2020 regarding the split family reunification denial of the interpreters

Please find below our motivation consular section of the Netherlands Embassy Kabul for not allowing families to travel

separately to the Netherlands

We look forward to your comments

The security situation in Afghanistan is deteriorating especially up country

Turkish airlines does still not fly on Kabul also the flights schedule of other airlines may become unpredictable

Leaving family behind whom may be trapped when they cannot leave the country will cause unnecessary difficulties and

workload the Embassy cannot assistthem

The whole family is in danger in Afghanistan there is no logical reason to leave the family behind

We may face cases where the main applicant does not want to apply for family reunification that will leave the family

trapped In Afghanistan

The main applicant in The Netherlands may only apply for fam ily reunification { nareis after he receives his residence

permit it is not known how long this process takes In the meantime the family is trapped in Afghanistan

This would mean extra workload for the Embassy and multiple visits to the Embassy per family For security reasons

safety and Covid the Embassy limits the number of visitors to the Embassy

If we make an exception for one family separately travel then as experienced a lots of requests come to CAfor family

reunification with different reasons without any sense { e g the e mail of the lawyer which requested for a family

reunification for the interpreter who is already in the Netherlands he would invite his parent

If IND decided that it is up to Embassythen The Embassy would be to not allow families of interpreters to split and travel

on separate flights and later come with requestfor family reunification

Kind regards

10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherbnds

Road of Ministry of Interior

Shar e Naw Malalai Watt

jrahiil Afghanistan

■00158j^r
^

37218310 2e



Kl ngdofn «f tb« whrrti rtdt

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

00158 372183



Defensiestaf

Directie Operaties Afdeling J1

Sectie PersoneeIsLogistiek Algemeen
Ministerievan Defensie

MPC 58B

Postbus 20701

2500 ES DEN HAAG

Mailbericht

Telefoon 4^ lU ^e I

GSM OVD 4 1 M0 2e f0 2^Aan Reisbureau Defensie

Datum 13 12 2020
Bezoekadres

Plein Kalvermarkt Complex
Gebouw B kamer 3 14

Kalvermarkt 32

2511 CB DEN HAAG

IND ^ 10 2^Ons kenmerk

Onderwerp

Prioriteit

Aanvraag civiel ticket RSM

GECOMPARTIMENTEERD
Email

10 2gENKELE REIS TERUGREIS
^MINDbh NL

Referte Aanvraag reis nr

1 Deelnemer s reis

IND 10 2e 10 2e

toor onderstaande deelnemers aan de reis dient standaard 1 stuks handbagage en 1 stuks I

^imbagagete wQjdjen geboekt tenzij atiderstaand eeri b^hQaftMOTjpJttTa bagage wqrdt aangigj

MA NaamPS ID

RNR of Gebdat
Paspoortnummer

l 10 2e |

10 2e

2 Vluchtgegevens

17 12 2020

Reservation number

KABUL ISTANBUL TK707 08 30 12 55 UUR

ISTANBUL AMSTERDAM TK1953 14 45 16 35 UUR

KABUL AMSTERDAM TICKET

INDIEN NIET MOGELIJK MET TK DAN EK BOEKEN IN lEDER GEVAL ETA OP 17 12 2020

Ticker ja
^

4 INDIEN VLUCHT MET OVERSTAP VERZOEKE DAN B J VOORKEUR MINIMALE OVERSTAPTIJD VAN 2

UUR INDIEN DIT NIET MOGELIJK IS DAN GRAAG EVEN TELEFONISCH CONTACT MET AANVRAGER

5 KOSTENSOORT

ELCO NR 9052

BUDGET MISSIE KOSTEN 10 2e

6 Verzoeke steller z s m te informeren m b t de vluchtgegevens per email

Met vriendelijke groet

DOPS J1 PLA

00159 374639



To

I0 2g io 2g@mindef nl| @mindef nl

]
iQ f2g |@vcktraveI nI

Wed 12 23 2020 7 53 31 AM

From

Sent

Subject INp 2Q2Qjov^Qur eticket
10 2e I

10 2e 10 2e

10 2e

r

S
VCK travel

Reservation number I0 2e

Ticket number Extra InformationPassengers Route

l 10 2e | Electronic ticket

Electronic ticket

Electronic ticket

Electronic ticket

Electronic ticket

Electronic ticket

KBL DXB AMS

KBL DXB AMS

KBL DXB AMS

KBL DXB AMS

KBL DXB AMS

KBL DXB AMS

10 2e

Flights

Dep Dep arr

date time
Carrier Flight nr Stops ClassFrom To Seat Baggage Status

30C

Kabul

International

CKBL
Terminal I

Dubai

Dubai Inti

DXB

Terminal 3

30B

29 12

2020

16 20

18 50

Economy 30A

31C

31B

EK641 0 TicketedEmirates 30K
K

31A

reservation numbei 10 2e

27K

Amsterdam

Schiphol

Airport
AMS

27J
Dubai Dubai

Inti DXB

Terminal 3

30 12

2020

08 10

12 40

Economy 27H

28H
EK 147 0 TicketedEmirates 30K

K

28J

28K

reservation number 10 2e

View your extensive itinerary online on Check Mv Trip

For the latest COVID 19 information check our website https www vcktravel nl en covid 19 map rules per CQuntr^

Special meals

Remarics

Referte ind 2020 026

Reizigers dienen zelf de website van bz en de luchtvaartmaatschappijen te raadplegen m b t

Aanvullende maatregelen i v m Covid 19

Hiervoor is betrokkene zelf verantwoordelijk
De kosten van een per test kunnen gedeclareerd worden

Voor vragen over extra uitgaven als gevolg van covid 19 bij een verplaatsingsreis of bij een cao gh ak ticket kunt u voorafgaand
aan de reis contact opnemen met dclod

Vluchten route en data zijn onder voorbehoud van covid 19

Iqoi 0Q entuele wijzigingen kunnen daardoor extra service requests ook komen te vervallen of worden geweigerd 374676
VerzoeK alleen bij calamiteiten die direct handelen noodzakelijk maakt contact op te nemen met reisbureau defensie vck na



reguliere dagdienst
Voor al het ovehge kunt u de eerstvolgende werkdag contact opnemen met betreffende bureaus

Stoelen worden geboekt na ticket afgifte

References

1D 2g

Data Protection Notice

In order to make your reservation we need to share your personal data with third parties such as travel and accommodation

suppliers GDS s bookingsites reservation systems touroperators payment providers etc These third parties may be located in

other countries within or outside the European Union By accepting this reservation you consent with provision of your personal
data to these third parties Only those personal data will be provided that are required in order to make the reservations You can

find more information about how we process your personal data on www vcktravel nl en privacy policy Furthermore your

personal data will be processed in accordance with the applicable carrier s privacy policy and if your booking is made via a

reservation system provider GDS with i ts privacy policy These are available at www iatatravelcenter com privacv or from the

carrier or GDS directly You should read this documentation which applies to your booking and specifies for example how your

personal data is collected stored used disclosed and transferred

Kind regards

10 2e 10 2e

VCK Travel B V

Dolderseweg 34

3712 BR Huls ter Heide

The Netherlands

Office hours [mon fri 07 30 17 00

Outside office hours contact f0 2^^ 10 2e

Phone 1^0X2^ 10 2e

E mail 10 2g \cMnindef nl

Website www vcktravei ni

This itinerary is powered by VQ Travel

00160 374676



Defensiestaf

Directie Operaties Afdeling J1

Sectie PersoneeIsLogistiek Algemeen
Ministerievan Defensie

MPC 58B

Postbus 20701

2500 ES DEN HAAG

Mailbericht

Telefoon 4^ lU ^e I

GSM OVD I l[lQ 2^Aan Reisbureau Defensie

21 12 2020

IND 2020 iiOK2e

Datum
Bezoekadres

Plein Kalvermarkt Complex
Gebouw B kamer 3 14

Kalvermarkt 32

2511 CB DEN HAAG

Ons kenmerk

Onderwerp

Prioriteit

Aanvraag civiel ticket RSM

GECOMPARTIMENTEERD
Email

10 2gENKELE REIS TERUGREIS
@MINDEF NL

IND 202 jlO ^Referte Aanvraag reis nr

1 Deelnemer s reis

toor onderstaande deelnemers aan de reis dient standaard 1 stuks handbagage en 1 stuks I

^imbagagete wQjdjen geboekt tenzij atiderstaand een behoefie voor extra bagage wqrdt aangigj

MA NaamPS ID

RNR of Gebdat
Paspoortnummer

1

2

3

10 2e

4

5 | 10 2e irnOK2e 1

6 l 10 2e |

2 Vluchtgegevens

29 12 2020

S V P BOEKEN OP

KABUL DUBAI EK641 16 20 18 50 UUR

AANKOMST OP 30 12 2020 DUBAI AMSTERDAM EK147 08 10 12 40 UUR

KABUL AMSTERDAM TICKET

S WIJZIGBAAR TICKET JA^

4 INDIEN VLUCHT MET OVERSTAP VERZOEKE DAN BIJ VOORKEUR MINIMALE OVERSTAPTIJD VAN 2

UUR INDIEN DIT NIET MOGELIJK IS DAN GRAAG EVEN TELEFONISCH CONTACT MET AANVRAGER

5 KOSTENSOORT

ELCO NR 9052

BUDGET MISSIE KOSTEN 10 2e

6 Verzoeke steller z s m te informeren m b t de vluchtgegevens per email

Met vriendelijke groet

DOPS J1 PLA

00161 374685



10 2e 10 2eTo @minbuza nn
iO 2e |@mindef nlll iQ ^^ l@mindef nll iQ 2e i@mindef nl^ iQ 2e i@mindef nll

i0 2e l@mindef nl

Mon 11 8 2021 9 23 58 AM

@minbuza nl|

Cc

From

Sent

Subject FW Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Alghaanse tolken20211011

Received

2021 11 Q3b Conceotbrief reactie oo vraoen NO over Afahaanse tolkenschoon docx

Mon 11 8 2021 9 25 29 AM

10 2e I

Ter informatie minDef en StasJenV zijn akkoord met de beantwoording van de vragen van de NO over Afghaanse
tolken Dat betekent dat bijgevoegde brief vandaag uitgaat

Groet

10 2e

From | lO 2e | [lO 2e

Sent maandag 8 november 2021 09 22

To I t10 2e teeT

^ 10 2e ^nd nl |
10 2e ^

l10 2e @minjenv nl

Cc |l0 2^
1Q {2e g tninjenv nl jl

NATION^ I0 2e |@mindef nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse toiken 20211011

I0 2e MISSIES

j 10 2^ | g minjenv nl^ lOK2e 10 2e

10 2e 10 2e |@ind nl H 26^^

I0 2e I0 2e

10 {2e

|@minjenv nl |0 2^]IOK2e |BD DGM DRM APM

10 2 @mindef ni 10 2« I0 2e

I0 2e 10 2e10 2e

10 2e 10 2e

Dagi|i0 2^ alien

Dank voor je bericht MinDef is ook akkoord dat betekent dat de brief uit kan Dank voor de prettige afstemming
hierover

Groet

I0 2e

From I0 2a | 2e
Sent vrijdag b~t^vember 2021 12 17

To | 10 26 | [|^
10 2e @ind nl 10 2e

^

10 2a @minienv nl

Cc |l0 2^
10 2e @minienv nl j

NATION^ lOK2e |tg3mindef nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2e 10 2e 5 minienv nl

10 26 MISSIES 1 I0 2e | 5 rnindef nl | 10 26 [^ fioipel I ~

[10] 2e S3ind nl 1O 20
2§j

10 2e

10 2e 10 2e

|@minienv nl ^^H2ei I BD DGM DRM APM

10 2e @mIndef n 1^ 10 2« 10 2e

I0 2e 10 2e10 2e

10 2e 10 2e

Hallo | 10 2e^

Onze Stas heeft de beantwoording aan de No zojuist geaccordeerd

Groet io 2ei

I0 2e @mindef nl 10 2e @mindef nlVan

Verzonden woensdag 3 november 2021 12 28

Aan I 10 2e 5 2^ 10 2e 10 2e @min|env nl 10 2e
n0»2ei

10 2e g ind nl ^10 2s^10 2e |@ind nl | | 2e
I0 2e |@minienv~nl

CC| [l0 2d I0 |2e

10 2e 10 2e

10 2^
^ I0 2e |@min|env WNK2e |tg3rnindef nl | iQ 2e |@mindef nl

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2e 10 2e @minienv nl f 0 2 BD DGM DRM APM

00162^^ 420313



Dank Ik heb deze aanpassingen doorgevoerd bijgaand de schone versie van het stuk

Greet

10 2e

From 10 2e e

Sent woensdag 3 november 2021 11 58

To | 10 H I

10 2e10 23

10 2e 10 2e MISSIES m10 26^— 10 2e

I0 2e

BD DGM DRM APM tfO 24^2e L

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Atghaanse tolken 20211011

Cc l0 2eT 10 2e 10 2e10 29

Hallo 10 2e en I0 2e

Ik heb even bij het COA gecheckt en het bezoek aan Heumensoord heeft Inderdaad al plaats gevonden ZIe bijgaande aanpassing in

de tekst

C l0 2e kan jij de schone versie weer delen zodat ikdie weer verder de lijn in kan doen

Groet IO 2e

Van | l0 2e

Verzonden woensdag 3 november 2021 11 43

Aan l0 2e gmindef nl @mindef nl I0 2e

1 I0 2e |@minienv ni

10 2e I0 2e 5 ind nl10 2e

10 2e | | g ind nl | H^ 2^fen
10 2e

CC 10 2e 10 {2e @minienv nl | 10 2e [j 2e
BD DGM DRM APM | [10 2e |@minierWnTT^00 2e][^7mTnde^^

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

I0 2e 10 2e 10 2e10 2e

^minienv nN 0 2^ 2eI0 2e

Ok dankjeweKp0 2e| prima wat mij betreft

GroetJ 10 2e |

10 26 @mindef nl 10 26 @mindef nlVan

Verzonden woensdag 3 november 2021 11 41

Aan ~IQ 29 I0 2e i0 2 S ind nl lQ 2g 10 2e @ind nl | i0M2etej~~[10 2« 10 2«

V

10 2e I0 2e @minjenv nl

CCri10 2e 10 2e @minienv nl 10 2e 26 i

BD DG M DRM APM j I0 2e @minienv ni lt 2e grfiTindef nl

10 2e 10 2e1Q 2e

g mmi€nv nl j f0 2^ 2e

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2e

Beste 10 2e

Dank voor je opmerkingen ik heb er naar gekeken en dat heeft geleid tot bijgevoegde aanpassingen De andere kleine punten

neem ik uiteraard ookover

Groet

10 2«

From | l0 2e | | I0 2e] ^

Sent woensdag 3 november 2021 11 25

To | 10 2e l [i0 2e

10 26 10 26 @ind nl

10 2e [missies 10 2e

I0 2e giminjenv nl

5 mindef nl 10 2e pD 2e 10 2e 10 2e @ind nl

qi0 2e[^ de] I0 |2e

Cc {|l0 2e^ l6 2el 10 2e 10 2e @min|env nl 10 26 I 10 2e
10 2e ^ 10 2e

@mini€nv nN 0K^«inW2eyi BD DGM DRM APM j 10 2e |@minienv nl j p 2^ ffn^
R i0 2e @mindef nl

10 2e

10 2e

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

lQ0162^K2e 420313



Ik heb nog twee opmerkingen vragen suggesties niet voor het IND JenV stuk maar meer in het bovenste algemene gedeelte
Wil je daar nog even naar kijken

En nog een paar kleine punten middels trackchanges

Groet

Van I0 2e [ gmindef nl | lOM^e |@nnindef nl

Verzonden woensdag 3 november 2021 10 51

Aan 10 2 b 24| 10 2«

“

l0 2e g ind nl i10 2e||o^[2{
d I0 2e |@ind nl

^^
10 2e S nninienv nl 10 2e I0 2e1D 2e

10 2e

CC [l0 2^ ^0 2e @minienv nl | 10 2e [ | I0 2e

@minienv nl j OK^ |fiov2e^| BD DGM DRM APM | I0 2e @minienv nl iQ 2e @mindef nl

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

I0 2e 10K2e 10 2e

10 2e

Beste alien

Bijgaand nog een paar aanpassingen die zijn doorgevoerd op verzoek van D6B Omdat het de antwoorden betreft die opgesteld

zijn vanuit Defensie ga Ik er vanuit dat dit akkoord is zo niet dan hoor Ik het graag zo spoedig mogelijk De brief gaat bij ons nu naar

d^t^

10 2e a ^ 3 {2^]hoe ver zijn jullie al met het doorlopen van de lijn

Groet

10 2«

From | I0 2e | 10 2^ I0 2e

Sent dinsdag 2 r^ovember 2021 09 24

To I t10] 2a I0 [2e | \~ 10 2e |@ind nl iO 2et^K^ 10K2 | | 10 2e |@min|env nl |{10 2e t
10 2e 10 2e @ind nl

10 2e

^ ^

10 2e gJminienv nl f 0 C2e BD DGM DRM APM 10 2e @minienv nl j[IO 2^ |ij^o^f23l
l0 [2e @mindef nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

MISSIES

10 2e

Cc l0 2e I0 2e I0 2e @minjenv nl I0 2e 10 2dM0 2e

I0 2e

Dank dan gaat bijgaande versie van de brief verder de lijn in

Groet

10 2«

From I0 2e l|0 2^j I0 {2e I0 2e @ind nl

Sent maandag 1 november 2021 17 ^
To ^10 2e^ ^]

I0 2e

cc |l0 24l

10 2e 1 {I0 2e |@minienv nl | I0 2e

I0 2e S ind nl

I0 2e MISSIES 10 26 @mindef nli0 2e

10 2e

@minjenv nl I0 2e [^| I0 2e |
5 minienv nl j IO 2«ildQif2el BD DGM DRM APM 10 2e @minjenv nl 3[I0 2« jilQ f2e

iP 2e g}mindef nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

I0 2e I0 |2e 10 2«10 2e

10 2e

10 2e

Eens met opmerkingen aanpassinge ip 2jfe

Van lO 2e|0 2H 10 2e I0 2e g minjenv nl

Verzonden vrijdag 29 oktober 2021 10 44

Aan lOK2e @mindef nr | 1P 2^

{I0 2e |@ind nl

5 mindef nl 10 2e 10 2e 10 2^ l@ind nl | 10 2^ l I0 2e

10 {2e

@minienv nl | 10 2e [\ I0 2e [
@min|env nl j tOK2f ^ 10 2e [ BD DGM DRM APM | [10 2e |@minienv nl | 10 2e]|@rnindef nl

Oq01 62 ^P Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

CC [10 2^ [ I0 2e 10 2e 10 2e1Q 2

10 2e

420313



Hoijl0 2e| ik heb wat reacties gegeven en twee tekstsuggesties gedaan waar ik

lezen Zie tracks

Waar ik niks heb opgemerkt kan ik me vinden in de {tekstuele aanpassing

I vragen om hierop mee teI0 2e

Van I0 2e @mindef nl I0 2e g mindef nl

Verzonden vrijdag 29 oktober 2021 10 17

Aan | lQ 2e |l0] 2a| r’0 2e | | lD 2e | 5 ind nl ^io ^|^
10 2e 10 2e @ind nl

10 2e
q | 5 nninjenv nl | lQ 2e [^ I0 {2e

CC 10 2e I0 2a 10 2e @minienv nl 10 2e 1D 2e10 2e
mj 2a I

@minienv n1 j t0 gji fiov2 ^ h BD DGM DRM APM j 10 2e |@minienv nl | lO ggj|[grTTJnd^^^10 2e

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

Beste allen^

Wederom een paar kleine tekstuele aanpassingen en vragen uit onze lijn {zie bijgaandj ^ §»iou jij hier bij afwezigheid van l0 2^]

naar kunnen kijken

Dank en groet

I0 2a

From | i0 26 | io 26| {I0 2e

Sent maandag 25 oktober 2021 14 36

Tori I0] 2 Ho 2^ 10 2e | | 10 2e | S ind nl ^iOK2e^e
I0 {2e U I0 2e |@ind nl

MISSIES

10 2e j 10 2e | 5 min|env nl | ’0 2e h io 26

Cc 10 2e [ @minienv nl I 10 2e I0 2e

@minienv nl j 0K2| I0 2e ■ BD DG M DRM APM j 10 2e @mlnienv nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2a 10 2e 10 2a10 2e

10 2e

Dank voor de snelle reacties Ik heb dit toegevoegd in de brief zie graag bijgaand de schone versie van de brief

Groet

10 2e

From 10 2e 0 2« I0 2e I0 2e @ind nl

Sent maandag 25 oktober 2021 14 28

10 2e |
cc ^0 2^ |

10 2« 10 2e @minienv n 10 2e io 2e

I0 2e g ind nl

10 2e MISSIES 10 2e 5 mindef nl

10 2e

@min|env nl 10 2e
^

I0 2e

@minienv nl ti0^ 10 2e D DGM DRM APM IQ 2e @minienv nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2e 10 2e 10 2e10 2e

I0 2e

Omdat ze naar een ander land gaan inderdaad of omdat ze al een reguliere aanvraag hebben lopen

Van Jl0K2e|^6 I0 2e I0 2e g minjenv nl

Verzonden hrr^andag 25 oktober 2021 13 13

Aan lOK2e @mindef nl’ \ 10 2^

j I0 2e |@ind nl

s mindef nl I0 2e 10 2e 10 2« @ind nl 10 2^ 10 2eJ^ 0 2

10 2e

10 2e
^

|@minienv nl | 10 2e [\ 10 29

~

@minienv nl j I0K2^ Ci0 2e BD DG M DRM APM [10] 2e @minienv nl

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

CC 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e

10 26 I0 2e kunnen jullle hler naar kijken Zie vraag bij antw 7 Ik neem aan omdat de overige evacues geen aslelaanvraag
hebben Ingedlend { en of worden doorgeleid naar andere landen maar graag jullie reactie

dank

00162 C0 2e @mindef nl 1Q 2e @mindef nl 420313



Verzonden maandag 25 oktober 2021 12 39

Aan 10 2e i0 2e I0 2e 10 2« @minienv nl 10 2 @mindef nl

10 2e ^nninbuza nlt 0K^4 10 2e 5D DGM DRM APM j 10 ^6 l@minienv nl

10 2e

10 26 @mindef nl

lQ 2g Ijo^
CC ^10 2efci^

10 2« going ni

I0 2e I0 2e 5 minjenv nl l i0 2e I0 2e
10 26

10 2« @min|env nl

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

Dag l0 2e alien

Bijgaand uit onze lijn een paar kleine aanpassingen en een vraag voor J V Zie voor de vraag graag de opmerking bij het antwoord

op vraag 7 10 2e zou jij die kunnen beantwoorden Ik heb de brief tevens in het juiste format gezet

