
I0 2«l3 2e i0 2e I@minbuza nl1 I0 2g |@ind nl^ iQ 2g Ica ind nl1 KAB CA^ iO 2g |@minbuza nl1
i ^2e l@ind nld I0 2e I@ind nl1

iOK2e

’0 29 |@ininbuza nl1^|0 24 io 2e

To

10 2e 10 2e @minienv nn

iOK2e ^mindef nlD I0 2e ^mindef nl] iOK2e^ f I0 2a

ioj 2il

@minienv nl[
10 2eminbuza nl]

@minbuza nll {^O 240 210 {2e

I0 2e I0 2e l@ind nl]
I0 2«l} 2eFrom

Sent

Subject FW Tolken stavaza 30juni 2021 002

Thur 7 1 2021 12 53 44 PM

Tolken stavaza 30 iuni 2021 0021 docx

Thur 7 1 2021 12 53 42 PM

Received

En hierbij de versie voor het archief n a v jullie commentaar

Verslag overleg 30 juni

DEF afwezig

T a v besloten de MW procedure voor familieleden zsm in gang te zetten Voor een vergelijkbare zaak is

nummefr 0 2 ieangemaakt

T a v zaak Q 2 j s besloten aanvragerte melden dat alleen kerngezin in aanmerking komt Ook wordt hij naaHO 20

verwezen aangezien hij al een I0 2e|yjsum heeft Hij blijft echter in aanmerking komen voor de NL procedure indien hij dat

alsnog wil zijn aanvraag was immers goedgekeurd

T a v zaken 10 2e neemt KAB contact op met de aanvrager om benodigde informatie te achterhalen

I0 2g

Voor het debat op 8 juli wordt in kaart gebracht hoeveel zaken er sindsdien zijn binnengekomen De zaken die zich nu in

de procedure bevinden worden waar mogelijk uitgesplitst

DEF komt nog op de lijn met binnengekomen KV Piri en een voorstel voor de taakverdeling tijdens het debat op 8 juli

IND vraagt aandacht voor het feit dat door KAB en DAO gevraagde informatie over stand van zaken aanvragen vaak al in

overzichten staat Belangrijk hier op te letten om dubbel werkte voorkomen

DAO vraagt naar stand van zaken van de externe organisatie KAB geeft aan dat de organisatie tijd nodig heeft het

kostenplaatje rond te krijgen KAB heeft zetot haast gemaand
I0 26fe inmiddels compleet en klaar om voorgelegd te worden

Van I0 2e | | 10 26 |
Datum woensdag 30 jun 2021 5 54 PM

Aan [|l0 24 2e | \ 10K2e |@minbuza nl DAB PRLMP IND 10 2g
~

10 2g l@mmienv nl J| 10] 2e

lOK2e |@ind nl 10 2« t@mindefnl 10 [2e |fSmmdef nl

Kopie ll0 2e^| 10 2e

Onderwerp RE Tolken stavaza 30 juni 2021 002

10 2e @minbuza nl

@ind nl KAB CA tlO 2g @mLnbuza nl

[ 10 2e Hi 10 2e 10 2e

@mitibuza nl10 2e

Veel dank| l0 2^ |l
Paar comments vragen van mijn kant

From 0K2^P 2e | \ I0 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 30 juni 2021 13 43

Toi DAB PRIMP IND ^ 10 {2g | Sind nl KAB CA |C10 2g^@minbuza nl

@minbuza nl 10] 2a K

C10 2e @ind nj 10 2e @mindef nl

@minbuza nl

10 2e