Greet

10 2«

from I lQ 2e

Sent donderdag 21 oktober 2021 09 00

Toi^O 24l§j^
BD DGM DRM APM 1 10] 2e |@min|env nl | 10 2e] j^ | 10 26

Cc | IOX2 toj{^
f[l0 2^r
Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 26 10 2e S minienv nl10 2e

@minbuza nlj ~0 ^ 10 2e

NATION | I0 2e 1@mindef nl 10 2^ t

10 2e 10 2® @mindef nl 10 2e

I0 2e

10 2e 10 2e S ind nl

10 2e ■I0 2e @mlnienv nl 10 2e J 10 2e 10 2e @mlndef nlMISSIES
£ip {2e

10 2e 10 2e nienv nl10 2e |w I 111

Hallo| l0 2e][
Dank voor de aanpassingen Ik heb ze doorgevoerd in bijgevoegde versie Hierin zitten ook de laatste wijzigingen van 10 2e |k

heb geen trackies meer gebrulkt

Groet i0 2e

Van I0 2e @rnindef nl i0 2e @rnindef nl

Verzonden woensdag 20 oktober 2021 22 34

Aan @minbuza nll 0 24J I0 2e BD DGM DRM APM j 10 2e 5 minienv nl | 10 2e I0 2e

10 2« S mindef nl 10 2® 10 2d 10 2« 10 2e S ind nl

{I0 2e

10 2« 10 2e @minienv nl

I0 2e g minjenv nlCC ^l0 2e|^ 10 2e 10 26 @mindef nl |iQ 2ej 10 2e

10 2e 10 2e @minienv nl

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

Dank alien Bijgevoegd de versie die wat ml] betreft de lijn in kan als ledereen daar akkoord mee Is

Groet

10 2e |e

From | lQ 2e ^| l0 2e |
Sent woemdag 20 oktober 2021 17 02

Toi^^p] 2^„

10 2e @minbuza nl

10 2e l0 2e @mindef nl I0 2e @minienv nl 10 2e 5 minienv nl 10 2e

I0 2e NATjON_ j 10 12^ |@mlndef nl 10 2e l@ind nl

MISSIES 10 2e S mindef nl

10 2^

Cc 10 2e @min|env nl 10 2e I0 2e

Subject RE Beantwoording vrageh isiaiior^ale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2e 1D 2e @minienv nl

Dag alien

Dank hiervoor Mij was deze brief niet bekend In annex nog een paar suggesties o a van onze

paragraaf over de crisisstructuur

Groet

10 2e aangaande die

00162 420313



from | lQ 2e |@mindef nl j l0 2e |@mindef nl

Sent woensdag 20 oktober 2021 15 55

To I I0 2e l@minienv nl | I0 {2e ^@minjenv nl | 10 2e |@mindef nl | lQ Pe] tl
@minbuza nl 10 2e @jnd nl

Cc 10 2e l@minjenv nl 10] 2a @mindef nl I0K2 ] gminjenv nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2a

Dank alien Kunnen we dan bijgevoegde versie van de brief inclusief tracks in de lijn doen

Grt

10 2e ^

From I0 2« I0 2e BD DGM DRM APM 10 2e @minienv nl

iltober2021 15 24Sent woenscUg

Tof^0 2^fcg0^
~zu~w

10 2e l0 2e @mindef nl 10 2e 10 2e
10 2ei

^minienv nl 10 {2e tf^K2|io 26

@minbuza nl I0 2e Joj^

I0 2e 10 2e
■

0 2e S mindef nlNAT

10 2e 10 2e 10 2e @ind nl

| | fflmihienv nl l IQ 2e |J |Q^^2e
I0 2e

Cc l0 2e}0 2^
f[loi 2d

10 2e 10 2e 10 2e @mindef nlMISSIES

I0 2a ^rfninienv nl

Subject RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2e

Hi lOK2e

Ik heb de cijfers die in het roze gearceerd zijn zie bijiage gecheckt Die cijfers kloppen 1 antwoord herken ik niet Daarover een

vraag aan de IND voor wat betreft de inschatting van het aantal evacuees waarop de IND een asielbeslissing moet nemen In de

vorige Kamerbrief is eerder een inschatting tussen de 1450 en 1700 gegeven Ik zie in deze concept brief 1750 staanj ^[I0 2e

weet jij de meest recente inschatting en is dat inderdaad 1750 Ik heb begrepen dat deze eerdere inschatting doofi0 2^
meegegeven

Op dit moment verbfijven er ongeveer 2000 evacuees in de opvangfocaties van Defensie Hiervan zaf op Wco de IND

een asielbeslissing moeten warden genomen Op 18 oktober hebben 560 reeds een inwilligende beslissing ontvangen Naar

verwachting zal de asielprocedure van de overige evacuees voor het einde van het jaarzijn afgerond Hierbij is nog geen rekening

gehouden met Afghanen die nu nog naar Nederland komen of warden gehaald

Groet

10 2e

Van 10 29 @mindef nl 1Q 29 @mindef nl

Verzonden wo^Q^ag 20 oktober 2021 15 06

Aan I 10 2e ^| 10 2a |
@mmienv nl 10 2 |@mindef nl

j 10 2e |@ind nl

ig minienv nl I |@mindef nl

Onderwerp RE Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2e 10 2e g minienv nl j 0 24l l0K^e ^ BD DGM DRM APM

g minbuza nl 10 2e |PK2|6 10 2e10 2e

HK10K2«

Dank voor deze versie Akkoord met jouw wijzigingen en van mijn kant nog paar kleine toevoegingen Zodra er een akkoord is op

de cijfers doen wij deze brief hier ook graag de lijn in zodat hij zsm kan worden verstuurd

Groeten

10 26 ^

From | 10 2a | I0 2e

Sent woensdag 20 oktober 2021 13 37

10 2e 10 2e @minienv nl

To j0^ i0^ BD DGM DRM APM | 10 2e |@minienv nl f0 2^

00162J 10 ^
10 2e lOK2e @iT indef nl

NATION j 10 2e | ^mindef nl ^ 1Q 2e ^ 10 2e

l@minbuza nl I iQ 2e i0 2e 1 ^ ^@ind nl

10 2e
420313

1 m



jlO 2eS ] 1 I0 2e |@minienv nl

Subject Beantwoording vragen Nationale Ombudsman over Afghaanse tolken 20211011

10 2eCc

Hallo allen^

Zie bijgaand de input op de beantwoording van de vragen van de No op basis van de input die ik heb mogen ontvangen

@ 10 2d an jij nog kijken of jullie je kunnen vinden in de cijfers die worden genoemd

@1 ■ ^■ ^•^^Hoewel ikdenk dat de vragen niet zien op BZ neem ik je voor de volledigheid nog wel mee

@ lOKZe | heb gebruik gemaakt van de laatste versie van de antwoorden die jij mij stuurde Ik heb daar nog een paar kleine

wijzigingen in

6roet 10 2e

10 2e 10 2d

Senior beleidsmedewerker Senior Policy Advisor

Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministry of Justice and Security

Directie Migratiebeleid Migration Policy Department

Afdeling Asiel Opvang enTerugkeer Asylum Reception and Return Unit

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag The Hague | The Netherlands

Postbus 20301 1 2500 EH ] Den Haag The Hague | The Netherlands

10 2e

http www riiksoverheid nl ministeries ienv

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indlen u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met rislco s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indlen u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met rislco s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indlen u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met rislco’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid
00162 420313



This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Ministry of Justice and Security
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aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you
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berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen
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berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen
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berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht te verwijderen De Staat
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
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to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for
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Ministry of Justice and Security
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to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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I0 2e [ | iO 2e| Q0 2e I@minbuza nl1fl0 24 | i0 2e |fl I0 2e |@tninbuza nll
I0 2e l@mindef nrf] iQ 2e |@mindef nl1 T iQ ^g @ind nlll i 2g |@ind nl1

I0 2e I f io 2» | 10 26 l@minbuza nl]
10 29 | | 10 2» |

Fri 7 9 2021 11 42 43 AM

Subject RE Brieven AFG

Received

To

Cc

From

Sent

Fri 7 9 2021 11 42 43 AM

Dank| l0 2e

Ik snap dat dit echt enorm veelwerk is dus alle begrip hoor dat dit af en toe niet helemaal goed gaat kan me er alles bij

voorstellen De komst van 1^ ^ zal hierin hopelijk veel helpen
Misschien is het een idee om intussen als iemand goedgekeurd is daar gewoon even snel een berichtje overte sturen er is

akkoord we komen zsm bij u terug voor visumprocedure Dan weet iemand het vast

In dit bericht worden er twee zaken genoemd zegt de tweede jou lets I0 2e

Laten we de woordvoering dan afronden Ik weet niet of we kunnen noemen in de woordvoering dat een door de Kamer

genoemde zaken reeds opgehelderd is Ik weet dat we meestal niet zo forward leaning zijn met informatie in de woordvoering

Groet

I0 2e

From I0 2e | | 10 26 |
Sent vrijdag 9 juli 2021 11 29

00 2^] ^ | 10 2e |
10 2e @mindef nl 10 2e @mindef nl

Cc lP 2e I | l0 2e |^
Subject RE Brieven AFG

10 2e @minbuza nl

@minbuza nNf^]| 10] 2eT] | 10 26

10 2g @ind nl

I0 2e ®minbuza nlTo

10 2e @minbuza nl

Update heb even met 10 2e | gebeld en n0 2^ jitgenodigd voor a s zondag

17 juli komt de extra CA kracht en die gaat kijken hoe we update vs uitnodiging na goedkeuring het beste kunnen aanpakken en ik

zal er op letten zoveel mails te beantwoorden in ieder geval met een bevestiging Probleem blijft dat sommigen echt 10 mails

sturen en het dan ook een beetje gek is om steeds automatisch te beantwoorden

Groet

10 2«

From | I0 2e | | l0 2e

Sent vrijdag 9 juli 2021 13 47

00 2^] ^ | 10 2e |
~

10 2e @mindef nl 10 2e @mindef nl

I0 2e [[00 2e |^
Subject RE Brieven AFG

@minbuza nNf^]| [lQK2eT] | 10 26

10 2g @ind nl

10 2e 5 minbuza nlTo

10 2e g minbuza nlCc

Ik denk dat ik weet om welke tolk en waar het is misgegaan Hij was al goed gekeurd dus ik had hem aangemerkt voor| 10 2e

op te pakken Zij werkt echter haar lijstje af en tot die tijd sturen we geen mail

om

Bij een goedkeuring antwoord ik meestal niet omdat ik weet dat| 10 2^ | wellicht al ze heeft uitgenodigd of dat ze dat snel zal

doen

Ik al even kijken of we hem kunnen beantwoorden en zal even kijken of wij vanuit hier gewoon malls beter kunnen beantwoorden

ook al ligt er al een positief besluit

10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nlFrom

Sent vrijdag 9 juli 2021 13 29

To f^j| 10 2e | J 10 2e 10 2e t| ^P 2e | 10 26 I0 2e | 5 mindef nr@minbuza nl 5 minbuza nl

lOjCZe @mindef nl 10 2g @ind nl

420336



Ja zou goed zijn te kijken welke cases dat zijn die ook in debat genoemd warden Die lange stilte is inderdaad niet goed hoewel het

vast de uitzonderingen zijn Misschien gaat er toch in de drukte soms iets mis met communicatie

Suggestie om nog twee dingen toe te voegen om wat beeld en geluid te geven Denk dat vooral defensie in de lead is met deze

woordvoering

From 0 ^ | l0 ^e | | I0 2e |g minbuza nl

Sent vrijdag 9 juli 2021 10 46

10 {2e ^ | 10 2e | f 10 2e

I0 2e ^mindef nl 1 10] 2er |@mindef nl

Subject FW Brieven AFG

10 2e

I0 2g [ ginTnl

10 2«S minbuza nl S minbuza nlTo

H6i0 2 j en jij deze casus Dacht dat er contact was met alle tolken in MeS

Qua woordvoering

♦ Snel afhandelen van de aanvragen heeft hoge prioriteit bij IND DBF en BZ

♦ We kunnen niet ingaan op individuele aanvragen We begrijpen de zorgen die leven onder aanvragers die mogelijk in

aanmerking komen voor de procedure

♦ In algemene zin is het van belang dat aanvragers hun werkzaamheden voor de Nederlandse missie duidelijk onderbouwen

en over geldige reisdocumenten beschikken Bij gebrekkige onderbouwing kost het meer tijd om te onderzoeken of

aanvragers ook daadwerkelijk voor NLgewerkt hebben

^^n^d naar de situatie gekeken zal worden [Ben van de door de Kamer genoemde zaken is reeds opgehelderd

^|Belangrijk aan te tekenen dat van een flink deel van de aanvragen die nog in behandeling zijn nog niet vaststaat dat ze als

tolk voor Nederland eewerkt hebben

ricciI in ddfigcgcv^ udL iriuicii ui^ ddrl Iddi

From I0 26 l0 2ejl0 2«

Sent vrijdag 9 juli 2021 10 40

To f^ | 10 2e | J 10 2e

10 2e minbuza nl

@minbuza nl 10 2e 10 2^ 10 2e @minbuza nl 1Q 2e 10 2e

10 2d @minbuza nl

Subject RE Brieven AFG

Hierbij nog het complete artikel uit ND ©

Tolken wachten op evacuatie uit onveilig Afghanistan

Nederlands Dagblad

9 juli 2021 vrijdag
Editie vrijdag

Copyright 2021 Nederlands Dagblad B V All Rights Reserved

Section POLITIEK Biz 4

Length 477 words

Byline Arnout Brouwers ^^d nl politiek beefd anp Bart Maat

Body

Den Haag

b0163 ^n week na de beeindiging van de Nederlandse militaire missie in Afghanistanwachten er nog c420336



tolken die zeggen voor Nederland te hebben gewerkt op evacuatie Dat terwiji de veiligheidssituatie
in Afghanistan snel verslechtert

Demissionair minister van Defensie Ank Bijieveld die begin juni een motie overnam om alle mogelijkheden te

benutten de tolken terug te halen voor het vertrek van de troepen zei donderdag We hebben nooit gezegd
dat de tolken hier zouden zijn als de militairen weg zouden zijn Haar interpretatie van de Kamerbreed

gesteunde motie stuitte donderdag op grote verbazing in het parlement vooral van de indiener Kati Piri

PvdA Mijn grootste boosheid is dat de minister nu net doet alsof er iets anders in de motie staat dan wat

ermee bedoeld werd

We staan aan dezelfde kant benadrukte Bijieveld We hebben bijgeplust aan alle kanten
’

Zo is er een

veteraan toegevoegd aan het team dat hier in Den Haag aan werkt en een consulair medewerker aan de

ambassade in Kabul De legalisatie van documenten is onder grote druk van de Kamer als eis komen te

vervallen en er zijn twee andere Afghaanse steden waar documenten kunnen worden ingeleverd Resultaat

aldus Bijieveld Een complete aanvraag kan binnen twee totvier weken goedgekeurd worden Een heel ander

beeld krijgt politicologe Sara de Jong van de Universiteitvan York die onderzoek doet naar Afghaanse tolken

Zij noemt twee tolken die respectievelijk begin juni en in mei hun documenten inleverden Op 20 juni

ontvingen zij de standaardmail dat hun documenten ter beoordeling zijn doorgestuurd en datze meer horen

zodra er een besluit is of als er meer bewijs nodIg Is voor de aanvraag

Beide tolken die in Mazar e Sharif zaten hetgebied waaruitde Nederlandse militairen eind juni zijn
teruggetrokken hoorden sindsdien niets van de ambassade Op 1 juli richtte een van hen een noodkreet aan

de ambassade De taliban en gewapende oppositiegroepen staan al aan de poorten van de stad en komen s

nachts binnen Nadat de Duitse troepen het kamp Marmal in Mazar hebben verlaten heerst er chaos en leef ik

in angst en geisoleerd [ ] Mijn vrouw is twee maanden zwanger en mijn kind slechts 18 maanden oud en

het is mogelijk dat er van alles gebeurtdat we ons zelfs niet kunnen voorstellen [ ] Ikzie emaar uit spoedig
van u te horen Zijn bericht bleef onbeantwoord Die radiostilte en het gebrek aan een helder tijdpad is

ondraaglijk voor die mensen zegt De Jong

De Kamer had gevraagd om een evacuatieplan voor de tolken Bijieveld zei dat dat er is maarzweeg er

verder over Sinds begin juni zijn 26 tolken met hun gezin in Nederland aangekomen De PvdA en SP hebben

donderdag een motie ingediend om zo snel mogelijk visa te verstrekken voor de resterende tolken en hun

gezinnen

From I0 2e l0 2^ {I0 2e

Sent vrijdag 9 juli 2021 10 32

TQ f^j| lO 2e | j 10] 26 @minbuza nl 10 2e ^10j 2^ 10 2e 5 minbuza nl 10 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl

Cc | 1Q 2^ U 10 2e |
Subject RE Brieven AFG

10 2e @nninbuza nl | 10 2e N io 2e 10 26 s minbuza nl

Goedemorgen collega s

Ik kom nog even bij jullie terug op de woordvoering rondom Afghanistan en onze ambassade daar Nederlands Dagblad heeft

vandaag een artikel waarin staat dat een noodkreet van Afghaanse tolken richting de NLse ambassade begin deze maand

onbeantwoord bleef Zouden jullie daar nog een lijntje op kunnen maken Veel dank alvast weer

Met vriendelijke greet

10 2e 1 10 2e

10 {2e

Directie Communicatie | Nieuwsmanagement
Ministerie van Buitenlandse Zaken

S I 2515 XP Den Haag
20061 I 2500 EB | s Gravenhage
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m0 2^ 10 2e

I0 2e

From i0 2e i0 2e I0 2e @minbuza nl

Sent woensdag 7 juli 2021 11 37

To i0 [^ I0 [2e 10] 26 @minbuza nl 10 2e ^10j 2^ I0 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl iO 26 no 26biO 2®|Cc 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 29 |
Subject RE Brieven AFG

10 2e @minbuza nl

Dank voor het snelle antwoord

From i0K28 I0 2e I0 2e @minbuza nl

Sent woensdag 7 juli 2021 11 37

To | 10K2g | i|0M^ 10 2g | aminbuza nl | 10 2e ^^i0 [2e]|
Cc I0 2e I I Jl0 2e

10 2e S m inbuza nl

10 2e @minbuza nl I0 2e I0 2e I0 2e 10 2e

10 29 |
Subject RE Brieven AFG

10 2e @minbuza nl

Ja dit is nog steeds de lijn

Greet 10 2e

From 1Q 2e 1Q] 2^ 10 2e SJminbuza nl

Sent woensdag 7 juli 2021 11 35

To | lO 2e |J|lO 2e 10 2e @minbuza nl

s minbuza nl i 0 ^j 10 2e@minbuza nl l 10 2e | ^10 2etfio^ 10 2eCc | I0 2e |
d {I0 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @rr inbuza nl

Subject RE Brieven AFG

Hi 10 2e

ik neem aan van wel maar neem de collega s van DAO bij deze mee ter check

Mvg

i§^

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 7 juli 2021 11 32

To | i0K2e t^0 ^ 10 26 |@minbuza nl

Cc | 10 [29 I I 10K2e

Subject RE Brieven AFG

@minbuza nl 10 2e ^|lO 2eQ 26fe10 2e 10 2e

Dai10 2

Heb jij de laatste woordvoeringslijn voor ons mbt de ambassade in Afghanistan is dat nog steeds de lijn zoals opgesteld voor de

laatste Kamerbrief voor het gemak hieronder

• De inzet is dat de Nederlandse ambassade aanwezig blijft in Kaboel en we onze steun

aan Afghanistan voort te zetten mits de omstandigheden dit toestaan

• Van sluiting van onze ambassade in Kaboel is op dit moment geen sprake maar we

houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten

Groet
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From | lO 2e fclfQ j I0 2e | Sminbuza nl

Sent maandag 14 juni 2021 14 46

To |{10 2^i |l0 2epi^
Cc | lO 2e K1Q 2e ]^

10 2e

10 2e 5 minbuza nl 10 2e I0 2e@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Subject RE Brieven AFG

Hi i0 2€j

Ter info bijgaand de twee Afghanistan brieven die deze week verzonden worden De periodieke update gaat volgens de huidige

pianning woensdag uit en de toekomstige inzet brief op vrijdag

Mvg

FrQm | lO 2e | ^^
Sent dinsdag 11 mei 2021 12 28

TQ |{10 2e]Mi0 ^de
Cc | l0 l2e 10 2e l^

10 2e

10 2^ I0 2e^10 26 @nrtinbuza ni 10 2e l0M2e@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Subject RE Brieven AFG

Hi |l0 2e|
Bijgaande ging zojuist naar M De brief wordt bij akkoord morgen door DEF verzonden

10 2s

From ^10^ tl0 2^PK ^
Sent dinsdag 4 mei 2021 11 53

To I0 [2e 10X2 ^ 10 2e @minbuza nl

Cc | lO 2e | fio 2e]B 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e S minbuza ni 10 2e 10 2e@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Subject Brieven AFG

H4l^

Hou je ons op de hoogte van de voigende brieven

• Brief over o a militaire aspecten NL betrokkenheid toekomst AFG in SMO op 20 5

• Update aan TK over voortgang terugtrekking NL miiitairen uit AFG Resolute Support in week 10 mei

Dank

Met vriendelijke groet^
i1Q 2ei10 2e

Ministerie van Buitenlandse ZakenI1U24

00163 420336



To Ip f2^0 2^ i0 29 l@minbuza nll

io»29j ^ ^g l@minbuza nll
10 29 ^ 10 129

|l0 2e| Fri 7 16 2021 3 53 12 PM

Subject ^io 2aJ evacuatie lokale staf Afghanistan
Fri 7 16 2021 3 53 12 PM

Cc

From

Received

We hadden natuurlijk al eerder contact over Afghanistan en dat zal nog we I even doorgaan vrees ik Ik schrijf je deze keer vanwege

iets wat specifiek opkwam tijdens het Kamerdebat vorige week over Afghanistan Daar werd door een aantal Kamerleden

opgebracht dat de Duitsers vlak voor vertrek van hun troepen visa hebben afgegeven aan 446 van hun lokale staf {van de militaire

missie is dat dan volgens mij En onze post meldde meen ik dat het inclusief families zelfs om rond de 2500 mensen ging En dat

deze mensen geairlift zijn uit Afghanistan ik heb de indrukdat dit stukje info niet klopt Zou jij je licht eens kunnen opsteken bij

C0 2 hoe dat gegaan is Onze minister heeft toegezegd dat we bij DUI na zullen gaan hoe dit gegaan is en of wij daar iets van kunnen

leren Vraag is vooral klopt dit en zo ja hoe hebben ze dat kunstje geflikt Dat laatste aannemend dat ze toch niet zomaar visa

kunnen stickeren en dat ertoch een bepaalde screeningvan mensen in het proces zit Hebben ze dat dan helemaal laten varen

Bij onze tolken is het daarbij zo dat er veel zijn die geen paspoort hebben en dan valt er nergens een visum in te stickeren Het

klinkt eenvoudig en aantrekkelijk je stickert bij iedereen een visum en weg zijn ze maar was dat het ook Zou fijn zijn als jij daar

iets meer beeld en geluid bij zou kunnen proberen te krijgen lukt dat denkje

Veel dank

10 29

n0 2ej| 1Q 2e

Directie Azie en Oceanii DAO

Ministerie van BuitenlandseZaken

RijnstraatB | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20051 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

lOMM

00164 420343



10 2e 10 2e || 10 2eTo @min buza nl]
From

Sant

Subject FW Goedgekeurde tolken die niet meer aan documenten kunnen komen

Received

DAO AFPAK

Sat 8 14 2021 12 43 52 PM

Sat 8 14 2021 12 43 52 PM

From E^jl{^
Sent Saturday August 14 2021 1 43 36 PM UTC i 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To I 10 2e I I 10 2e | | 10 26 DAO PRAF | 10 2e |
Cc DAO PRAF DAO AFPAK

Subject RE Goedgekeurde tolken die niet meer aan documenten kunnen komen

Voor alle duidelijk het gaat om primaire identificatie Daarmee voorkomen we grote risico’s denk nu aan door TB bezette

gebieden waar papieren worden misbniikt of mindeijarige meisjes worden verhandeld en met vervalste documenten worden

meegenomen als kind

Kortom zoals |nQ 2e | duidelijk aangaf groot risico

We zouden kunnen mikken op versoepeling visa bij MILITAIRE charter niet meer nodig Of bij aanvragers die goede
recente ID kaarten hebben de paspoort vereiste te laten vallen

10 2«

Sent with BlackBerry Work

www blackberry com

From 10 2e [| 1Q 2e | j 10 2e

Date Saturday 14 Aug 2021 3 25 PM

Toil n0 2e LfllOK2^ j 10M2e

10 2e | @tiiinbuza nl | 00 2e |J lQ 2e | i 10 2e

Cc DAO PRAF i 10 2g |@min^a nl DAO AFPAK j 10 {2g |@minbiiza nl

Subject RE Goedgekeurde tolken die niet meer aan documenten kunnen komen

@minbuza nl

@minbuza nl DAO PRAF j iQ 2g |@minbuza nl |iQ 2^I|l0 24
Sminbuza nl

Hi alien

De post wacht op reactie op bijgevoegde e mail Papieren zijn helaas niet secundair er kan simpelweg niet opgestegen worden

met ongedocumenteerde reizigers

Hartelijke greet
I0 2e

10 2« 10 2e 10 29 @minbuza nlFrom

Sent zaterdag 14 augustus 2021 15 23

To DAO PRAF | 10 [2g |@minbuza nl |l0M2^ |l0K^ ^ 10M2 |@minbuza nl 10 2e | |[10] 2e

@minbuza nl

Cc DAO PRAF | 10 2g |@minbuza nl DAO AFPAK 10 2g |@minbuza nl

Subject RE Goedgekeurde tolken die niet meer aan documenten kunnen komen

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

Geheel eens iW We moeten proberen zoveel mogelijk goedgekeurde tolken en hun gezinnen mee te evacueren Papieren
zijn nu secundair Wie we naar Kaboel kunnen krijgen en mee kunnen nemen nemen we mee Linksom of rechtsom

Heel belangrijk dat alle goedgekeurde tolken die nog niet benaderd zijn hier zsm over geinformeerd worden Als de post
dat snel kan doen heeft het mijn voorkeur We hebben hier niet een twee drie een belteam opgetuigd Bovendien

beschikken we niet over de juiste contact gegevens

00165 420346



Heb gevraagd dit ook met DEF enIND op te nemen Hij spreekt henzometeen Maar wat mij betreft wachten we

daar niet op

HGrt

io 2e

Van DAO PRAF j I0 2g |@minbuza nl

Datum zaterdag 14 au^ 2021 12 39

Aan 10] 2 C’0 2e |@minbuza nl []lO] 2^I^O 24 j 10 2e |@miiibuza nl | 10 2e | | 10 2e

I0 2e i@tninbuza nl | I0 2e |J lO 2e | | I0 2e l@minbuza nl

Kopie DAO PRAF | I0 2g^@mmbuza nl DAO AFPAK | I0 2g |@minbiiza nl

Onderwerp Goedgekeurde tolken die niet meer aan documenten kunnen komen

Beste collega s

Er komen nu steeds meer maiitjes via KAB binnen van Afghanen buiten Kaboel die onder de tolkenregeling zijn goedgekeurd en

nog bezig zijn met het verkrijgen van de juiste documenten maar daar niet meer aan kunnen komen vanwege de snel

verslechterende omstandigheden dan wel dat de Taliban inmiddels de stad heeft overgenomen Dit betreft met name zij die nog in

Kandahar verblijven waarbij het zeer aannemelijk is dat overheidsinstanties inmiddels niet meer functioneren Ik stel voor dat we

iedereen die melding maakt van deze situatie en ongeacht het stadium waarin de aanvraag na goedkeuring zich bevind een

bericht sturen dat zij indien nog mogelijk zo snel mogelijk naar Kaboel te reizen met het oog op de geplande evacuatie Wellicht

dat ook DEF hierbij een rol kan spelen via hun tolken die reeds in NL verblijven Uiteraard moet ook IND hierbij betrokken worden

10 2e

00165 420346



I0 2e |@mindefnl[| I0 2e @mindef nll
I0 2g feind niri I0 ^g l@ind nll I I0 2e

|10 2e

From OOK24 | 10 29

|io^ Mon 7 5 2021 10 43 39 AM

Subject Input BZ op KV

Received

KV tolken BZ docx

To

1Q 2e 10 2eCc @minjenv nl| @minjenv nl]
i0 2e |[ @minbuza nl]

Mon 7 5 2021 10 43 39 AM

Dafe10 2

Bijgaand onze input afgestemd op afd hoofden niveau voor de Kamervragen

Aantal procesvragen

• Eerder was sprake van verzending op7juli het is nu 6juli geworden

• Graag ondertekening vanuit MinDEF mede namens M BZ en Stas J V

• Mogelijk worden de antwoorden nog aangevuld indien vandaag de afspraken met’iQ 2^fconcreter worden Dan laten we

dat weten

• Kun Je heads up geven als julli^[oj ^kkoord is Dan start ik hier ook de lijn met speed

Greet I0 2e

Hartelijke groet

{10 2erO 2 0

10 2e

OirectieAzie en Oceania OAO | Cluster Zuid Azie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

E 10 2e @minbuza nl

W www mirbuza nl

T 1D 23 10 2e

00166 420350



Toj^ [ ToK^fl I0 2e n@minbuza nn l iOK2e

I@minbuza nl1 1 I0 2e | | i0 2e|[1 i0 2e I@minbuza nl1 l iQ 2s [TlQ ^ iQ 2e I@minbuza nl1
lO 2e

10 2e @minbuza nl1 0 2 i i0 2eTo

10 2e f 10 2e

I0 2e 10 2e |[ l@minbuza nl]
I0 2e | | l0 2e | I0 2e ^@minbuza nll | I0 2e | |T^^ I0 2e

10 2e| |10 2e|

|10 24 Mon 8 9 2021 6 15 35 AM

Subject RE Verzoek inzake tolken Afghanistan
Received

Cc @minbuza nl]
From

Mon 8 9 2021 6 15 51 AM

Collega s

Met dank aari 0 2«i ifoor kopieverlening Nog een kanttekening

Als ik het goed lees is de kern van de vraag van mw Ploumen of het achterwege laten van de visum plicht het proces kan versnellen

Het antwoord is kortweg daar zit de vertraging niet in De vertraging zit in een keten van knelpunten die beginnen met check of

iemand tolk is geweest geen database beschikbaar bij DEF} tot aan begunstigden die zich kort voor vertrek terugtrekken

{afgelopen week twee families of niet meer te bereiken zijn zelfs niet via een vertrouwensadvocaat Na eerste contacten laten

sommige mogelijke tolken het afweten of verschijnen niet op afspraken om vereiste documenten af te halen Er zijn ook successen

die illustreren dat het systeem wel werkt zo is een tolk met gezin die begin juli zijn verzoek indiende binnen vier weken vertrokken

Ook is de fraude sterk toegenomen met dit weekend {zichtbaar vervalste reisdocumenten dus risico kindontvoering Het

grootste risico kan zich voordoen indien tolken in een extreme situatie niet meer commercieel kunnen uitviiegen en de post verder

afschaalt en dus geen consulaire taken meer kan verrichten Daar wordt door DEF nu een opiossing voor gezocht

I0 {2«[10 2e

Kl nfdon «f itw NrilKttuidi

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of the Ministry of the Interiorl Malalai Watt Shahr e Naw| Kabul | Afghanistan
Email 10 2e @minbuza nl

From | i0 26 [^ 0 2^ j iQ 2e |@minbuza nl

Date Monday 09 Ai^ 2021 1 19 AM

Subject FW Verzoek inzake tolken Afghanistan

10 2e @inmbiiza nl 10 2e110 2€ I0 2e @minbuzanl

10 26 | |10 2^^
Ter info

Groet

f^

Van | 10M2e|j0 2j^ 10 2e] |@minbiiza nl

Datum zondag 08 aug 2021 10 47 PM

Aan tl0 2ejj f0 2e |4 f0 2e |@mmbiiza nl 10 2e J10 2e 10 2e @mmbuza nl I0 2e t0 2e

10 2e Sminbuza nl

Kopie ^0 24j{10 pe] j 10 2e1 |@mmbuza nl 10 2|
@mmbuza nl MI^K^^minbiiza nl

00167^®^P Verzoek inzake tolken Afghanistan

10 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e i0 2e

10 29

420353



Ha| l0 2e L
Hieronder de stavaza voor M in bullets en daaronder een conceptreactie aan mw Ploumen e a

Groet

10 2e

Stand van zaken Afghaanse tolken op basis van cijfers d d 4 8 VERTROUWELIJK

Er zijn nu 108 tolken met hun gezin in NL waarvan 5 tolken met gezin in Nederland aangekomen van 28 juli t m 4

augustus

53 aanvragers van wie is vastgesteld dat ze als tolk voor NLgewerkt hebben zitten nu in de procedure Een deel daarvan is

recent en doorloopt nu zsm de procedure IND heeft m i v deze week nog meer capaciteit voor Afghanistan

ingezet Echter een deel betreft mensen die niet reageren of anderszins niet snel door de procedure komen bijvoorbeeld

bij gebrek aan Afghaans paspoort 18 aanvragers hebben nog geen enkel document overlegd ZMA Kaboel benadert nu

alle aanvragers proactief zodat actiever naar opiossingen gezocht kan worden Daarbij wordt ook in kaart gebracht

hoeveel daarvan geen paspoorten hebben

Mbt vervoersmogelijkheden civiele vluchten zijn minder betrouwbaar Kandahar vliegveld waarverschillende tolken

zich bevinden is {tijdelijk gesloten Gezien de veiligheidssituatie steunt Defensie het idee om tolken die zich buiten Kaboel

bevinden eerder in het proces {zodra ze hun documenten elektronisch hebben aangeleverd naar Kaboel te halen om te

voorkomen dat ze bij opschorting van vluchten elders vast komen te zitten modaliteiten worden verder uitgewerkt DEE

KAB Daartoe probeert de post bij de aanvragers te achterhalen waar zij zich bevinden

Met externe organisatie bespreekt post Kaboel de mogelijkheden tot visumverstrekking in een context van een sterk

afgeschaalde of gesloten ambassade

In totaal heeft NL440 aanvragen ontvangen waarvan 39 over de afgelopen week Er is sprake van groeiend aantal

gefalsificeerde aanvragen Ter illustratie van de laatste 30 door Defensie beoordeelde aanvragen waren er 11 falsificaties

15 niet in aanmerking geen hoogprofiel onbekend bij DEF andere reden 4 bevestigd als tolk

Tot slot v w b visa eisen dat valt onder de verantwoordelijkheid van Stas JenV IND niet onder die van BZ

Als antwoord aan mw Ploumen e a kan M sturen

Beste Lilianne

Dank voor je bericht Ik deel je zorgen volledig over de snel verslechterende situatie in Afghanistan en de mogelijke gevolgen

daarvan

voor de tolken en anderen die voor Nederland hebben gewerkt Er wordt door de betrokken ministeries op het hoogste niveau

hard

gewerkt aan dit dossier waarbij we op alle mogelijke manier proberen de procedures te verkorten Er zijn nu 108 tolken met

hun gezin

in Nederland van wie 5 nog in de afgelopen week gearriveerd zijn Onze ambassade benadert de aanvragers die nog in

Afghanistan

zijn actief om met hen naar opiossingen te zoeken Zorgvuldigheid blijft echter geboden want ook het aantal valse aanvragen

neemt

snel toe Laten vallen visa eisen is zoals Je weet de verantwoordelijkheid van Stas JenV IND tegelijkertijd is dit niet waar de

vertraging in het proces optreedt de bottleneck is het verkrijgen van de wettelijk vereiste reisdocumenten De ambassade geeft

proactief

aanwijzingen om dit zo snel mogelijk rond te krijgen We doen wat we kunnen Ik kan je verzekeren dat de sense of urgency door

iedereen wordt gevoeld

[afsiuiting]

Van il0 2et | l0 2e | j I0 2e ~|@mmbuza nL

Datum zonda^ QS aug 2021 4 34 PM

Aan 10 2e 1Q 2e

10 2e |@mmbuza nl

Kopie ^0 24jtlO [2eH I0 2e |@niinbuza nl i0 2^ 10 2e

|10 2 i@niinbiiza rily|OHC^@§lniinbiiza iil

Onderwerp Verzoekinzake tolken Afghanistan

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

10 2e @minbuza nl 10 26 [ ^I0 {2e

00167 Lti0 24 420353



Zie hieronder sms van Ploumen aan M Aandacht en dmk mbt tolken lopen op Hierbij verzoek om aantal bullets over

waar we staan wat er gebeurt en ofverzoek over laten vallea visiim eis realistisch is

Ontvang dat graag zsm inclusief concept reactie die M aan Ploumen en eventueel andere Kamerleden kan sturen

Veel dank

10 2e

Excuus voor storen in reces maar is wederom urgente kwestie Gaat over de Afghaanse tolken

Defensie Bijleveld hoewel eerst verantwoordelijk niet bepaald in actie modus begrijp dat het zou helpen als

BZ snel kan handelen als gaat om visa etc J V wordt ook benaderd Als het komende dagen niet geregeld
wordt dan is het te laat Deprimerend om te zien hoe Taliban het land in hoog tempo overlopen Je interventie

is zeer gewenstnuDefensie het steeds laat afweten Naast latenvallenvisa eisen etc is er actie gewenstvoor
de feitelijke evacuatie

00167 420353



OK24 | iO 2e |[1 I0 2e @minbuza f^ I0 2g

I0 2e i^mindef nlj I0 2e bmindef nl] I0 2g | I0 2g @minbuza nl] DAB PRLMP INDC I0 2g @ind nll
I0 2e ir iPK^^ l@ind nl]

10 2e | ni0 2» |
|i0 2e| Wed 7 14 2021 6 05 20 PM

Subject RE Verslag tolkenoverleg 7 juli
Wed 7 14 2021 6 05 20 PM

I0 2e 10 2eTo @minienv nn

I 0 24 10 2e

From

Received

Ha 10 2e excuses voor de trage reactie Ik had hier nog een wijziging op maar kwam er nog niet aan toe die te delen

From 0K24 | 10 2e | 10 2e

Sent woensdag 7 juli 2021 16 27

@minbuza nl

I0 2e I0 2e |@minjenv nl | lt 2e |J {I0 2e

10 2e g mindef nl | I0 [2g | 10 2g @minbuza nl DAB PRIMP IND

~| 10 2e I j 10 2» |^j]^nl

10 2eTo

10 2« ®minbuza nl

5 ind nl j i0 24 ^ I0 2eI0 {2g

Subject Verslag tolkenoverleg 7 juli

Dag alien

Hieronder terugkoppeling t b v het archief

• Kamerdebat bevestigd dat MInDEF in algemene zin het woord voert overtolken MBZ wanneer het over de ambassade

gaat 10 2e en [10] 2e zullen bij de verdeling van vragen hier op moeten letten [10] 2e
^

10 [29]i10] 23 10 2e en

10 2^ zullen contact hebben DEF geeft aan veel vragen te verwachten

Inactieve aanvragen besloten dat deze groep een reminder ontvangt waarna bij aanvragen die langer dan een maand niet

gereageerd hebben als inactief worden beschouwd

♦ IND brengt casus op van toikdie vodi ^ ^eeft gewerkt en zich in NL bevindt e^waa^ar^^amin^wi^ven omen^ie^|
akkoord op IND verzoekt of deze bij wijze van uitzondering ook via de ambassade een MVV kunnen krijgen deze voor

hereniging via de regeling in aanmerking komt

Zaak i0 2e KAB kan hem niet bereiken Verzoekt aan IND door te geven KAB te benaderen

♦ Brief ombudsman gaat z s m ult ligt bij Stas J V

From f^ | l0 2e

Sent woensdag 7 juli 2021 10 22

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@min|env nlTo 10 2e

10 2e |@mindef nl DAO PRAF 10 2g |@minbuza nl DAB PRIMP IND

1 I0 2a |@ind nl

g minbuza nl

I0 2g |@ind nl | iO 2e t^O 24^ lOK2e |@minbuza nl 0 24 I0 2e

Subject RE Beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken

I0 {2e

Allen

BIjgevoegd de stand van zaken van vanochtend t b v de beantwoording in de Kamervragen en het dossier voor morgen

Totaal

340 aanvragen

90 aanvragers plus evt gezin in NL plus de 4 die onderweg zijn

133 afgewezen

84 lopende actieve aanvragen dit is exclusief 33 aanvragers die al lange tijd niet geageerd hebben Van deze 84 aanvragen ligt bij
52 aanvragen het actlepunt bij de aanvrager

Sinds het commissiedebat op 2 juni t m vanochtend

58 nieuwe aanvragen waarvan

22 afgewezen
2 akkoord en in afwachting visum

16 incompleet

18 in beoordeling

b0168 ^ ^^ zeggen dat 1 op de 6 aanvragen in de afgelopen maand is ingediend Wellicht goed om die notie nog op te f^® 420357



het document heb ikdaarnaast een schatting gemaakt van de aanvragen die lopen waarvan het te verwachten is dat ze op den

duur goedgekeurd worden 47

Greet 10 2e

^finistry ofJustice and Security

00168 420357



I0 2e fimindef nrf C0 29 I@mindef nl1 |
[ lP 2e |@ind■nl1^ Q 54 [ ^Q 2e |[| lQ 2e |@minbuza nl1

|iO 2e ^d nl]jfO 24 I0 2e

I0 2e If 10 2e @minbuza nl] | i0 29 ^io 2eTo

10 2e 10 2evan

10 29 10 29 10 29 l@ind nl]
10 2910 29 10 2eFrom

|i0 2e| Fri 7 2 2021 11 15 11 AM

Subject RE DPCticketr bsielbeleid
Fri 7 2 2021 11 15 18 AM

Beantwoordina BS Afghan Local m b t Asielbeleid docx

Received

Hallo alien

Zoals beloofd zou ik een reactie opstellen aan deze organisatie Ik heb ook nog gegoogled maar kwam er niet echt

achter wie hler achter zit Ik heb een algemene reactie opgesteld waarin ik in ga op de tolkenregellng De vraag is

alleen of de mail zich daar op richt maar over ander lokaal personeel kunnen we niets zeggen

Ik hoor graag of jullie je hierin kunnen vinden of nog op of aanmerkingen of aanvullingen hebben

Groet i0 2ei

Van I0 2e |@mindef nl j I0 2e [@mindef nl

Verzonden donderdag 1 juli 2021 13 13

Aan | I0 2e I 10K2® gminbuza nI 10 26 I0 2e10 129 10 29 10 29| gminjenv nl

5 minbuza nl 10 29

I0 2e giind nl

10 29| 1Q f29 I 10 29 |@ind nl

^ [10] 2e | 5 ind nl 0] 24 1Q 29 P
Onderwerp Re DPC ticket

10 2e 10 2e 10 29

10 29

asielbeleid10 2e

Nee ik weet het niet Ik heb DOPS gevraagd of zij het weten maar een aanvraag is altijd een individueel verzoek dus

kunnen we mi aangeven dat een aanvrager in voorkomend geval zelf initiatief moet nemen

10 2e @minienv nl1 10 2e 10 2e ” 10 2e

Datum donderdag 1 juli 2021 om 10 23 43

Aan | S^inbiiza nl ”| 10 2 | i0 2e

j 10 2e |@iiid nl ^10 2efe| 10 2e |
^

| Q0 2e |@minbuza nl i 10 2e I 10 2e

j I0 2e I@ind nl 1 10 26 [J
10 26 \« i 110 2 |@M nl

Onderwerp RE DPC ticket I0 2e asielbeleid

10 2e J 10 2e I” 10 2e 10 2e

10 2e

Q0 gg _jg mindef nl p^ io {2e
10 26 10 2e

10 29

Goede vraag
iiQ 2e[l weetjij dat

Oorspronkelijk berickt —

Van | [10K2e | |[10K2e |
Verzonden donderdag 1 juli 2021 10 22

Aan I 10 2e | n0 2e

10 29 laind nl i 0 24j| i0 2e |
10 2e fehidefnH 1Q 2e |@mitidef nI {To^

Onderwerp RE DPC ticket I0 2e asielbeleid

I0 2e @miiibiiza nl

1Q 2e l@mmienv nl10 2e 10 2e 10 2e

10 29 |@miphii7a Ti] I 10 29

10 2e I

10 29 10 29
nQV29l

i0 2e H 10 2e |@md nl

Is dat bet beveiligingsbedrijf van het kamp

Original Message
From | 1Q 2e |
Sent donderdag inli 2021 10 1

To h0 2e

10 2€ 10 2e 10 2e @mmienv nl

I0 2e | j I0 2e |@md nl l I0 2e |J l0 2e [ J 10 2e |@mmbuza nl 10 24J
10 2e | j 10 2e |@miiibnza nl I 10 2e | fi0V2an 1Q 26 | j 10 2e |@Eid iil I 10 2erlajiiindef nr

I0 2e M I0 2e feind nI

10 2e

I0 2a ®mmdef nl l i0 24 ^10 2e

Subject FW DPC ticket 10 2e asLetoeieia

Onderstaande mail kreeg ik ingedeeld ora te beantwoorden

Dat zal ik doen en jullie hierin meenemen

nnrgnronkellikbericht —

V00169o 2g [ 10 2g @minjenv nl 420363



Verznnden rintiderdag 17 jimi 2021 09 54

Aan

Onderwerp FW DPC ticket I0 2e

I0 2g t0 2g @mmienv iil

asielbeleid

Beste collega s

Kunnen jullie onderstaaEde e mail ter beaEtwoording mboekeB bij de betreffeflde {beleids directie DaBk hiervoor

Groetedf^

I0 2« 10 26

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Coramunicatieadvies en Redactie

Turfmaikt 147 1 2511 DP | Den Haag
Postbus 203011 2500 EH | Dea Haag

Tl 10 2e I

PI M0U2el I

TtfeeX1Q 26

io 2e l@mmienv nl

www riiksoverheid Dl ieDv

Woensdag afwezig

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Datum tijd gesprek I 10 2^ I 09 08 35

Referentie I0 2e

Naam

E mail adres

Telefoonnummer

Kanaal E mail

Onderwerp asielbeleid

I0 2e

10 2e @gmail com

Inhoud vraag

10 2e

Hoi Ik weet nietzo goed of dc er goed aan doe dit naar jullie door te sturen Het bericht gaat er namelijk om dat bij militaire inzetten in het

buitenland de burgers in de orageving eventueel in aanraerking komen voor asiel in het land van uitzending
Ik twijfelde dus over Defensie Buza en JenV maar aangezien deze afdeling wel degelijk gaat om asielbeleid heb ik besloten het naar jullie door te

zetten Conectme if im wrong

Vriendelijke groet | 10 2^ |

Inhoud

l@gmail com10 2emailadres

Vraag
To whom it may concern

from 10 2e

10 2eThis letter is writing on behalf of the employees working in Kabul Afghanistan

As all of us aware that the USANATO andlSAF troops are leaving Afghanistan till September 11th 2021

Because of life risk ofH0 |2e Afghan locals cunent employees which they worked for more than 14 years and cooperated fiilly with the company

‘001performeQ our duties properly with complete honesty and loyalty and without creating any danger to foreigners 420363



Due to security problems and the withdrawal of foreign troops from Afghanistan there are many security risks for people who worked with

foreigners direct or indirect due to cooperate with foreigner s employee of this company cannot go back to their main provinces Because the

people ofthe region good and bad are aware we are working wi foreigners

In reference to the below link 110 2a announced to move all their Afghan workers Staff to I0 2a Ld called others as well to move their

workers from Afghanistan because after leaving NATO from Afghanistan life is very hard fortnose wno worked with foreign companies
supporting direct or indirect NATO

10 2a

We are humbly requesting from Netherland Gomemnet to help us in this bad situation to move from Afghanistan to the Netherland

All companies affiliated with ISAF or NATO have arranged for their employees to leave Afghanistan

Waiting for your favorable response in this regard

Best Regards
10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is to^ezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke

aard ook die verband houdt met risico’s verbondoi aan het elektronisch vei^enden van baichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the saider and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission of messages

Ministry ofJustice and Security

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is to^ezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke

aard ook die verband houdt met risico s verbondoi aan het elektronisch veizenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you
are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is to^ezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke

aard ook die verband houdt met risico’s verbondoi aan het elektronisch verzenden van baichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you
are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no Liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

l00169by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability fc420363



10 2e 10 2e || 10 2eTo @min buza nl]
0 24 | 10 2e

Wed 7 28 2021 1 35 33 PM

From

Sent

Subject RE tolken

Received Wed 7 28 2021 1 35 34 PM

Incl een nieuwe aanvraag konrii ik dan op onderstaande overzicht met de voetnoot dat de post een reminder stuurt naar alle

aanvragers die lang niet van zich hebben laten horen zodat deze ofwel naar categorie lang niet reageren verplaatst kunnen

worden of verder de procedure in Zo voldoende voor jou Verslag van overleg voIgt ligt nu bij 1Q 2eiter aanvulling

Overzicht op woensdagochtend 28 juli 2021

Totaal 401 aanvragers

• 105 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 1 aanvrager met gezin in bezit van visum maar nog in AF6

• 178 aanvragers afgewezen
• 36 aanvragers die al langetijd niet meer reageren beschouwd als afgewezen maarformeel nog in procedure
• 34 aanvragen waarvan nog niet is vastgesteld dat zij voor NL gewerkt hebben De afgelopen weken is ca 10 van deze

aanvragen goedgekeurd

o 24 aanvragers dienen aanvullend bewijs aan te leveren

o 12 aanvragen dienen nog door DBF beoordeeld te worden

• 45 actieve lopende aanvragen waarvan

o 31x actie aanvrager Het is aannemelijkdat deze aanvragen goedgekeurd worden

o 3x actie IND DEF BZ

o llx actie KAB visumintake

10 2e ^| 10 26 |
Sent woensdag 28 juli 2021 12 39

\ I0 2e

Subject RE tolken

10 2e @minbuza nlFrom

@minbuza nl

Ja dank ik wil die 82 actieve aanvragen alleen opgeschoond hebben kunnen we zo even bespreken

From f^ r00K2e | ^ 10 2e]

Sent woensdag 28 juli 2021 12 37

{10 126 ^ 1 I
Subject FW tolken

g minbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

Overzicht van woensdagochtend 28 juli 2021

Totaal 400 aanvragers

• 105 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 1 aanvrager met gezin In bezit van visum maar nog in AFG

• 178 aanvragers afgewezen
• 34 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren beschouwd als afgewezen maar formeel nog in procedure

• 82 actieve lopende aanvragen waarvan

o 55x actie aanvrager incl 1 covid Waaronder

■ 22 dienen aanvraag te onderbouwen met bewijs voor NLse werkzaamheden

■ 22 dienen correcte documenten aan te leveren Het is aannemelijk dat deze aanvragen goedgekeurd worden

o 15x actie IND DEF BZ

■ 12 aanvragen dienen nog door DEF beoordeeld te worden

■ 3 aanvragen dient door IND Kmar beoordeeld te worden

o Ox aanvragers op voorleggingsbrief

o llx actie KAB visumintake

o lx aanvragers in bezit van visum maar nog in Afghanistan

00170 420365



From p 2^ [l0 2e I0 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 28 juli 2021 12 11

10K2e |J{10 2e |^
Cc |l10 2a | h0 H^ liaminbuza nl i 0 gi | 10^^ 10 2e

Subject RE tolken

{I0 2e @minbuza nlTo

S minbuza nl

Veel dank nog

Stand van zaken nuttig

En denk goed als jullie vanmiddag bespreken dat we alles aan de tolken blijven doen

De mediaberichten leiden tot ongetwijfeld weer tot veel vragen

M kwam ook op de lijn en wil het graag precies weten

Thx | 10 2e

From 10 29 ^ 10 2e |
_

Sent woensdag 28 juli 2021 09 30

Tot 0 2f[ 10 2e t10 2e @minbuza nl

Cc | 1Q] 26 |JlQK2eH l@minbuza nl ffo ^rOP^ ^ 10 2e

Subject RE tolken

10 2e @minbuza nl

S minbuza nl

Dag 1Q 29

Wij zagen de artikelen ook en zijn behoorlijk verbaasd Het was ons niet bekend dat Defensie informatie met Trouw zou delen en

het lijkt ook wel alsof JenV informatie gegeven heeft We hebben vanmiddag overleg met alle betrokkenen daar zal dit zeker bij ter

sprake komen

Het Is wat ongelukkig dat Defensie dat getal van 70 gedeeld heeft in deze vorm want dIt geeft een vertekend beeld nu we

tegenwoordig zoveel vervalste aanvragen ontvangen Het betreft het getal van alle aanvragen vanaf het moment dat ze zich in

Kaboel melden tot het moment dat ze op het vliegtulg stappen Voorheen was dat best een relevant cijfer maar tegenwoordig

zitten daar grote aantallen bij die helemaal niet voor Nederland gewerkt hebben die zich melden met vervalste tolkenpassen

gefotoshopte documenten enzo maar aan het begin wel kort in de procedure zitten We waren juist net aan het kijken hoe we

dat cijfer extern beter kunnen weergeven duiden om die indruk weg te nemen dat er veel mensen in een eindeloze procedure

zitten Dit is ook van belang omdat er voor het einde van het reces een nieuwe brief naar de Kamer moet over de tolken Ookde

Eerste Kamer heeft wederom om een update gevraagd

Vwb EUPOL klopt het dat die zich ook meer beginnen de roeren Ik meen dat| I0 2e |er afgelopen week rond de 8 telde die

momenteel in de procedure zitten Daarbij wordt gekeken of iemand echt persoonlijk voor een Nederlandse official van EUPOL

gewerkt heeft en zoja dan komt diegene in aanmerking

Ingewikkelder Is dat er nu ookgesproken wordt over de beveiligers We vermoedden wel dat dit er aan zou gaan komen maar dat

kan nog best een discussie worden Aan de ene kant is best aannemelijkdat die ookgevaar lopen maar aan de andere kant waren

deze vaak niet rechtstreeks in dienst van Nederland Het gaat vermoedelijk dan ook om veel grotere aantallen

10 2e [maakt wekelijks een overzicht van de stand van zaken van alle aanvragen Ik zou je de laatste kunnen sturen maar| 10 2e

Is vermoed ik bezig voor vanochtend bezig met een nieuw overzicht wat dan dus actueler is Ik stel voor dat we je straks de laatste

stand van zaken sturen We bespraken ook al de optie om wekelijks een kort overzicht voor jullie te maken

Groet

I0 2e

From 0 2«j ’10 2e| 10 2e S minbuza nl

Sent woensdag 28 juli 2021 08 31

00 2e] |Jt10 2e |

CiQOI 70^ 10 2e

Subject RE tolken

I0 2e @minbuza nlTo

@minbuza nl
420365



In bericht van NOS wordt overigens in algemene zin gesproken over lot van beveiligers

Tientallen tolken van Nederlandse militairen die uit Afghanistan zijn teruggekeerd zitten nog steeds vast in het land en lopen

gevaar ondanks de belofte van het demissionaire kabinet om ze zo snel mogelijk in veiligheid te brengen Dat schrijft Trouw op

basis van gesprekken met betrokkenen Ook zijn er zorgen over het lot van beveiligers omdat zij niet onder de tolkenregeling
vallen

Fromif^ tlQ 29

Sent woensdag 28 juli 2021 07 57

00 2e] | | 10 2e |
Cc | 10] 2 |Jl0 2ej^ 10 2e

Subject tolken

10 2e g minbuza nlTo

@minbuza nl

Goedemorgen 10 2e

Ik las dit bericht vanochtend

Kan jij nader duiden

Ik lees reactie van DEF in artikel en neem aan dat die is afgestemd

Lees voor het eerst over EUPOL beveiligers en ook over tolken voor EUPOL {zijn er tolken die taken hebben vervuld voor NL ers

en is duidelijk hoe zij dat kunnen aantonen

Dank weer

10 2e

Tientallen tolken van Nederlandse militairen zitten nog altijd met hun gezinnen vast in Afghanistan ondanks beloftes van het

kabinet om hen zo snel mogelijk naar Nederland te halen Zij lopen in Afghanistan gevaar omdat zij door de Taliban worden gezien

als landverraders schrijft Trouw woensdag

Het ministerie van Defensie meldt aan de krant dat nog minstens zeventig tolken en hun gezinnen vastzitten in het door oorlog

verscheurde land Zij wachten nog op toestemming om naar Nederland te komen Demissionair minister Ank BijIeveld beloofde

vorige maand er alles aan te doen om de tolken in veiligheid te brengen voordat de Nederlandse troepen zouden vertrekken

Volgens het ministerie van Defensie heeft het grootste deel van de tolken die nog wachten op een beslissing pas vorige maand een

aanvraag ingediend Ook zouden er veel aanvragen binnenkomen van Afghanen die nooit voor de Nederlandse militairen hebben

gewerkt

Er zijn ook zorgen over het lot van de beveiligers die niet onder de tolkenregeling vallen maar wel voor de Europese politiemissie

werkten Omdat zij werkten voor de EU is de vraag welk land zich over hen moet ontfermen In een reactie aan de krant laat het

ministerie weten dat de tolken van EUPol moeten kunnen aantonen dat zij taken vervulden voor de Nederlanders

Vrees voor wraak van Taliban op tolken

VluchtelingenWerk Nederland en oorlogsveteranen luidden in april de noodkiok omdat zij zich zorgen maken over de tolken die

voor de Nederlandse troepen hebben gewerkt Zij vrezen dat hen zonder hulp van Nederland een vreselijk lot te wachten staat

Zo zou de Taliban onder meer een prijs hebben gezet op het hoofd van mensen die voor buitenlandse troepen hebben gewerkt

De taliban hebben in de afgelopen twintig jaar veel tolken gedood en gevreesd wordt dat het recente vertrek van de buitenlandse

militairen tot verdere vergeldingsacties zal leidden Desondanks zei de Taliban in juni dat Afghanen die voor de buitenlandse

troepen hebben gewerkt niet te hoeven vrezen voor hun veiligheid Ze moeten alleen wel voldoende berouw tonen meldde de

terreurbeweging

Sinds het vertrek van de Amerikanen en andere buitenlandse troepen wint de Taliban in een rap tempo aan terrain in Afghanistan

De terreurbeweging is in onderhandeling met de regering in Kaboel over vrede maar daar is in de praktijk nog weinig van te

merken

00170 420365



I0 2e [ I0 2e |[1 i0 2e |@minbuza nl1 | iOK2e |@minienv nl^ ^Q 2e |@minienv nll
I0 2e iBD DGM DMB AO Tfl I0 2e |@minienv nl1 | iO 2e | 10 2 ^ 2e |@minbuza nl1

I TOj 2»r l fio 2^r 10 2» n@minbuza nl] I I0 2en t^i0i 2» | li0 2a |@minbuza nl]{f^ Fo 2ep^
I0 2^@minbuza nl] | ^ 2e [ I0 2e |@minbuza nl] | i0 2e \ I0 2e ] I0 2e |i@minbuza nl] ||lOK2e i |
I0 2ei|] lQ 2e |@nninbuza nl] || I0 2e |e^l0 2eai I0 2e l@minbuza nl] |1Q 26P1 lQ 2e [^Q 2^
I0 2e l@minbuza rin I 10 2^

To

Cc

{10 2e {10 2e@minbuza nl1 10 2« @minbuza nlj
10 2e I0 2e I@minbuza nl1 1 i0 2e |j i0 2f I0 2e I@minbuza nl1

^10 26i |l0 2 |
Fri 8 6 2021 9 41 12 AM

From

Sent

Subject Aanvulling vanuit Bxl RE A^hanistan EU lokale staf EUPOL

Fri 8 6 2021 9 41 13 AMReceived

Dag 10 2e erj 0 {2 Q

Zo juist sprak Ik nog met EDEO afd 0 2^FG PAK 10 2e 10 2®

Hierblj nog aanvullende informatie over de CIVCOM bljeenkomst op 11 augustus en mogelijke antici bljeenkomst In de week van 16

augustus

CIVCOM biieenkomst is door EDEO opgezet om te zorgen voor snel overleg op dossierhouders niveau Er is bewust niet gekozen

voor PSC zo bevestlgde EDEO zo juist
10 2e [ 10 2e bevestlgde dat de CIVCOM bljeenkomst puur zal gaan over het EUPOL personeel lees de tolken Hiervoor is CPCC

team nog bezig met voorbereiding Op dit moment is er nog steeds geen lijst gevonden van alle tolken in de EUPOL pool Voor

1 NB In principe za IO 2| 10 2e naar de CIVOM bijeenkomst gaanvragen kunnen we oa terecht bij | 1Q 2e |CPCC

als Point of Contact vanuit politieke afdeling volgende week

In de week van 16 aug komt er mogelljk een antici bljeenkomst ter opvolging van de brief vafl 5 2^DEO 10 2e gp de gesprekken

met zijn EU collega s NB EDEO gaf aan vai^ lQ 2^rt10 2 i^uimhartige reactie voor opnemen lokaal personeel van

EUdel te hebben ontvangen De EU lijkt hiermee een opiossing te hebben gevonden voor een groot deel vd evacuatieverzoeken De

mogelijke antici bljeenkomst is als die er komt ook om gehoorte geven aan alle lidstaten die aangaven dat gespreka 27 gewenst

is Desgevraagd aangegeven dat NL geen maximum aantal visa verstrekt maar dit per geval beziet Vanuit BZ is positief gereageerd

op de EU verzoeken staat en die nu door JenV worden beoordeeld

10 2e

10 2evan

I0 2e | dankte voor de informatie Zelf is hij na vandaag met verlof en per 1 September wordt hij

zal zijn afdeling tijdelijk onder z n hoede nemen

10 2e

10 2e de EU 10 2e

Groeten

10 2e^

From | 10 2e ^| I0 2e | I0 2e

Sent donderdag 5 augustus 2021 17 13

TortlO 2eglOK2e^ I0 2e |@minbuza nl [ I0 2e |@minjenv nl | I0 2e |BD DGM DMB AO T

@minjenv nl

I0 [2e 10 2e 10 2e Sminbuza nl I0 [2e j 10 {2e 3 10 2e @minbuza nl 10 2e [ 0 2^
^ 10 2e |@minbuza nl 0 24 tl0 2e|^ 10 2e ^@minbuza nl |l0 2^ ^0 2^H |@minbuza nl |00K2e | l0K2e

10 [2e gminbuza nl [ l0 2el 10 2e ]c I0 [2e gminbuza nl [ i‘^ 2^] e lQ 29 ]
10 2e |@minbuza nl^0 2eg 10K2e [] | I0 [2e |@minbuza nl [^ lt» 2e I0 [2e ~|@minbuza nl

10 [2e g minbuza nl I0 2s 10 29 5 minbuza nl

Subject Afghanistan EU lokale staf EUPOL

@minbuza nl

10 2e

Cc

10 2«

Hal10 2«ie a

i0 2e|en ik hebben zojuist een telcon gehad met

onderkomen te vinden voor de EU lokale staf om de burdensharing onder EULS van de grond te krijgen Hij noemde o a dat hij

toezeggingen heeft va^0 2^0 lokale staf eh i0 2 ‘|40 De druk is hoog ook op lidstaten om nog meer op te nemen om landen als

10 2s{waar de meerderheid van de lokale medewerkers naartoe wil te ontlasten In de week van 16 augustus komt er een EU

bijeenkomst om eea naderte operationaliseren EDEO kan kosten voorvluchten van medewerkers en nu ook gezinnen dekken

10 2e alsl I0 2e lEDEO Hij belt alle EULS langs om een

Van onze kant aangegeven dat we via EUDEL in Kaboel een verzoek voor 5 medewerkers en hun gezinnen hebben ontvangen

totaal 14 mensen en dat dit ter besluitvorming voorligt Dat BZ er positief tegenover staat maar goedkeuring van JenV moet

IQOI71 En dat als er akkoord is deze mensen in de NL procedure mee moeten gaan 420372



Dzz ook EUPOL problematiek aangekaart en dat NL al 18 aanvragen binnen had Hiervoor komt een speciale CIVCOM meeting dat

meldde jij ook ah iO 2eiio 2e

aan voor dit dossier 10 2e |@eeas europa eu en

jnoemde dat dit komende week al gaat plaatsvinden Hij raadde ons verder de volgende contacten

@eeas europa eu en onze eigenI0 2e 10 2e

Dit ter informatie ook aan alien in cc Verdere opvolging beter in kleinere mailgroep

Greet

fl0 2e

n0 2ej| 10 2e

10 2el

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland■1^

lOM®

00171 420372



@minbuza nn DAB PRIMP IND| iQ 2g j@ind nn KAB CAff^
©minbuza nl] I I0 2e l@mindef nlll I0 ^g I@mindef nl1 DAO

10 2e 10 2e 10 2eTo

l^Kll0 minbuza nl1 1 I0 2e j | I0 2e

PRAFI] 10 129 I@minbuza nl1
10 2eU| 10 2e ^D DGM DMB AO Tti 10 2e

Id 10 2^ 1@ind nl]jfo 24 10^
i0 2e |@minbuza nl1 i0 2e| | 10 ^9

1Q 2e

10 2e
@min|env nn I I0 2eCc

10 2e 10 26 IQ I0 2e l@ind nl] I I0 2e |

@minbuza nl] | I0 2e10 2el 10 2e

10 2e [ 10 2e @minbuza nl]
From

Sent

Subject RE Tazkeras niet meer vereist

Received

DAB PRIMP IND

Fri 6 25 2021 2 40 53 PM

Fri 6 25 2021 2 40 56 PM

Ha 10 2e

Ah mooi helder Dankjewel

Greet I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e ®minbuza nlVan

Verzonden vrijdag 25 juni 2021 13 17

Aan DAB PRIMP IND \ 10 2g ~|@ind nl KAB CA 4l^ 2g]|@minbuza nl | 10 2e 10 2s

g minbuza nl I0 2e @mindef nl DAO PRAF lOKZg @minbuza nl

10 2e @minjenv nl I0 2e 10 2e
‘

0 2e

10 2e | | 10 2e |@ind nl | 10 2e 10 2e

^I0 2e|| I0 2e 10 i2e |@mlnbuza nl | 10 2e 10 2e |@minbuza nl

Onderwerp RE Tazkeras niet meer vereist

10 2e

CC 10 2e 10 2e10 2e

@ind nl j jO 24 Qt 2e10 2e @minbuza nl

Dag alien

Hierbij de checks die wij nu doen inci uitleg Mochten er nog vragen zijn dan hoor Ik het graag

Greet

10 2e

From DAB PRIMP IND j 10 2g |@ind nl

Sent donderdag 24 juni 2021 17 07

To KAB CA 4l°M2g^ Sminbuza nl DAB PRIMP IND \ 10 2g

g minbuza nl 10 2e @mindef nl

10 2e 10 2e@ind nl

10 2« 1Q 2e t|C Q ^^ | 10 2e @minbuza nl DAO PRAF

I0 2g |@minbuza nl

Cc | 1Q 29 I I0 2e ^
10 2e ^@ind nl j 0 24 I0 2e

Subject RE Tazkeras niet meer vereist

I0 2e 10 2e S minienv nl | 10 2^ | lQ 2e

10 2e I0 2e |@ind nl

10 2e

hoi I0 2e

Ok dan horen wel het wel binnenkort bedankt

Greet 10 2e

Van KAB CA 10 2g]@minbuza nl

Verzonden donderdag 24Juni 2021 14 34

Aan DAB PRIMP IND \ 10K2g ~@ind nl

10 2 @mindef nl 10 2e I0 2e

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

10 2« @minbuza nl DAO PRAF | 00 2g |@minbuza nl

@minienv nl I0 2e I0 2e

10 2e @ind nl

CC 10 2e I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e

^ [1Q 29 | Sind nl i 0] 24 I0 2e

Onderwerp RE Tazkeras niet meer vereist

10 2«

l00172 2e 420377



De discussie gisteren leidde hier intern ook weer tot discussie dus hebben we een memo opgesteld met daarin precies de vereisten

qua documenten Ik deel deze zsm leiding post moet nog accoderen en dit zal een hoop verduidelijken

Groet

10 2«

From DAB PRIMP IND j 10 2g |@ind nl

Sent donderdag 24 juni 2021 16 54

10 2e l| 10 2e | g minbuza nl | 10 2e |@mindef nl | I0 2e

@minbuza nl DAO PRAF | lOK2g @minbuza nl KAB CA lO 2g @minbuza nl

Cc DAB PRIMP IND I0 2g |@ind nl 1Q 26

10 2eTo

10 2e

10 2e 10 2e @min|env nl I0 2e

10 2e | 1Q 2e |@ind nl i ^ 2^ 10 2^ 10 2e 10 2e @indjTl10 2e

Subject Tazkeras niet meervereist

Hi alien

Gisteren hadden we hettljdens het overleg over de besllssing door BZ om geen tazkera s meer te vragen aan de aanvragers Een

paspoort is afdoende om een visumsticker in te plakken Het is begrijpelijk gelet op de snelheid waarmee eea nu moet maar ik

heb toch een aantal vragen

1 Vragen jullle de tazkera s Liberhaupt niet meer op of vragen jullle ze wel maar gaan jullie coulant om met een situatle

waarin het niet makkelijk is om een tazkera te krijgen

2 Is het niet zo dat een tazkera als belangrijk brondocument verelst Is om een paspoort aan te kunnen vragen Zo ja dan

lijkt me het vragen naar een tazkera geen overbodige luxe ivm dubbel check

3 Als de eis om een tazkera helemaal vervalt weet ik niet of er een meerwaarde is om de Kmar Falsificaten alleen de

paspoorten te laten checken Zonder de tazkera valt er weinig over het paspoort te zeggen als de tazkera niet bevoegd is

afgegeven is het paspoort ook niet in orde namelijk

Mocht het antwoord op vraag 1 zijn ze warden helemaal niet meer gevraagd in de mail mbtde te overfeggen docs dan zou ik er

toch voor willen plelten om de tazkera s gewoon te vragen maar coulant te zijn In de gevallen dat de aanvrager aangeeft dat het

overleggen van de tazkera onmogelijk binnen afzienbare tijd kan Dan komt natuurlijk ook meteen vraag 2 om de hoek kijken

kunnen de aanvrager en zijn gezin dan wel een paspoort krijgen als ze geen tazkera hebben

En dan nog een vervolgvraag wat| I0 2a [ p de lokale kantoren gaat checken als er geen tazkera s meer hoeven te worden

overgelegd Alleen de paspoorten en ongelegallseerde huwelijksakten

Ik hoor het graag

Groet 10 26

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

]Q0172 ^6 paper Do you really need to print this email 420377



1 2^0 2h| 10 29 @minbuza nllTo

10 2e 10 2e 10 2eCc @min buza nl]
10 2e 10 29From

Sent Tue 8 3 2021 5 02 59 PM

Subject RE Question on EUPOL

Tue 8 3 2021 5 02 59 PMReceived

Fijn als jij dat kunt checken zou me niets verbazen als ze inmiddels concrete aanvragen hebben gekregen {zoals wij dus dat er toch

nader over nagedacht is inmiddels

Fronts 10 2e @minbuza nl

Sent dlnsdag 3 augustus 2021 12 55

00 2e] | |{10 2e |
Cc |l0] 2et| 1Q 2e | |

^

Subject RE Question on EUPOL

I0 2e @minbuza nlTo

10 2e

Hi {10 2e

Deze week ben Ik op kantoor Daarna nog 2 weken verlof Op verzoek van DVB probeer ik morgen of later deze week me|1|0 2^

spreken over veiligheidsontwikkelingen in AFG Ik neem je vraag dan graag mee Uit mijn gesprek met 10 2e voorafgaand aan

verlof werd m b t de tolken die voor Internationale missies hebben gewerkt slechts aangeven dat dit een categorie bet reft die

{begrijpelijkerwijs zorgen heeft omdat niemand zich over hen ontfermt 10 2e | liet er niet meer over los en ik verwacht dat 0 2

zich daarom niet echt over dit issue heeft gebogen men heeft genoeg aan de eigen aanvragen Afijn later deze week meer

Groet

10 2e 10 26 10 26 @minbuza nlFrom

Sent dlnsdag 3 augustus 2021 12 21

Td ^^0 2 10 2e @minbuza nl

Cc |10] 24
Subject FW Question on EUPOL

10 129 10 29 @minbuza nl

H^10 2^
Ben jij alweer terug van verlof Lijkt wel aan afwezigheid van OoO te zien

Dezelfde vraag geldt voo 10 2^ Kun jij dat navragen Of wil je dat ik rechtstreeks hen benader

Groet

10 2e

From 10 29 | 10 2»

Sent dinsdag 3 augustus 2021 12 18

To jl0 2e| riT0 26 || l0 l29j] j[10 2e [^[10] 2a ^| 10 2e 10 2e ~|l^ 10 2a |^I0 f2ej| 10 2e^
10 2e 10 2a | l lO^e ® I0 2a l0 2 1^2e || 10 2e |^ 10 2e 10 2a |

10 2e g~ 10 2a | io 2e || io 2e | j 10 2e I0 2a10 2e S

10 29 10 29 10 29 1O 20 @1 10 2a || 10 29i I0 |2a m 10 2a @ i0 2a

g^ l0 2a l10 2a 10 2e 10 2e
^

l^ 10 2a ^

^[10 2a h

10 2e \@\ 10 2^
10 2e ||g 10 2a || 10 29^^0 2€[l0 2a |l0 24 j 10 29 ^ 10 2a [ 1[I0 129|] 10 29 | 10 29

10 2e I klO 2ej S^ 10 2a n0 2^10 2^M0 2Ml0 2^ g | I0 2a 10 2e 10 2e@ 10 2a @ 10 {2a

g^10 2a10 2e @1 10 2a 10 2e 10 2e Igj 10 2a 10 2e 10 2e @ lQ 2a10 2a

^ 10 2a KF 2^M ^°K2e ^
1Q 29 II 10 129 | jlO Sei^ [1Q] 2a [^1C ^

10 2e |@| iov2a ^0 2| 10 2e || 10 2e |
10 2e || I0 2e ^ ^ 2e 10 2a ^

^0] 2^0] 2f^10 2et 10 2a ^ | 10 2e |g^ t10 2a [
Cc lO] 26trTlQ 2e | | 1Q 2e |@m inbuza nl j f^| 10] 26]| | 10 2g liSminbuza nl

Subject Question on EUPOL

I0 2e f10 2e \g 10 2a

I0 2e 10 2a | ^10 2 I0 2a

Dear all

Iqoi 73 oli are all well and that many of you are enjoying your leave Due to the holidays I am reaching out to this rather 1420379
mail group with a question hoping to catch someone for each of the | l0 2a |



I wanted to check whether you have received any requests for interpreters of the EUPOL missions and if so how you are dealing

with these request We have received a fair amount 10 so far I think and understand that there is supposed to be some

administration of these interpreters in Brussels We have however so far not been able to lay our hands on such an

administration Assessing therefore whether these applicants were in fact interpreters is proving to be quite a challenge Plus it

may very well be that the same person has turned to multiple countries and is therefore being assessed for multiple interpreters

schemes We ve asked the EU through our Permrep in Brussels to take the lead in coordination on this but for them their local

staff of the Embassy in Kabul is a first priority we have been told

Happy to hear whetherthis is somethingyou are also working on

Many thanks

10 2e

JiomWTiom^
I0 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Nederland

Lj 10 2e

00173 420379



10 2e I 10 2e ||
DAO PRAF

Wed 8 4 2021 10 42 12 AM

10 2eTo @min buza nl]
From

Sent

Subject FW 2021 08 03 Hoogprofiel
Wed 8 4 2021 10 42 13 AMReceived

2021 08 03 Hoogprofiel docx

From 10 2e @mindef nl I0 2e S mindef nl

Sent dinsdag 3 augustus 2021 14 04

To DAO PRAF I0 2g ®minbuza nl I0 2g @ind nl 10 2« 10 2e@minjenv nl

@mindef nl | lOK2e |@jnd nl | 10 [29 |[^0 ^| 10] 2e |@mir buza nl | Tl0 2e |@minjenv nl

©mindef nl

10 2e

10 2e @minjenv nl | lQ 2e | | 10 2e | 10 2e ©minbuza nl

Subject 2021 08 03 Hoogprofiel

Allen

Hierbij een eerste opzet van de nadere uitwerking definitie tolken en definitie hoog profiel In heb ook de concrete

cases erblj gezet Graag jullle commentaar

Mvg^10 2^
Dit bericht kan inforaiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00174 420388



TOLKEN

Waarom een tolk wel

• Tolken werkten vaak persoonlijk voor Nederlandse militairen of politiefunctionarissen
• Tolken werden door militairen of politiefunctionarissen meegenomen bij ontmoetingen of

patrouilles waar zij door toedoen van militairen of politiefunctionarissen exposed werden

en vereenzelvigd met de missie

• Tolken kregen door de gesprekken tussen Nederlandse militairen of politiefunctionarissen
en lokale vertegenwoordigers vaak kennis van gevoelige informatie hetgeen een extra

risico voor de tolk met zich mee kan brengen
• Tolken werden voordat zij voor Nederland gingen werken gescreend binnen de

mogelijkheden die de missie had

De combinatie van deze factoren leidt tot de speciale positie die tolken innemen Bij een aanvraag

van een tolk om naar Nederland overgebracht te worden volstaat het aantonen dat de aanvrager

als tolk voor Nederland of een Nederlandse functionaris heeft gewerkt

Enkele uitzonderingen
• Ook partner met kinderen van een overleden tolk

Bij 2 tolken met unieke prestaties mogen ook familieleden laten overkomen

HOOG PROFIEL

Wat is hooq profiel
• individuele beoordeling
• Een medewerker moet kunnen aantonen dat hij zij een substantiele periode voor Nederland

of een Nederlandse functionaris heeft gewerkt in het kader van een intemationale

militaire of politie missie Als richtlijn wordt een periode van tenminste 3 maanden

gehanteerd
• De aard van de werkzaamheden

deze dienen zodanig te zijn dat een medewerker regelmatig actief door Nederlandse

militairen of Nederlandse politiefunctionarissen in posities is gebracht waar hij zij werd

exposed en vereenzelvigd met de missie

Speciale gevoeligheid van de informatie waar zij kennis van droegen

Persoonlijke zichtbare band met NLD functionarissen

• Een medewerker moet kunnen aantonen dat hij zij nu bedreigd is vanwege die

werkzaamheden

Hoewel elke aanvraag individueel bekeken zal worden zijn aanvragers die werkzaamheden hebben

uitgevoerd als beveiliger of logistiek ondersteuner niet kansrijk om naar Nederland overgebracht te

worden

Tot nu toe wel

10 2e

Wie niet

Beveiligers logistiek medewerkers contractors bouwers administratief personeel bazaar

medewerkers barpersoneel

De onderscheidende criteria zijn op het vlak van de aard van de werkzaamheden

door NLD functionarissen regelmatig actief in posities gebracht

exposed vereenzelvigd met de missie

00175 421629



gevoelige informatie die zij hoorden vanuit hun functie

persoonlijke zichtbare band

Overige argumenten
• Niet verifieerbaar het is onbekend hoeveel niet tolken waaronder bewakers er voor

Nederland hebben gewerkt of werkzaam zijn geweest op multinationale militaire locaties

Er is geen database aangelegd van de betreffende niet tolken waaronder beveiligers
• Risico in tegenstelling tot tolken was is de achtergrond van een niet tolk vaak niet bekend

en kan het overbrengen naar Nederland een veiligheidsrisico opieveren voor de

maatschappij
• Precedentwerking het beeld is dat bij het eventueel verruimen van de criteria om naar

Nederland overgebracht te worden^ er een niet beheersbare toename voIgt in het aantal

aanvragen Het gaat immers om een zeer omvangrijke groep mensen gezien de vele

internationale militaire en politie missies in Afghanistan en vele militaire locaties waar

coalitielanden^ waaronder Nederland werkzaam waren

00175 421629



I0 2e i0 2 [i I0 2e @minbuza nllTo

0 2^ 10 2e 10 2e 10 2e I0 2e l@minbuza nll I lQ 2e

@minbuza nl] [fo^ |
Cc @minbuza nl1
I0 2e |[ |10 2e 10 2e |10 2H| 10 2e@minbuza nl]
10 2» |@minbuza nil

From

Sent Fri 8 6 2021 1 32 40 PM

Subject FW Overleg tolken

Received Fri 8 6 2021 1 32 40 PM

j^
Welkom terug alvast

Deze ook alvast voor jou

Dit overleg op ons initiatief tot stand gekomen en ook vervolg op overleg dat ik vorige

week bijeen riep

Dit heeft hoogste prioriteit in het licht van afgelopen twee weken

Van groot belang dat daar alle kaarten op tafel komen Moeten we goed voorbereiden ook in overleg

met de post

[ loi^is komende dinsdag om 10 uur b |0 [2idu3 denk goed alsiiO ^ jij gaan

Als dit overleg niet gewenste resultaat oplevert dan zou mijn suggestie zijn snel doorschakelen

naarii0 2e ofi0 2

Hg
10 2e

From | lt» 2e |@mindef nl | I0 2e |@mindef nl

Sent vrijdag 6 augustus 2021 14 18

10 2e @mindef nl [10 2e @mindef nl^i0M2^ 10 2e

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

lOXSe @minbuza nl [10 2e 0 2nj 10 f2e S minbuza nl 10 C2e] gminjenv nl

10 2e @minjenv nl

S m indef nl

@minbuza nl it^ ti^ 2»l«|0 ^I0 2eTo

10 2e 5 m inbuza nl

I0 2e 10 2e I0 2e | g mindef nl 10 2e@mlndef nl @mindef nlCc

Subject Overleg tolken

Heren

Lijkt me verstandig snel overleg in te plannen over AFG toUten Ik weet niet wie er met verlof is dus schrijfjullie
allemaal maar aan Laat het aan jullie wie er komt

Stel voor dat dinsdagmoigen 10 augustus te doen om lOu bij defensie Uitnodiging met details volgt maandag

Fijn weekend

io 2e

Dit bericht kan inforaiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00176 420393



10 2e I | 10 26 | 10 29

1Q 2e |ri 10 2e |@minbuza nl1 1 1Q 2e |J 10 26 | ip 2e |[
INDfl 10 2^ pnd nl] POK^ ^mindef nlE iQ 2e] ^min^nl]

iOK2e l@minienv nil I I0 2e I 10 26 | 10 29

To ^ |iO 2e|g iQ 2e |@rriinbuza nl] | iQ 2e iQ 2e |@minbuza nl] I0 2e i

f| |iO 2€^ tiOK2e| I0 2e |@min buza nl1 | MQ 2e | | ^ 2e |^ I0 2e

I0 2e |[1 I0 2e I@minbuza nl1 1 10 26 | tiO ^jr iQ 2e I@minbuza nl1

DAB PRLMP IND

Wed 7 21 2021 9 55 42 AM

I0 2e I0 f2e |@minbuza nn jlO 24
I0 2e I@ind nl1 DAB PRLMP

I0 2a |@mindef nl[r 10 2^ |@mindef nl]
10 2e |@ind n I]

To @minbuza nn

10 29 10 2« 10 2e

Cc 10 2e

10 2e 10 2e [@min buza nl]

From

Sent

Subject RE Aanpassing procedure Follow up van debat tolkendossier

Received Wed 7 21 2021 9 55 56 AM

Beste BZ collega s

Blijven wij a Is IND wel de documentencheck vragen bij de Kmar Die checken de authenticiteit van de tazkera en of die dus a Is

juiste basis kan worden aangemerkt voor afgifte van het paspoort Als zlj inconsistenties zien op grond waarvan ze concluderen dat

het mogelijkom frauduleus verkregen documenten gaat wordt dit neem ik aan toch nog wel gecheckt op de post nietwaar En

hoe wordt daar dan mee om gegaan toch nieuwe tazkera bv

Als dat namelijk niet het geval is dan heeftde Kmar check mijns inziens niet zo heel veel zin meer

Greet I0 2e

10 2« 10 2e 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden woensdag 21 Juli 2021 08 40

Aan | 10M2e | j l0K2e | | 10 2e |@minbuza nl fo ^| 10 29] | ^ 10 2e |@minbuza nl | 10 2e | 1Q ^
10 2e @ind nl DAB PRLMP IND 10 2g @ind nl 10 2e @mindef nlI0 2e

10 2e @mindef nl

CC 10 i2e I0 {2^ g 10 2e @minbuza nl 10 2e ^I0 2e 10 2e [g minbuza nl 1P 2^ 10 2e

f10K2s J@minbuza nl [l0 2^ ^26j | 10 2e | S minbuza nl | 10M2 |t10 2e | | 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e i0 2e 10 2e @minbuza nl

Onderwerp RE Aanpassing procedure Follow up van debat tolkendossier

io 2e

5 minbuza nl

Veel dank I0 2e [ helder We hadden dit natuurlijk al besloten begin jiini hoewel toen bij nader inzien de IND niet

helemaal goed was meegenomen in die besluitvorming Daar kwamde post toen later op terug omdat i0 2e had

aangegeven dat dit toch nodig was Dat besluit op voorstel vant ’^ ^^l was toen ook gebaseerd op een uitgebreide ronde

langs andere landen waaruit bleek dat die dit niet doen Uit mijn hoofd hadden we toen gecheckt meK| QK^jj io 2a | it 2e

Onze minister is al langs die lijnen geinformeerd dus het zou goed zijn als we dit ook in de uitvoering kunnen aanpassen

Groeh
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van I0 2e i 10 2e I0 2e @minbuza nl

Datum woensdag21 JnL 2021 7 43 AM

Aan |fS minbuza nl j |l0 2^j|00 2e \ 1Q 2e |fg minbuza nl J 1Q 2e |@ind nl

lQ t2e |@ind nl d lOK2g |@ind iiH |@indnl T l@mmdefnl | 10 2e |@inmdef iil T
I0 2e l@mindefnl 1 10 26 |@niindef nl

I0 2e I0 2e | 10 2e

@minbuza iil 10 2e 10 2^ 10 2e |@mmbuza nL j10 2e[ [ I0 26d10 2^
I0 2e |@minbuza ni n00 2e | ^0 2

hO 2^}hO 2eH 10 2e |@minbuza nl^ I0 2e I 10 2«

Kopie 10 26 10 S

Ir l@minbiiza nl10 2e @minbiiza nl i0 26 10 2e 10 2e

I0 2e 10K2e U 10 2@minbiiza nl

@mmbuza nl10 2e

Onderwerp Aanpassing procedure Follow up van debat tolkendossier

Beste alien

Ter ODVolgIng van onderstaande vraag van I0 2e in geel n a v het tolkendebat stellen we voor om de procedure verder in te

|00177 420395



In Kaboel hebben we nogmaals een rondvraag gedaan t a v documenteneisen en checks O b v vergelijking metl|Q 2^ri jQ 2f
adviseren wij geen consistentiechecktussen paspoort en Tazkira meer uit te voeren maar enkef de authenticiteit van het paspoort

te controleren {en daarmee iemands identiteit vast te stellen In de uitvraag van documenten zal de Tazkira alsnog opgevraagd

worden maar de consistentiecheck zal vervallen

Wat de ambassade betreft gaan we dit nu zo doen We voelen hier op de post de tijdsdruk en het laten vallen van deze extra actie

betekent tijdswinst Vanmiddag tijdens tolkenoverleg kan 10 2 jullie eventuele vragen en reactles toellchten

Dit advies geven wij o b v de volgende achtergrond

Huidige werkwijze consistentiecheck en laten uitvoeren van correcties is gebaseerd op het gegeven dat douane op het

vliegveld de gegevens op het paspoort controleert met de gegevens in hun online database hetgeen o b v Tazkira is Ihgv

discrepanties zou reizigertoeganggeweigerd worden wat leidt tot extra kosten en werklast

Echter

o iO 2 5^rti 0 2ii^egistreren paspoort a Is basisdocument voor reizen en als leidend voor het vast stellen van de identiteit

o i0 2 3^r i0 2ii^even aan dat het in de Afghaanse context veelvoorkomend is dat er verschillen zitten in schrijfwijze van

naam of verschillen in de geboortedatum wanneer Tazkira en paspoort vergeleken worden Beide landen geven geen

instructie voor correcties aan de aanvrager ook niet als Tazkira bijvoorbeeld enkel de voornaam van aanvrager

vermeldt Beide landen geven aan dat geen van hun reizigers toegang tot vliegveld vlucht geweigerd is

o 0 2iifegistreert verschillende schrijfwijzen van de naam als aliassen in hun systeem

o iO^»^erstrekt een niet wetsgeldig document aan reizigers ihgv overduidelijke verschillen in schrijfwijze van naam en of

geboortedatum Hier staat op vermeld dat de reiziger op uitnodiging vai |lQ 2 j^eist incl telefoonnummer van de

ambassade voor eventuele vragen bij vertrek transit of aankomst Deze werkwijze kunnen wij overnemen Mocht

blijken dat er onverhoopt toch reizigers toegang tot vliegveld wordt geweigerd kan dit reden zijn voor herzien

werkwijze maar gezien de snelheid die het opievert en de ervaringen vaKi1Q 2i^ri 0 2 i s dit een verdedigbaar risico

Hartelijke groet
I0 2e

J 10 2e H t0 2ij]
XTU]^2e7

Nederlandse Ambassade in Afghanistan

Q0 2e ]@minbuza nle

10 2ew

mobiel whatsapp
Twitter @T 10 2e

From I0 2e ^ 10 26 |
Sent dinsdag 13 juli 2021 20 51

To |[10K2e M 10 2e U 10K2e

10 [2e | |l0 2^ ^
\ @minbuza nl 10M2e| |l0] 2^ | 10M2e |@minbuza nl

Subject RE Follow up van debat van donderdag jl tolkendossier

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl | l0 2e | j0 2^ j iQ 2e |@minbuza nl

g minbuza nl 0 2 J I0 2e 10K2e S minbuza nl 10 2e 10 2e10 2eCc

Dag| l0 2e I

Ik heb defensie nogmaals gerappelleerd over de actiepunten die uit het debat voortvioeien Will keep you posted

Ik kan niet in de hoofden van de Kamerleden kijken maar gezien het feit dat ze oorspronkelijk geen motie voorzien hadden {er was

geen 2 minutendebat aangevraagd navCD missies en operaties kan ik me best voorstellen

Maar ben benieuwd hoe anderen dit zien

10 2g
I0 2g

Vwb het versnellen in de keten van de aanvraag heb ik zelf het idee dat er een aantal knelpunten blijft

Communicatie het is momenteel niet mogelijk voor jullie om alle mensen direct te antwoorden Dat heeft misschien niet

zozeer te maken met de snelheid van de afhandeling maar wel met de perceptie van de aanvragers over de urgent]

gevoeld wordt aangaande hun aanvraag
—

A Ar

00177 420395



Uitnodigen voor visum we zien dat er toch best een behoorlijke tijd kan zitten tussen goedkeuring van de

voorleggingsbrief en de uitnodiging om langs te komen voor een visum Het is bijv wat ongelukkig dat de Kamer precies

twee cases opbracht die allang door de molen waren maar nog niet aangeschreven om voor het visum te komen 29 6 was

voorleggingsbrief goedgekeurd maar dit was hen nog niet verteld op 8 7

Het rondkomen van de 10 2a jk zag dat jij dit ookal escaleerde dank daarvoor Dat begint wel echt zorgwekkend te

worden dat het nog niet rond is een maand nadat we dat aan de Kamer gecommuniceerd hebben

■^TazKeR^^enzu^ceraenjesluDR 10 2e Jf|Snn^nle^mee^nacn^^vclren^mcra^nfRlj^ai^jn|ff

^t of dat mensen extra tijd kost hadden gezegd dat we dat corrigeren van inconsistent

Qispoort niet meer gingen doen en alleen op paspoort af zouden gaan om tijd te winnen|
Kortom ikdenk persoonlijk dat de grootste verbeterslagen momenteel binnen handbereik zijn door het toevoegen van capaciteit

{intern en extern dus \ i0 2a aan de ambassade Het is immers volledig begrijpelijk dat met een groeiend aantal aanvragen het

allemaal niet meer te behappen is

jj|
I II

mr ■ i

We zien verder de afhandeling bij IND en Defensie behoorlijk tot zeer snel gaan 10 2e | merkte wel op dat er momenteel meer

zaken bij Defensie liggen dat zullen we tijdens ons overleg morgen bespreken We kunnen niet uitsluiten dat dit komt doordat er

steeds grotere hoeveelheden valse aanvragen binnenkomen Mocht jij concrete suggesties hebben van zaken die niet goed lopen

dan horen we ze uiteraard graag dan nemen we dat direct op met Defensie IND

Vwb afstemming van de procedure daar hebben we de werkafsoraken voor die destiids gemaakt ziin tussen Defensie IND en BZ

10 2e gou je die nogmaals kunnen delen 10 2g

10 2g

Groet

I0 2e

From | 10 26 | j 10 2e | ^0 2e

Sent dinsdag 13 juli 2021 08 59

To I I0 2d | i0 2e |

@minbuza nl

@minbuza nl lOK^e 0] 2^k lOKSe @minbuza nl

S minbuza nl 0 2i 10 2e 10 2e SJminbuza nl 10 2e 10 2e

@minbuza nl diO 2^qo 2^H I0 2e | g minbuza n^ I0 2e t|0PK2e | r~
@minbuza nl l0 2€ [I0 29j 10 2e @m inbuza nl

10 29

10 29 I0 2e 10 2eCc

10 2e 10 26 @minbuza nl

10 29 |J 10H26 |
Subject RE Follow upvan debat van donderdagji tolkendossier

10 2e

Dag| 10 2e |e^10 2^

Dank voor het lijstje van de toezeggingen

Na overleg met i0 2e ©n I0 2e raden we vertaling naar Dari aan De tolken spreken goed Engels maar lezen schrijven daarentegen niet

perse

Wat betreft de procesversnelling^ begrijpen we hier niet helemaal de context van de motle was het de frustratie over de MIndef aanname dat

NLse aanwezigheid de ambassade betrof of wll men dat het nog sneller gaat Of a Hebei

Met 10 2e ihler zal een slag gemaakt kunnen worden hier in Kabul maar we kunnen ook nog elders in de keten kijken
waar het sneller kan We lopen anders het risico dat we niet iedereen het land uitkrijgen mocht het worst case scenario qua veiligheid zich

verder ontvouwen

Wat betreft de afstemming van de procedure heb ik begrepen dat deze op een hoger niveau nog per memo wordt vastgesteld We zagen in het

10 2g

Veel dank weer

Hartelijke groet

r00177 420395



From 10 2e ^ I0 2e | I0 2e

Sent maandag 12 juli 2021 12 27

To | 1Q 26 M 10 2~^^ 10 26 | S}minbuza nl | iD 2e |tjO 2^H QQK^e |@minbuza nl

10 [29 | P0 2^ ^ [10 2e bminbuza nl t 0 H | 10 2e ^ bminbuza nl I 10 2~^ [l0 26j
10 2e ig minbuza nl 10 26ll0 2i c 10 2e ig minbuza nl 1Q 2e 10 2e 10 2e

10 [29] ^| 10H2e]|^ 00 12e |@minbuza nl [l0 2^ ^i0 2€ j | 10K2e |@minbuza nl

Subject RE Follow up van debat van donderdag jl tolkendossier

@nninbuza nl

Cc

@minbuza nl

Dag I0 2e

Goed dat je er nog even om vraagt want we waren er nog niet aan toegekomen om jullie bij te praten {hoewel| l0 2^ | iig deals wel

meeluisterde natuurlijk

Detoezeggingen

MinDEF heeft toegezegd aIs er geen particuliere vluchten meer zijn halen we ze op Ik weet niet hoe defensie dat voor

zich zag met name ook omdat in het debat van juni ze aangaf dat er geen nieuwe militaire missie komt om tolken op te

halen {endaarwasde Kamer het ook met haar over eens

M zegde toe om de regaling online te zetten in diverse vertalingen

En M zegde toe te kijken naar het Duitse model

En dan is er natuurlijk de motie verzoekt de regering zo snel mogelijk reisvisa te verstrekken aan de resterende tolken en hun

gezinnen die in aanmerking komen voor de tolkenregeling

Vwb de toezeggingen heb ik bij defensie de vraag uitstaan hoe ze daar mee om willen gaan {dus of zij de Duitsers gaan benaderen

of dat wij dat doen en of ze een tekst over de regeling kunnen opstellen Ik zal ze goed gaan opjagen Als de tekst van defensie er

ligt moeten we even nadenken over de vertalingen Op zich spreken juist de tolken natuurlijk Engels maar we kunnen ook in Dari

vertalen Wat is jullie visle daarop

Vwb de motie hoeven we m l niet iets nieuws of anders te gaan doen behalve dat we moeten zorgen dat we de vaart erin houden

Daarbij is snelle en effectieve communicatie m i een aandachtspunt zodat we die gevallen van mensen die niets horen kunnen

voorkomen Aangezien jullie volgens mij daarin al alles doen wat menselijk mogelijk is kan vooral 10 2e hierin een grote rol gaan

spelen Als ik het goed begrijp reist hij snel naar jullie af

Ik snap verder niet helemaal wat je met afstemming van de procedure bedoelt Er zijn werkafspraken tussen Defensie IND en

BZ en vooralsnog blijven die wat ze waren dus daar hoeft niets over afgestemd te worden

Groet

I0 2e

From | 10 2e | ^ l0 2e | j I0 2e |@minbuza nl

Sent zaterdag 10 juli 2021 12 45

To |[10K2e |tf^fe| lOK2e |@minbuza nl I 10 2a tl lOK2e 1
10 2e | |10 2^ ^ 10 2e | aminbuza nl j 0 2tf 10 2e | ^ 10K2e ||g minbuza nl hlt» 2e | [I0 2^

i0 29 @minbuza nl IQM^^ I IQ ^^ k @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nl

10X29

Subject Follow up van debat van donderdag jl tolkendossier

10 29 @minbuza nl

Cc

@minbuza nl

Dag 0 2ofen I0 2e

Zoals al even vandaag aangestipt op Whatsapp met’ 0 l24 maar ook nu langs deze weg zouden jullie voor ons de toezeggingen die

zowel mondeling als schriftelijk zijn gedaan in het Kamerdebat z s m kunnen toesturen Het liefst maandag omdat er snelheid

vanuit de Kamer wordt verwacht

iQQYyy we maandag ook even intern bespreken hoe we invulling aan de motie geven Dan kan dit woensdag a s in het
420395

toiKenoverleg doorgesproken worden met DEF en IND Sprak I0 2e en zij zei aan te nemen dat ook zij met dezelfde exerciiie oezig



zijn

Lijkt me ook van belang de afstemming van de procedure nu zo snel mogelijk rond te krijgen Door het debat weten we nu dat elke

email ook de Kamerleden bereikt het lijkt ons goed dat de procedure zsm per memo interdepartementaal worden vastgesteld Dit

ook mhoo op een eventueel WOB verzoek achteraf

Dank maarweer entotgauw

Hartelijke greet
I0 2e

J 10 2e H fl0 2in
10 26

Nederlandse Ambassade in Afghanistan

Q0 2e ]@minbuza nle

10 2ew

mobiel whatsapp 10 ^e

Twitter @ 10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Ministry of Justice and Security

00177 420395



I0 2e ^i0 2a 10 29 |@minbuza nM |10 2eH iQ 2e

1Q 2e I ll0 2e^[1 10 2e 1@minbuza nll I 10 2e I | l0 2e |^ 1Q 2e |@minbuza nll l lQ 2e

jO 241 I0 2e l@minbuza nl]

10X29 | | 10 2»

|i0 2e| Thur 8 5 2021 10 07 48 PM

Subject RE Kamervragen A^haanse tolken

Thur 8 5 2021 10 07 48 PM

2021 08 03 Katrierbrief TK stand van zaken Afohaanse tolken DVB docx

2021 08 05 Katriervfaaen De Nederlandse militaifen ziin weg uitAfghanistan maar hun tolken lopen nog qevaar docx

10 2eTo @minbuza nl1

Cc

From

Received

Dag alien

Hierbij mijn commentaar Nog niet helemaal afgerond maar dat komt omdat er bepaalde dingen nog lopen

Mijn comments op de brief staan in het document datl0 2s^tuurde

Mijn comments op de tweedekamervragen staan in een versie die ik van JenV 10 2e EUPOL ontving

Dit alles moet dan nog even strakgetrokken maar dat kai ii^^ellicht ookzelf

Vwb de EK vragen moet dan even gekeken worden of alle vragen ook echt beantwoord zijn daar stonden meen ik nog wat andere

vragen in

Groet

10 2e

From | lO 2^joK f~ To 2e | 5 minbuza nl

Sent woensdag 4 augustus 2021 14 00

10 29 l| 10 2e | @minbuza nl i|lOK2^^j 10 2e \ \ 10 2e | g minbuza nl

Cc I0 2e ^10] 2e| | 10 2e |@minbuza nl | 10 2e ^ | 10K2e | ^ 10 2e |@minbuza nl

Subject RE Kamervragen Afghaanse tolken

10 2eTo

Dag| 10 2e | jl0 2e|

Ik ben er even vlug doorheen gelopen en heb wat opmerkingen tracks geplaatst Ik deel dit even intern want het lijkt mij handiger

om BZ commentaar gebundeld terug naaf10 2 sturen Aangezien de EK beantwoording nagenoeg gelijk is aan de stand van

zakenbrief heb ik de tracks maar in een versie geplaatst

Vanaf morgen ben ik anderhalve week met verlof [10 ^
volgende versie met hem kunnen delen

10 2e I {in CC neemt waar in mijn afwezigheid Fijn als jullie een

Bij voorbaat dank

Mvg
1 10 29

^^ iOK2e

Directie Velligheidsbeleid DVB

Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties CV

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T1O 2 0 10 {2e

10 2e g minbuza nl

From lQ 2e |@mindef nl j iQ 2e | S mindef nl

Sent dinsdag 3 augustus 2021 10 28

To DAO PRAF | 1Q 2g] |iSminbuza nl | {10 2g] | Sind nl l 10K^e 11 1Q 2e |
I0 [2e

^
10 [29 10 [29 @minbuza nl 10 29 @min|env nl 10 29 |@ind nl

10 2e 10X2^ 10 29 @minbuza nl

10 2e S minbuza nl

10 29 @min|env nl

10 29 10 29 I0 2e 1 5 politie nl 420399g politie nl S politie nl

iU} 2e 10 2e@mindef nl @mindef nl



Subject Kametvragen Afghaanse tolken

Allen

Hierbij gevoegd zijn
• Concept Kamerbrief Informatie over Afghaanse tolken

• Concept beantwoording Kamervragen EK Commissle BDO over Afghaanse tolken en de PDF

• Concept beantwoording Kamervragen TK lid PIrl c s over Afghaanse tolken en de PDF

De 3 word documenten zijn nauw verbonden metelkaar de inhoud is in grote lijnen gelijk Doordat de Eerste

Kamer en Tweede Kamer net andere vragen stelden kan er niet een algemene brief van gemaakt worden Wei is

het van belang de brieven in samenhang met elkaar te lezen een correctie in de ene brief zorgt voor een

aanpassing in een andere brief

Enkele antwoorden op Kamervragen moeten nog aangevuld worden Net als de rode rubrieken

Graag jullie aanvullingen en commentaar op de documenten Zij dienen uiterlijk eind augustus te worden

verzonden

Mvgr0 2 j

Met vriendelijke qroet

TT 2i 10 2e
10 2e

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvernnarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag | MPC 58C

10 2e @mindef nl

Dit bericht kan informatie bevattem die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00178 420399



10 2e | | 10 f2e |[ 10 2e @minbuza nlK 0 S4 k ’^ ^^ lf1 |@minbuza nl1 I0 2e [To

I0 2e |[| I0 2e I@minbuza nl1
I0 2e 1 1 10^

I0 2d Mon 7 5 2021 10 15 19 AM

From

Subject FW question on interpreters evacuation

Received

Teruakoopelino oesprek mefli0K2a^mb mbttolken dossier docx

Mon 7 5 2021 10 15 46 AM

Hi allen^

Hier de terugkoppeling vari samenwerkirig met I0 2aci0 2^ ^af aan dat

Hoe dit er procedureel exact uitziet weten we nog niet omdat dit geen onderdeel van onze uitvraag was
hen een reisdocument verstrekt10 {2a

Groet

I0 2e

Komt ie

Legalisatie wordt eigenlijk overal losgelaten Vormt ook geen obstakel bij uitreis

0ns advies staat eigenlijk al in de kamer brief voordat we geadviseerd hebben Great minds

Greet

10 2e en I0 2e

From | lQ 2e ^| 10 26 |
_

Sent maandag 7 juni 2021 18 24

To ^10 2et I 10 2e |
Subject RE question on interpreters evacuation

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl lt 2e I0 2e 10 2e @minbuza nl

Super dank Eet smakelijk

From ^10 2e|| 10 2e

Sent maandag 7 juni 2021 15 47

00 2a] | |Tl0 2e |
Subject RE question on interpreters evacuation

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2 10 2eg minbuza nl g minbuza nlTo

Na ons eten krijgjeeen uitgebreid antwoord Feiten en aanbevelingen
We zijn nu even gaar Maar het komtvandaag je kant op©
Groet

10 2e

From | 1Q 2e ^| 10 2e |
_

Sent maandag 7 juni 2021 16 54

To ^10 2e|P 10M2e

Subject RE question on interpreters evacuation

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Dankj10 24l
Inderdaad De vraag die echter nog steeds uit staat is ook of het nou volgens Afghanistan nodig is om die documenten te hebben

voor uitreizen Vanuit post kwam immers de info dat gelegaliseerdeTaskera vertaling gelegaliseerde trouwakte nodig is voor

Afghaanse autoriteiten 10 2a zeggen dus van niet Ook10 2 jb 2^rl 0 2alijken dat niet te herkennert1^J i ^^itaagt dit wel

Trouwakte eens dat je die nodig hebt vraag is of de fegalisatie geschrapt kan worden Mijn gesprek bij DCV wees uit dat DCV dit

niet noodzakelijk vindt maar er uiteindelijk niet over gaat

Groet

10 2e

From ^l0 2a|| 10 2

Sent maandag 7 juni 2021 12 36

TcQ0179 ^e LI I0 2e I

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl 420401



Subject RE question on interpreters evacuation

Hi 10 2e

Dank Het is een antwoord v w b benodigdheden voor reizen maar nog niet wat de 10 2a aan de tolken vragen

Taskera

Een taskera nationaal ID is nodig voor het verkrijgen van een paspoort In Kabul is dat inmiddels een E taskera Ik ga er ook vanuit

dat daar aan de grens niet om gevraagd wordt Of het conform Afghaans recht nodig is hebben we ultgevraagd bij MoFa Op basis

van wat moet en kan kunnen we een afweging maken wat we wel en niet vragen

Trouwakte

Indlen lemand met vrouw en kinderen reist heb je natuur papleren zekerheid nodIg dat ze bij elkaar horen Dat je later niet te

maken krijgt met b v kinderontvoering

10 2e en ik gaan van middag naar d^10 2^mbassade om inzage in hun proces te krijgen Komen zsm op de lijn

Groet

10 2e

10 29 ^| 10 2e |
Sent maandag 7 juni 2021 14 19

To | 10 [2e ]j00 2e |
Subject FW question on interpreters evacuation

10 2e @minbuza nlFrom

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

Dag beide zie hier het antwoord van de i0 2a

From ^0 2^] I0 2e || l0 2e | j 10 26 y I0 2a

Sent maandag 7 juni 2021 11 38

J 10 2e |10 2e 10 2e g minbuza nl

Cc | 10 {2e |l10 {2i j 10 {2e |iSminbuza nl ti0 2^10K2^M0 t2Ml0 2^^ 10M2a | | 10 2e 11 10 2e | |10 2^ | iQ 2a] tlQ 29

10 2e ||t10 2e | jl0] 2e[ 10 {2a i^0] 2^0] 2f^10K2e|r
Subject61D ^l^uestion on interpreters evacuation

To

10 2a

Dear io 2e

Thank you for your email

I can give you a response to the first half of your questions regarding necessary departure documents I am still

waiting for response from colleagues regarding the second half but I will follow up and get back to you as soon as

possible

Valid passport YES VALID PASSPORT IS MANDATORY FOR LEAVING THE COUNTRY

A taskera NO TASKERAS ARE NOW ELECTRONIC AND NOT MANDATORY FOR LEAVING THE COUNTRY

A certified English translation of taskera NO SEE ABOVE

A certified marriage certificate in case of a marriage of course NO NOT NECESSARY FOR TRAVELLING

Kind regards

10 26i

10 2 1 | l0 2e |
07 June 2021 11 11

001790 2€ H0 2yi0 2er ^ 2a 10 2e 10 2e j 10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl

10
io 42040110 2e 10 2e 10 2e 10 2a [10 2e

10 2a



f10 2e | ^10 2e^ io 26 ^0 3S0 2t ^10M2e^ 10 2» I
^

Cc | 10 HtiO ^ 10 2a |iSminbuza nl |t^| 10 2e || 10 29 | ^ 10 2a | 1Q ^
iO 2a |RE question on interpreters evacuation

Hij^
Sorry to stalk you but would it be possible to have reply today We have to send a letter to our parliament this week so would be

good to know how your process compares to ours Also happy to call if that helps

Kind regards
I0 2e

I0 2e 10 2aFrom

Sent donderdag 3 juni 2021 16 54

To 0 2^10 2e J 0 2^^10 2^ I0 2e || 10 2e || 10 2e | | ia 2e^ 10 2s | 10 2e || 10 2e | l0 2e iQ 2e Hl0 2e

1101 28 1 ^1Ql 2a[l_ 10 2el l|0H2^0^ 2^i^10V2»[l n oy2e^ |
Cc | 10M2e |tj0X2ft^ 10M2e ^minbuz7nl [|l0 24| 10 29 |kl0 [29]N 10 2e | io 2e

10 2e

I
Subject RE question on interpreters evacuation

Great thank you so much 0 2hJ

Fromfe]ci ^10 [2^|^Ci 2^jf|^^ 1Q 2a

Sent donderdag 3 juni 2021 14 40

f10 2e |
jl0 28l n0 2e

’ ’

H0 2ej| 10 2e

| @minbuza nl | l0 2e | 10 2e ^ 10 2e^ I0 2e

10 2e | jl0 ^ [10 2e ^ia^0] 2fjilQ 29|j 10 2e

Cc | 10M2e |i^0 2f»j 10 2e |@minbuza nl |lOK2^| 10 2el 10 2e | ^[10 2e | iio 2e I

Subject SV question on interpreters evacuation

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo

Dear i0 2e |

Greetings from 10 2a We will get back to you on the below questions asap

All the best

I0 2«

{10 2e

l 10 2a |

10 2a

1D 2p 10 28 10 26

nQX2a]| 3 juni 2021 14 36

10 26 iQ 2j^10K2^H0M2fi^10M24 10 2e | 1Q] 2e || 10 2^ flQ 2e]n 10 28 ^10 2e

| 10] 2a | ^10M28^ 1Q 2e ^0 2^0 2t^i^10M28^ 10 [2e]^P
Cc 10 {28 [ 0 {2 10 2e gJminbuza nl

i0 2a question on interpreters evacuation

10 2e @minbuza nl

10 28

Dear colleagues

00179 420401



I hope I may approach you bilaterally with a question on the issue of interpreters local staff which we have been discussing before

duringrO° ^^ Imeetings We are in debates with our parliament on the arrangements for interpreters to bring them to the

Netherlands as quickly as possible We have arrangements for that but there are concerns that we are being too slow We think

we are asking the bare minimum but have been asked to double checkthis

In this debate some of the requirements that according to our information the Afghan authorities have for people to leave the

country keep coming up We have been informed that Afghans leaving the country need to have

Valid passport

Ataskera

A certified English translation of taskera

A certified marriage certificate in case of a marriage of course ©

Is this also your understanding

In your process for interpreters what kind of documents do you request them to submit does that include the above And do

you have challenges with people obtaining these documents Have you found any creative solutions to those problems Do you

e g consider providing a laissez passer

Would be great if you can provide us with this information to establish whether we are in line with what others do or not

Kind regards
10 2

10 2^
~

10 2e

Department for Asia and Oceania DAO

Ministry of Foreign Affairs

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

PO Box 20061 I 2500 EB | Den Haag

The Netherlandsfit

LJ 10 2e

Help save paperf Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Help save paperf Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

cQ9_tZ nisch verzenden van berichten 420401



10 2e 1Q f2e |[ 10 2e @minbuza nlK OK24 | iO 2e |[1 I0 2e |@minbuza nl1To

I0 2e @mindef nrr lQ 2e @mindef nl1
I0 2e 10 2e 10 2e ^0 2e l@minjenv nl] I0 2eCc 10 2e

10 2g mm @ininienv nn

From | i0 2e | I0 2e

|i0 2d Fri 7 16 2021 1 49 41 PM

I0 2e

Subject RE Afepraken A^haanse tolken

Fri 7 16 2021 1 49 44 PMReceived

Beste collega s

Inmiddels heb ik ook gesproken meiCiOK24l i0 2e | ik voeg hem even toe aan deze mail Intern contact gehad met

^10 2e|

collega s die in Afghanistan werkzaam waren of de contacten hebben wordt gevraagd of men de personen in

kwestie herkennen

Wij willen t a v dit proces vanuit DGPenV eigenlijk twee dingen
1 Zicht op de verzoeken van Afghaanse tolken gerelateerd aan de politiemissie de vraag of de persoon in

kwestie wordt herkend en overzicht van de verzoeken die reeds aan politie zijn voorgelegd
2 Een vast aanspreekpunt bij politie voor DEF of BZ om de verzoeken uit te zetten met ons in cc t b v van

punt 1

i] I0 2e [ die ik in cc meeneem VarilP 24beqrepen dat via een collega van hem aan specifieke politie

Het vaste aanspreekpunt bij politie is nog niet vastgesteld daar kom ik nog over op de lijn Volgens mij is dan nog

nodig om te beslissen waar in het proces politie wordt betrokken Door BZ dan moeten de voor politie relevante

verzoeken eerst worden uitgezocht of een stap later in het proces door DEF en dan de reactie via DEF weer naar

BZ En zou het mogelijk zijn om een overzicht aan ons te sturen met de vragen casussen die reeds aan politie zijn

voorgelegd

Als het handig om binnenkort een overleg hierover te hebben dan ben ik daar uiteraard toe bereid en kan ik dit

opzetten

Groet

10 2e

I0 2d3 10 2e |
Bel eids Tied ewerker

Programma Internationale en Caribische Aangelegenheden
Directoraat Generaal Politie en Veiligheidsregio s

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag
29® verdieping Noordzijde

I 10 2e |@minjenv nl

www riiksoverheid nl ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden 14juli 2021 19 01

Aan |00 2€ ]|
CC | 1Q 29 |
Onderwerp RE Afspraken Afghaanse tolken

10 2e 10 2e @minjenv nl

@minjenv nl ’^ ^ 10 2e 10 2e10 2e 10 2e @minbuza nlI0 2e

I00180K2® 420402



Ik heb het even opgenomen met mijn collega| l0 2e | die meer in detail bij de procedure betrokken is zodat hij kan kijken hoe we

je gaan aanhaken Van hem begreep ik dat het tot nu toe over ong 8 mensen gaat

Heb jij wel ookal contact met jouw eigen IND J V college s die hierbij betrokken zijn

Greet

10 2e

From | lOK2^]t^^ ^s

Sent woensdag 14 juli 2021 15 05

10 2e |

10 2e I0 2e @minjenv nl

10 2« 10 2e @minbuza nlTo

Cc I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e @minienv nl

Subject Afspraken Afghaanse tolken

Hi| 10 2^ I

Hierbij zoals net telefonisch besproken even kort op de mail mijn vraag verzoek Ik zou graag werkafspraken maken over

mogelijke vragen t a v tolken die mogelijk binnen de politiemissie hebben gewerkt of anderszins bij politiemedewerkers die toen

werkzaam waren in Afghanistan bekend zouden kunnen zijn Dit zodat duidelijk en inzichtelijk is welke vragen er zijn en wij
ervoor kunnen zorgen dat dit ook via vaste lijn uitgevraagd kan worden bij politie Veel dank alvasti

Groet

fo^
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|^ tiO 2e|^ I0 2e |@minbuza nl1

7T0 2e I tlQ 2ej^ 10 2e |ta minbuza nn
~

10 2e 1 1 10 12^

|iO 26| Wed 8 4 2021 3 18 21 PM

Subject RE Weekbericht A^hanistan Veiligheid 001 010821

Wed 8 4 2021 3 18 21 PM

To

Cc

From

Received

Dag 10 2e

Zoals zojuist besproken hierbij een poging het concreette maken zou het voor het tolkendossier helpen als

DEF actiever invulling geeft aan opdracht van de Kamer om alle tolketr weg te halen Dit door actieve outreach naar de

tolken {conform toezegging aan de Kamer om te zorgen dat we alle potentiele aanvragen binnen hebben Maar ook door

concrete invulling van het evacuatieplan dat MinDEF aan de Kamer toezegde en dat betreft dan dus meer dan alleen die

paar tolken die op het moment dat de ambassade evacuee rt a I een visum hebben

DEF meer ownership neemt voor het gehele traject niet alleen het checken van de namen worden van diegenen die zich

melden Dwz pro actief mee monitoren op knelpunten en opiossingen identificeren En lead nemen bij uitwerken van een

plan voor als de ambassade afschaalt of siuit

Uiteraard dit alles l s m de andere betrokkenen die ook hun rol blljven vervullen Daarom lijkt het raadzaam dat de

werkafspraken die gemaakt zijn tussen DEF BZ en JenV IND bijgewerkt worden Als onderdeel daarvan zou gezien

plekbelasting bij de post en felt dat daar gezien veiligheid geen extra medewerkers ingezet mogen worden het tevens

raadzaam zijn te overwegen of DEF zelf afwijzingen naar de aanvragers kan mailen Dit scheelt ooktwee schakels in het

proces

Hoop dat dit is wat je zocht

Groet

10 2e

from | lQ 2e ^| l0 2e

Sent woensdag 4 augustus 2021 14 05

Tot 0 2^ 10 29] 10 2e @minbuza nl |10 2e I0 2 10 2e @minbuza nl

Cc I0 2a i0 2e iQK^a g minbuza nl

Subject RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

Dag| 10 29

Ik zie dai lOK^jnmiddels ook iets stuurde Hierbij wat ik intussen had opgesteld Ik wilde nog weer even ookons reguliere

tolkenoverleg afwachten Dat verliep overigens in betere sfeer dan de vorige en defensie heeft ook wel de definitie van

hoogprofiel opgesteld conform verzoek

Als het handig is kunnen we even bellen of morgenochtend ben ik op kantoor voorafgaand en na afloop van die meeting me tl0 2s

Het Is Inderdaad Ingewikkeld om concreet te maken doordat het om een breder probleem gaat wat zlch ult in allerlel separate

symptomen Die symptomen weten we vaak uiteindelijk wel op te lessen maar nu de druk opioopt en de tijd dringt wordt dat

overall probleem zichtbaarder

DEF primair verantwoordelijk voor tolkendossier

Groet

10 2e

From 0 2^ [l0 2e I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 3 augustus 2021 21 25

To jl0 2^ ^^ j 10 2e |@minbuza nl | I0 2e | | I0 2e |
Subject RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

{I0 2e g minbuza nl

00181 420403
iuK i9jnoop situatie inmiddels rustig



Dank aan jullie beiden voor onderstaande

Dus wat we willen van DEF is {hoor graag of onderstaande elementen lading dekt

DEF primair verantwoordelijk voor tolkendossier We willen dat DEF veel actiever invulling geeft aan opdracht van de

Kamer om alle tolken weg te halen Nu hebben we de indruk dat er vooral namen gechecked worden van diegenen die

zich melden

We willen dat DEF actief opvolging geeft aan die gevallen waarbij tolken die niet meer reageren geen paspoort hebben

geen familiebanden kunnen aantonen andere familieleden willen meenemen die vast zitten in Kandahar waar nu niet

meer vandaan gevlogen kan worden etc Graag specifiek maken wat we willen dat Defensie doet En begrijp Ik goed dat

wij nu in dat gat springen Voor zekerheid is dat voor deef ook niet fogisch lastig omdat vanafeen bureau in Den Haag te

doen Het gaat nietzozeer om het specifiek opiossen van zulke gevalien want dat besluit is immers aan de IND dat doet 8Z

nu ook niet BZ is nu degene die overzichten bijhoudt signaleert dat er knelpunten zijn en dan aan IND verzoekt die

gevailen met speed te bekijken Dat gebeurt op basis van een document dat voor alfe spelers toegankelijk is dus dat kan

defensie net zo goed doen

We willen dat Defensie leiding sturing geeft aan het proces Dat is nu niet het geval

De belangrijkste vraag is voor mij ik wil wel terug naar DEF met bovenstaande elementen als dat de juiste zijn maar zijn

hier in dit hele proces dat al weken of maanden loopt nooit afspraken gemaakt over wie doet wat wie draagt welke

verantwoordelijkheid etc

Kennelijk is DEF van mening dat bovenstaande niet bij hen ligt zo leid ik af uit mail 10 26 maar dan wel goed te weten

waarom wij vinden dat dat wel zo is Er zijn werkafspraken uit 2015 daarin liggen de rollen vast defensie checkt de namen

IND checkt de papieren en ambassade communiceert daarover met de tolken Waar het schuurt zit hem in meer de

algemene ownership van het proces juist nu er zoveel druk op komt en er knelpunten ontstaan Eigenlijk lijkt de vraag wie

is er verantwoordelijk om te zorgen dat die knelpunten opgelost worden Dat zou m i defensie moeten zijn

Ik wil het even precies want nu hebben we nog kans er lets aan te doen En ik heb dit dossier niet actief gevoigd

Nog een vraag hoe groot is het probieem We moeten toch inschatting kunnen maken of we inmiddels merendeefvan de

tolken hebben getraceerd etc Defensie zegt een lijst van 273 tolken te hebben daarvan zijn er nu 104 in NL en 49 in de

procedure cijfers van eergisteren Dan zouden er nog 120 potentiele aanmeidingen zijn Het is heei moeiiijk vast te stelfen

ofdeze uberhaupt nog gaan komen misschien hebben ze zich bij andere landen gemeld misschien willen ze niet weg of

zijn ze allang weg Wel zien we dat het aantal correcte aanvragen afneemt maar er komen er nog steeds wel een paar per

week binnen MinDEF heeft aan de Kamer toegezegd dat ze actieve outreach zouden gaan doen wij hebben niet helemaal

in beeld of ze dit nu doen zijn ze vaag over

En ik wil punt vari ^OK^^hveK 0 28 hiet vergeten Daar moeten we ook nog op terug komen

From ^tO 2e| |iQ 24 j I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 3 augustus 2021 19 46

{10 [2e | ril0 2g |
Subject RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

@minbuza nl i’IO ^ 10 29 10 2a 53mlnbuza nl10 2eTo

I0 2 |en| iOK2e L

Deze gecombineerde reacties van ons beiden leggen bloot dat het departement dat de primaire verantwoordelijkheid
draagt het minste bijdraagttot de oplossing In alle eerlijkheid alleen voor jou info hoe kan Defensie een

I0 2e

10 2^ c oj ^ En de uitkomsten zijn nauwelijks baanbrekend00181 420403



Tot zover

10 2e

Sent with BlackBerry Work

Cwww blackberrv coin

10 2e 10 2e 10 2e @mmbuza nlFrom

Date Tuesday 03 Aug 2021 1Q 08 PM

To ^IO 2e|i|lO 2^K| lO 2in@ niinbuza nl jtlO 24jtlO H | lO Pe |@minbuza nl

Subject RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid —001 010821

I0 2« Xwas me net voor wildebijnaopsenddrukken hiervoor

Ik denk dallO 26 dit wellicht nog beter onder woorden weet te brengen

Een ding is inderdaad dat alleel t13 2i^jt doet dus kwetsbaar

Maar vooral betreft het die houding dat defensie alleen aan de lat staat als het gaat om het beoordelen of iemand tolk geweest is

of niet Dan is het daarna aan anderen en horen ze het wel als er een vliegticket geboekt kan worden Dat gaat voorbij aan het

gegeven dat er nog een heel proces tussen ligt waarbij dus al die moellijkheden waar de Kamer op zit ontstaan en waar de

zwaarste werklast zit Mensen die niet meer reageren geen paspoort hebben die geen familiebanden kunnen aantonen andere

familieleden willen meenemen die vast zitten in Kandahar waar nu niet meer vandaan gevlogen kan worden etc Daar is geen

enkele defensie betrokkenheid bij Dat schuurt maar is ook politiek kwetsbaar omdat defensie daarmee steeds naar anderen kan

wijzen als degenen die verantwoordelijkzijn voor de vertragingen

Ter illustratie ik ben vanmiddag obv de laatste cijfers weer bezig geweest met doorvragen wie daarvan problemen met paspoorten

heeft of er lets gedaan kan worden om besluit van IND over additionele fam ilieleden te versnellen welke zaken elders vastzitten

en hoe die opgelost kunnen worden etc Post en IND proberen in concrete gevallen die vastlopen opiossingen te bespreken De

post maakt zich zorgen hoe dit verder moet als de veiligheidssituatie verslechtert en hoe de tolkenprocedure door kan lopen bij

een afgeschaalde of zelfs gesloten ambassade Defensie houdt zich hler volstrekt afzijdig onder het mom dat zij alleen hoeven te

kijken of iemand voor defensie gewerkt heeft als tolk

Dat is een beetje een lang antwoord maar het gaat er dus vooral om dat er iemand van defensie eigenlijk op meer strategisch

niveau betrokken zou moeten zijn om overzichtte behouden dat ligt niet bij ons zegt defensie nu ownership te hebben over

het gehele proces en aanjaagrol te vervullen bij het vinden van opiossingen

Groet

10 2®

From ^i0 2e| |l0 2^ j I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 3 augustus 2021 19 34

To4 |@minbuza nl | 10 [2e [| 10 2e |
Subject RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

I0 2e @minbuza nl

10 2e

Ben nog bezig met afhandelen zware explosie en complexe aanslag die rond 20 00 plaatsvond op 1 5 km afstandvan onze

compound Aanslag is nog niet onder controle Morgen meer

Over DBF en tolken kem is dat DBF weliswaar onder politieke druk staat om “alle tolken” weg te halen maar een nogal
beperkte weinig proactieve invulling geeft Er was toch de opdracht tolken actief op te sporen Daar hoort bij via tolken

die al in NL zijn na te gaan of zij nog kandidaten kennen in het veld Dat is wat anders dan namen checken

00181 420403



Wij houden rekening met een scenario dat we verder moeten afschalen en dan geen capaciteit hebben DEF vindt ons

voorstel om alvast capaciteit van [[5^ in te huren die drie weken nodig heeft om zich voor te bereiden kennelijk niet

nodig Het is een onrealistische gedachte dat we binnen drie weken alle dossiers rond hebben Dus de [|5^ voorlopig
afwijzen betekent een risico nemen dat er straks toch last minute tolken nergens meer terecht kunnen

Kortom het gaat om een te reactieve invulling gecombineerd met een te optimistische inschatting

Mocht ik morgen nog meer concrete punten van onze staf horen dan geef ik het door

Groet

10 2e

Sent with BlackBerry Work

Cwww blackbeiTV CQm

Fromj|l0^jjl0 2^] j 10 2e |@minbiiza til

Date Tuesday 03 Aug 9 45 PM

To 10 {2e ] | 10 j2e |
Subject FW Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

@minbuza nl i0 2et 0 2 I0 2e @minbuza nl10 2e

Kunnen jullie me nog even helpen met het antwoord

Waar zit onze zorg precies

Liefst zo concreet mogelijk

NB antwoord vai ii0 2 » erraste want I0 2e wees er vorige week op dat a Is er meftiD 25i ets zou gebeuren dat ze dan geheel onthand

zijn dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat huidige capaciteit niet genoeg is maar toch

10 2e @mindef nl 10 2e @mindef nlFrom

Sent dinsdag 3 augustus 2021 17 51

Tot 0 2f[ 10 2e [10 2e @minbuza nl

Cc l0 [2e g mindef nl

Subject Re Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

Ha iOK2e

Dank voor het doorzetten Ik begrijp alleen niet helemaal goed de vraag naar meer DEF capaciteit om te beoordelen of

iemand tolk is geweest voor defensie naar ik aanneem Naar ik begrijp loopt dat vlot en zitten er bij de nieuwe aanvragen

veel evidente afwijzingen Hoor graag als we daar iets kunnen doen

Groet uit I0 2e

I0 26

Ps Ik ben nog op vakantie maar aanspreekpunt voor tolken dossier heeft io 2e ook nog vakantie Als het spoed heeft

graag even een sms Je

Van ^I0 2efe | i0 [29]f
Datum dinsdag 3 augustus 2021 om 17 14 18

Aan 1 i0 2e | I0 2e

@minbuza nl10 2e

|@mindefnl ”| io 2e |jio 26
^iQ ^2^

10 2e ” 10 2e

10 29 @itiiiidef nl

Onderwerp FW Weekbericht Afghanistan Veiligheid —001 010821

Ha 10 29 0 2|

Nav nnderstaande {dat jullie wellicht ook bereikte als ook het ’tolkenoverleg van afgelopen vrijdag kan ik me voorstellen Hat iullie

kijken naar meer capaciteit op dit dossier Zeker als er snel meet worden afgeschaald en erter plaatse geen capa^ P^^^



meer is om dossiers af te handelen dan is alles wat we nu snel kunnen doen meegenomen Eigenlijk zou je willen dat al die dossiers

zijn afgehandeld als we kamerbrief met stand van zaken einde van de maand uitsturen

Aan jullie uiteraard maar wilde dit jullie meegeven

hgj[10 2e

From |10 2e| [|0 2^ | 10 2e |@minbuza nl

Sent zondag 1 augustus 2021 19 05
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■
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10 2a
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@minbuza nl
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10 2e 10 2e10 {2ei @minbuza nl

10 2a t [l0 2^H 10 2e

Cc 10 2g I0 2g @minbuza nl I0 2e 10 2e | 10 2e @minbuza nl I0 2e l0 {2e

10 2a iSminbuza nl 10 2e
^

10 2e 10 2e Sminbuza nl lP 2ai 10 2e 10 2e

f10K2s I@minbuza nl | t10 2e |J lOK2e |^ 10 2e |@minbuza nl | 10M26 |l[lOK2^ ^ 10 [29]

@minbuza nl

@minbuza nl

@minbuza nl

{10 2e

Subject Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

10 2a

Weekbericht Afghanistan Veiligheid Ambassade Kaboel BVA^

1 Algemene veiligheidssituatie

• Na de relatief rustige week tijdens Eid is het Taliban offensief gei ntensiveerd De belangrijkste
logistieke en commerciele grensposten vooral in het zuiden zijn in handen van TB 6 12

grensposten de provinciale hoofdsteden in Helmand Kandahar en Herat worden nu ook bestookt en

deels bezet waarbi^i^^Puchtsteun sinds kort enige verlichting biedt na 11 September wordt deze

luchtsteun naar verwachting minder De TB hebben 17 van de 34 provinciehoofdsteden gelsoleerd

• De aanvoerroutes van Kaboel blijven onverminderd kwetsbaar maar tot dus ver is er geen indicatie dat

TB nu al gebruik wil maken van hun domlnante positie in de aangrenzende provincles dlstricten Deze

situatie kan echter veranderen als de TB de druk na 31 augustus wil opvoeren De IDF aanval op het

paleis tijdens Eid is een indicatie dat ook in Kaboel dergelijke aanslagen kunnen worden uitgevoerd
onder de ogen van TB

• Het escalerende geweld heeft een effect op de binnenlandse civiele vluchten afgelopen weekend is

Herat airport gesloten geweest De landingsbaan van Kandahar airport is 31 7 door raketten

beschadigd waardoor deze tijdelijk gesloten is

• Dei^K§adoet wekelljks een Counter Rocket Artillery and Mortar systeem CRAM test vanaf de

luchthaven in Kabul

• De aanval op de UNAMA compound in Herat op 30 juli is een zorgelijke trendbreuk ook westerse

doelen zijn niet veilig Naar aanleiding van deze aanval beraden steeds meer NGO s en contractors zich

over de eigen duty of care

• De impact van de TB in door hun gecontroleerde gebieden leidt op basis van bevestigde berichten

tot massale displacement en een toename in liquidaties vaak ad random

• De intelpositie is afgenomen waardoor berichten uit het land en ook in de nabijheid van Kaboel

moeilijker te verifieren en te actualiseren zijn

• Het specifieke veiligheidsbeeld voor Kaboel blijft voorlopig ondanks de externe dreigingen nog fo^
maar de indicatoren schuiven op onderdelen richting oranje

00181 420403



2 Politieke indicatoreni niet militair capaciteit Afghaans staatsapparaat een maatschappelijke
sentiment

Vervanging van leiderschap tijdens deze crisis van kerndepartementen incl veiligheidssector om politieke
motieven toename impact powerbrokers terugval in budgetten en risico s van toename kapitaalvlucht
toename vertrek politieke elite en vluchtelingen deze indicatoren gaan steeds vender richting rood

3 Diplomatieke gemeenschap en urgente maatregelen in Kaboel

• Kabul Security Working Group waarin alle relevante maatregelen na vertrek NAVO USFOR voor de

veiligheid van de diplomatieke gemeenschap aan de orde komen staat nu op rotatie basis o I v NL

Ambassade

• Medische traumabehandeling Role 1 en 2 is getest en voorziet in minimale vereisten

• Quick Reaction Force | i0 2a ^team GZ ESZ zal ambassades bezoeken voor nadere afspraken
inclusief voor NL locatie Camp Seitz NL AMB heeft al bezoek gehad van| i0 2^team buiten GZ ESZ

voor afspraken over interventies in extremis in huidige NL Castor Compound
• Airport access NL rapporteerde over herstel van Diplomat Freight Services LTD DFS op de airport en

huidige positie van Emirates Airlines 50 vluchten naar Dubai waren reeds volgeboekt voor augustus en

September en evacuatie LES is mogelijk met PCR test en doorvlucht naar andere bestemming VAE laten

geen Afghanen toe behalve voor transit

• Diplomatieke cargo NL wordt geopend in strijd met Weens Verdrag en er zijn nieuwe beperkingen
voor diploma|tieke nniirh factie richting MFAV De inkom^nde en uitgaande diplomatieke koerier ging tot

maar nu via de douane op luchthaven vanvoor kort via I0 |2a

Kaboel HKAIA

• Op 5 augustus zal een fysieke meeting opipH^ompound plaatsvinden om de details te bespreken met

nadruk op Evacuatie NEO planning en Counter Rocket testing
• Zorgpunten contractors trekken zich terug i v m duty of care en door grote achterstanden in betaling
door Afghaanse opdrachtgevers ruim 1 miljoen USD voor K9 honden beveiliging en andere knelpunten
Deze situatie kan leiden tot verdere problemen bij checkpoints bij diplomatieke enclave en elders

• NL eigen maatregelen alle noodvoorzieningen voor evacuatie of tijdelijke verhuizing op Camp Seitz

zijn gereed fo ^ verblijf en ook tijdelijke huisvesting voor evacuatie extractie bij airport Baron is

voorbereid financien goedgekeurd Alle gebruikelijke evacuatie acties worden maandelijks geoefend NB

deze voorbereidingen zijn al sinds april gei ntensiveerd

4 Evacuatie lokale staf nationals en niet essentiele staf

• NBi^ ofo ^^ ^ijn reeds begonnen of gereed met uitviiegen van LES nationals en niet essentiele staf

met als deadline 31 augustus Hoewel deze landen grotere aantallen lokale staf en nationals hebben

beschikken deze posten ook over veel meer staf en werken zij samen in een speciaieipK^ask force voor

deze massale logistieke operatie met een grote capaciteit
• Ambassade heeft het overzicht van de lokale medewerkers en gezinnen 160 pax die mogelijk naar

Nederland zullen reizen en daar asiel zullen aanvragen conform de tolkenprocedure ingediend De

complete lijst van medewerkers en gezinnen met alle paspoorten en andere documenten zijn op 1

augustus aan DCV IND is toegezonden Voor 58 familieleden wordt toepassing van de hardheidsclausule

op humanitaire gronden gevraagd Er zijn thans lange wachttijden soms een week voor paspoorten en

reisdocumenten door de enorme toeloop van vertrekkende Afghanen
• Ambassade heeft reeds sinds januari jl een afschalingsplan met indicatoren gereed met vaststelling
van essentiele staf uitgezonden en lokaal Zodra deze fase zou ingaan is er geen of zeer beperkte
capaciteit voor de verwerking van tolkenaanvragen zie ook reisadvies voor andere doelgroepen die geen

ondersteuning meer kunnen krijgen NB d^ipK^heeft nu aangegeven geen tolken en andere voormalige
werknemers buiten Kaboel te kunnen faciliteren met transport etc

• NB er is alleen een evacuatie extractie in non permissive omstandigheden door DOPS MinDef

voorzien van een relatief kleine groep essentiele staf incl BSB plus Hongaren beveiligers en Zwitsers

bindende afspraken voor die tijd moeten alle niet essentiele stafleden en LES het land uit zijn

iQO^gi^oriteiten komende periode 420403



• wekelijkse toets indicatoren KAB VCI DAO elke maandag vanaf 9 augustus

• geintegreerd veiligheidsoverleg alle betrokken onderdelen BZ DEF 2 augustus

• afhandeling door IND van LES lijsten

• plaatsing visa in paspoorten LES 160 die op de compound verwerkt moeten worden

• mogeiijk boeken charter indien commercieie vluchten voi zijn

• rekening houden met deadiine van 31 augustus

• tolkendossier efficient en op basis van reaiistische beieidsuitgangspunten afwerken met een grotere
inzet DEF NB recente interviews van twee DEF medewerkers en een voormaiige EUPOL

gedetacheerde hebben onjuiste informatie in het nieuws gebracht ook over BZ POST

• uitgezonden en deei van iokaie medewerkers zuiien deze twee kerntaken komende periode prioriteit

biijven geven naast poiitieke rapportage en veiiigheidsissues andere taken komen weiiicht in het

gedrang Mocht de werkdruk nog verder toenemen gezien de deadiine dan wordt bezien of andere

taken mogeiijk eiders beiegd kunnen worden

• verdere voorbereiding voorzieningen in tijdeiijke iocatie in Camp Seitz

• Deeiname wekeiijkse NAVO Caucus en DA updates OSCR Kaboei

10 2e

^ De post verzorgt de komende periode niet elleen algemene poiitieke weekberichten mean ook een update van de veillgheldssituatle en

maatregelen plus acties die samenhangen met de veiligheldsindicatoren Deze update is input voor de wekelijkse beoordeling van de

indicatoren die in beperkt verband plaatsvindt
Deze update is voor intern gebruik en kan niet worden gedeeld aan niet BZ DEF ontvangers buiten het BZ DEF netwerk Omdat dit de eerste

update is wordt meer informatie gegeven als baseline voor komende berichten
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n@minbuza nl i 10 2^ i[iO 2e||| I0 2e |@minbuza nn

@minbuza nl]

10 2e | | 10 f2e |r 10 2eTo

10 2e | |1Q 2^M lOW
I0 2a |[] I0 2e l@minbuza nl]

From | l0 2e | i0 i^
Sent Mon 7 12 2021 9 44 04 AM

Subject RE Artik^nggsfolken
Received

1Q 2e 10 2e @minbuza nl] l lQ 2e |Cc

Mon 7 12 2021 9 44 04 AM

10 2e

In aanvulling we krijgen momenteel ook heel veel nep aanvragen binnen van mensen die helemaal geen tolk zijn geweest We

maken dus zoveel mogelijk speed maar zorgvuldigheid blijft eveneens van belang
Greet

f^

10 2e ^| 10 26 |
Sent maandag 12 juli 2021 09 10

[lOK2e n@minbuza nl | lO pe |[ OK24 ^ 10 2e |@minbuza nl

®minbuza nl 1Q 29 10 2e

I0 2e @minbuza nlFrom

10 2e I0 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 1^ 29Cc

^0 2s | j 10 2e @rninbuza nl

Subject RE Artik^l ^ ^^lken

Dag| i0 26 [

Ik las het inderdaad 10 2g

10 2gi0 2g

Het is vwb de BZ rol cruciaal dat de consulaire BO er

snel afreist Ik begrijp komend weekend ik spreek hem zo Want voor BZ zit de kwetsbaarheid hem in de honderden

mails die de ambassade ontvangt soms wel 10 per week van dezelfde aanvrager Ik merk dat ze daarom niet in staat zijn
de mails zodanig te beantwoorden als we graag zouden willen

Overigens zijn de twee cases die in het debat genoemd werden opgehelderd waren al akkoord en hebben als het goed is

gisteren visumaanvraag ingediend Een casus zoals genoemd in het Volkskrant artikel iemand die is afgewezen zou dan

iemand moeten zijn die geen tolk was want inmiddels worden mensen al nadat ze 1 dag voor NL gewerkt hebben

toegelaten

We hebben COM vrijdag al wat woordvoeringslijnen meegegeven die ik hieronder nog wat aanvul

We begrijpen de zorgen die leven onder aanvragers die mogelijk in aanmerking komen voor de procedure
Snel afhandelen van de aanvragen heeft hoge prioriteit bij Defensie IND en BZ

Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de verschillende afspraken die door het Kabinet aan de Tweede Kamer

gecommuniceerd zijn Zo worden tolken niet langer afgewezen omdat ze maar korte tijdvoor de missie gewerkt hebben

en worden geen gelegaliseerde documenten meer gevraagd
De Ambassade communiceert met de aanvragers op aanwijzing van Defensie en de IND

We kunnen niet ingaan op individuele aanvragen Wel kunnen we melden dat de door de Kamer genoemde zaken reeds

zijn opgehelderd

Groet
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
Cwww blackberrv cQm

Van 0 24jfi0K2e
Datum maandag ^ iul 2021 8 33 AM

Aan | l0 2e |ifd ^^ I0 2e l@minbuza nl

Kopie

00182 ^ no 2e

Onderwerp ArtikdJI^ 2Nfolken

10 2« @minbiiza nl

10 26 10 2e 10 2e @minbuza nl

10 2e ^10 24 1 1Q 2e

@mitibuza nl

fg TTiiTibii7a rl 10 2e 10 2e 10 2e @minbiiza nl j1Q 2e]

420405



^0 2^j| 10 2e

Lazen ^hrtikel

Mijn indruk is dat er steeds meer naar BZ gekeken wordt of toch in ieder geval dat de kritiek aanhoudt

Hebben jullie voor me de laatste lijn
En staat die nog in reactie op artikel van 10 2e

Vandaag Afghanistan op agenda hier in rbz Kan zomaar opkomen

Dank alvast | ~’^ 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

00182 420405



10 2e I 10 2© | 10 2e

7T0j^| | 10 {2e |ri 10 {2e
10 2» l@minbuza nl] | 1Q 2» | I0 2e

~

I M0 2e |@indnl1
@minbuza■n^^^^jOT^^ I0 2e |@minbuza nn io^ | I0 2e ||[l^

To

Cc

I0 2e I0 2e @ind nl] | i0 2e 10 2

@ininienv nnijO 24 1Q 2I0 2e mm 10 2e I0 2e I@ind nl1 DAB PRLMP

INPfl i0 2g l@ind nl]

From

Sent

Subject RE Tolken ertlQ 24
Received

10 2e 10 2e

Wed 8 4 2021 8 47 31 AM

Wed 8 4 2021 8 47 31 AM

Okay dus IND kan akkoord geven op een d visum als| 10 2a | documentencheck doet Dus IND hoeft dan zelf de documenten niet

meer te checken KMAR ook niet Procedure lijkt me dan namelijk dat nadat DEF bevestigd heeft of iemand als tolk gewerkt heeft

10 2a ^ocumenten checkt en als die in orde zijn er meteen een voorleggingsbrief komt Excuses voor beetje doorzagen maar is

belangrijk dat we dat even goed helder krijgen voordat er een besluit komt

Overigens lijkt me de check die 10 2a doen zorgvuldiger dan wij ooit zouden kunnen omdat ze bij de Afghaanse autoriteiten

checken

Greet

fl0 2e

From 1Q 2e | 10 2e | 10 2e

Sent woensdag 4 augustus 2021 ’IOK2gi

To I 00 2a] |Jt10 2e |^ {10 2e

10 2e | | 10 2e |^ 1Q f2e |i
I0 2e | 53minbuza nl | iP 2e | 10 {2e]

10 2e @minjenv nl jl IO 2| 10 2e

Subject Tolken erf 0 2i

10 2e @ind nl

I | g minbuza nl

@minbuza nN^^j| 10 2ej | 10 2e ^@minbuza nl 10 2et|~7l0 29 | [l0 2a

10 2e | | Q0 2e |@lnd nl | Cl0 2e I 10 29
~

10 2e \ \ 10 2e |@ind nl DAB PRLMP IND l 10 2g @ind nl

Cc

10 2e

Hoi 10 2e

De vraag Is bij mijn weten maandag tijdens het overleg aan de orde gekomen en beantwoord Het gaat erom dat de Identiteit van

de tolk duidelijk is en dat het daadwerkelijk de tolk is die Afghanistan gaat verlaten Zeker gelet op het toenemend aantal mogelijk

frauduleuze aanmeldingen lijkt me dit belangrijk Ook moet de gezinsband worden aangetoond om te voorkomen dat bv neefjes of

nichtjes worden meereizen

Geen aanvullende eisen dus vanuit de IND maar de vereisten die we naar ik aanneem allemaal onderschrijven

Mochten er nog vragen zijn laat het weten

Groetjej1^ ^0 24

Van I0 2e | I0 2e |
Verzonden dinsdag 3 augustus 2021 19 54

Aan I 1Q 2e] | lQ 2e |
CC | C10K2e | | 10K2a |^

10 2e @minbuza nl

Onderwerp RE Tolken

10 26 @minbuza nl

10 2e 10 2e @ind nl

g minbuza nl j iO 2^ lOK2e I0 2e @minbuza nl 10 2at 10 2^10 2e I0 2e

Da§p ^om
Ik heb het idee dat op die gemarkeerde vraag tijdens ons overleg nog geen antwoord is gekomen maar kan lets gemist hebben

Kun je dat nog nader duiden

Uitstel betekent hier niet noodzakelijkerwijs afstel dus goed om dit soort vragen wel vast te beantwoorden

Dank

10 2e

Original Appointment
I0 [2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 2 augustus 2021 07 01

j400183[2e I | l0 2« yi0 2 [lI 10 2e [ 10 2 4204061D 2e 10 2e 10 2e gmindef nl 10 2e 10 2e



Subject Tolken

When maandag 2 augustus 2021 16 15 16 45 UTC 04 30 Kabul

Where FaceTime

Goedemorgen allen^

Hopelijk schikt dit tijdstip om in navolging op de mail over de volgende zaken te spreken

Terugkoppeling SMO

I0 2a

o akkoord geven voor visjmafgifte o b v bevindingen I0 2a

o Het opstellen van contract waiver etc vergt veel administratie Kan dit evt vanuit Den Haag DCV opgepakt

worden zodat het niet aan onze werklast toegevoegd wordt

JenV EUPOL

Groet

10 29
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l0 2e K10 2ffl I0 2e |@minbuza nll | lQ 2e | ^10 2ejF I0 2e |@minbuza nl1 iQ 2e

@minbuza nl1
[

n

I0 2e |0 2| io 2e l@tninbuza nl] RiOK2e I iOK2e |@minbuza nl] | {iQ 2e

10 2e |@minbuza nn

To

10 2e [ 10 2e

Cc

j0 2^ I0 2e I@minbuza nl1 10 29

|1Q 2e|| 1o ge ~|i^6
Fri 7 16 2021 5 15 00 PM

From

Sent

Subject RE Canada hervestiging Afghaanse tolken

Received Fri 7 16 2021 5 15 03 PM

Ik stuur

jullie nog
even deze

verklaring

die vandaag

door de

Canadese

Conference

of Defence

Associations

werd

afgegeven

10 2a

Meer info

voIgt z s m

volgende

week

Hartelij ke

groet

10 2e

STATEMENT OF

THE

CONFERENCE

OF DEFENCE

ASSOCIATIONS

ON RESCUING

AND GRANTING

ASYLUM TO00184 420410



AFGHAN

INTERPRETERS

The Conference of Defence

Associations founded in

1932 is an umbrella

organization for 40 member

associations who represent
over 400 000 active and

retired members of the

Canadian Armed Forces

The Conference ofDefence

Associations is very

encouraged by Minister of

Immigration Marco Mendicino’s

comments today regarding how
his office is working with Global

Affairs and the Department of

National Defence to bring
Afghan interpreters to Canada

We believe that Prime Minister

Trudeau and this government
must act urgently to rescue

A^han interpreters and their

families whose lives are in

danger because they chose to

support our cause during the

NATO deployment to

A^hanistan and who are now

all the more at risk following the

withdrawal of western backed

troops and the advance of the

Taliban An expedited track for

refugee status should also be

extended to all former locally
engaged staff including

interpreters translators drivers

fixers etc who equally

supported Canada’s efforts

during our mission in

A^hanistan

We recognize that screening
and visa processing especially

in a war environment is a

complex challenge In 2015

Prime Minister Trudeau

announced a massive program
to provide asylum for 25 000

Syrian refugees This feat was

accomplished in 100 days We

have shown Canada’s capacity
and strong will in times of crisis

In the current context there is

an added difficulty in that

asylum seekers are not in

bordering countries but many

of them are still deep inside war

torn regions of Afghanistan
Recognizing this we

nonetheless urge the

government to do everything in

its power to fulfill our duty to

protect them

These courageous women and

men helped to preserve
Canadian lives at great risk to

themselves and their femilies

nnints out LGen Guy Thibault

00184 former Vice Chief of the 420410



Defence Staff and President of

the Conference of Defence

Associations Our nation has a

debt We owe them care and

compassion especially at this

critical and frightening juncture

Beyond immediate action to

accelerate screening and visa

processing we should also be

facilitating safe transit to the

extent that we can

Between October 2001 and

2014 over 40 000 members of

the Canadian Armed Forces

were deployed to Alghanistan
The war took the lives of 165

Canadians including 158

soldiers and 7 civilians a

diplomat four aid workers a

government contractor and a

journalist Furthermore 635

members of the CAF were

injured in action and 1412 were

injured in patrol or non combat

situation

MGen David Fraser ret’d who

commanded thousands of

Canadian and allied troops In

the province of Kandahar

during Operation Medusa and

recently served as a board

member with the CDA Institute

speaks from personal
experience “The interpreters
and locally employed Aighans
enabled us with the ability to

communicate understand and

deliver the much needed

effects they desired They
played a key role

Our shared sacrifices must not

be forgotten nor should we

forget those who came to our

aid during this dangerous
mission addsThibault ‘They
were friends allies and heroes

They deserve our greatest

respect for the risks they took

Sheltering them from immediate

danger is theleastwe can do

We urge the Prime Minister and

his government to act swiftly
and decisively

”

Froml| 0 [M l0 2e |0K2^
Sent vrijdag 16 juli 2021 10 19

To | iOK2e Hoi^ [10] 2e |@minbuza nl | 10 2^ t^ 10K2

@minbuza nl

Cc | I0 2e Ijj^ lP 2^ 5 minbuza nl | iQ 26 |lOK2ej^ lOK2e^ S minbuza nl | iD 2e ji|0 2^ I0 2e

0 24 | 10 2e^ j 10 2e

^

10K26 10 25 minbuza nl

10 2e

@nninbuza nl

@minbuza nl

Subject RE Canada hervestiging Afghaanse tolken

B 00184^ 420410



10 2a [^0 24
10 2a

Kunnen we zelf ook iets delen over NLse voorwaarden en aanvraagproces We kunnen vanzelfsprekend vragen om vertrouwelijke

behandeling van deze info

Hartelijke greet
I0 2e

From | lQK2e t^0 ^ 10 2e |@minbuza nl

Sent vrijdag 16 juli 2021 03 23

Totl0 2^l10 2e ri^ I0 2e 10 2e i0 2e 10 2 I0 2e 10 2e@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

Cc I0 2e {2e I0 2a iginninbuza nl I0 2a I0 2e lOK2e @minbuza nl I0 2e i i0 2sj

0 24 | 10 2e ^ 10 2e

Subject RE hervestiging Afghaanse tolken

I0 2a g minbuza nl

@minbuza nl

Dank 10 2e

Ik neem de collega s van DAO ook even mee Heb je wellicht wat meer info over de voorwaarden en die de Canadezen hanteren en

hoe het aanvraagproces eruit ziet

Mvg

From |i0 2^ 10K29 |0 2

Sent donderdag 15 juli 2021 21 21

To | 10K2e | l|oj^ 10 2e n@minbuza nl | 10 2e || tl0 2ej|
Cc 10 2e 0 2 10 2e @minbuza nl o 2e f^ |@minbuza nl | j l|0 2^
Subject Canada hervestiging Afghaanse tolken

Beste| 10] 2aj[|ei6l[0K^

10 2e

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl

Ook in Canada is het terughalen van Afghaanse tolken een hot topic

PM Trudeau zegt dat aan hervestiging wordt gewerkt

Er zouden 40 aanvragen zijn ontvangen van m n tolken naast aanvragen van huidige ambassademedewerkers maar er worden

meer aanvragen verwacht

Ook voormalig ambassademedewerkers en chauffeurs geven aan dat ze groot risico lopen

De belangrijkste nationale oppositiepartijen in Canada steunen hervestiging van Afghanen die voor Canada hebben gewerkt

Hartelij ke groet

10 2e 10 2e

10 2a

Trudeau says Ottawa working to help Afghan
interpreters come to Canada
JANICE DICKSON

OTTAWA

PUBLISHED JULY 14 2021 UPDATED 13 HOURS AGO

r

Prime Minister Justin Trudeau pledged to help Afghan interpreters as calls intensity to bring former employees

OqqI g^anadian government to Canada
420410



As the U S military withdraws its troops from the war torn country Afghans who worked for foreign
governments are fearful of Taliban reprisals Former drivers for Canadian officials and embassy staff told The

Globe and Mail this week that they are not safe and fear for their lives

Mr Trudeau was asked specifically about interpreters who served alongside the Canadian Armed Forces while

speaking to reporters in Quebec on Wednesday
“Canada has been working over the past many years to repatriate Afghan interpreters We pulled out our military
a number of years ago We will continue to work to ensure that we’re providing the right paths and I can assure

you that our ministers are working on that
”

Mr Trudeau said

Canada withdrew its armed forces from Afghanistan seven years ago and with the U S withdrawal has been

urged to swiftly resettle interpreters and staff because they now face an increased ILkelihood of retaliation from

the Taliban

A former senior officer in Afghanistan who worked for the embassy for more than eight years said he has received

death threats on several occasions from insurgents who learned about his affiliation with the Canadian embassy
The Globe is not identifying him because he fears retribution

He said he heard that current staff at the embassy have received visa forms but that former staff are being
ignored He’s hoping to bring his family to Canada
The former senior officer said he knows of many other officers from development political or other sections who

worked for the embassy for several years like he did and who are now also being ignored Most ofthem he said

have been warned by insurgent groups in the past and are increasingly concerned for their lives and the lives of

their families

Abdul Qayum Hemat a former long time driver for the embassy told The Globe recently that there are lo other

drivers in need of Canada’s help He said he drove Canadian staff to military bases hotels embassies and

restaurants and made trips to the airport and the market for 13 years

“Everybody feels that Afghanistan won’t be a safe place especially for the people who supported the NATO

forces the embassies the United Nations foreigners We will be the ilrst target for the Taliban and the other

terrorist groups in Afghanistan We are not safe
”

Mr Qayum Hemat said in a recent phone interview from

Kabul

When asked specifically about whether the Canadian government would assist the former embassy drivers

Alexander Cohen a spokesperson for Immigration Minister Marco Mendicino said for security reasons “we do

not comment on specific operational matters of our missions abroad
”

“We are currently working to assist some individuals previously or currently employed by the Canadian

government in Afghanistan who wish to come here
”

he said

Mr Cohen said last week that more than 800 Afghan nationals including family members were resettled to

Canada under two previous policies Afghans who were not eligible under the policies he said may apply to

immigrate to Canada through existing provisions under the Immigration and Refugee Protection Act

A government source told The Globe last week that Ottawa is quickly working through individual cases to move

them through the immigration and refugee system The Globe is not identifying the official because they were not

authorized to speak publicly about the issue

The official said 40 Afghans most of whom were interpreters while some served in other roles have indicated

that they want to come to Canada in addition to Afghan staffwho work at the Canadian embassy The official

said the government is expecting more
Both the Conservatives and NDP have been urging the government to help resettle Afghan employees who
worked for the Canadian government

110 291 10 26

10 2e
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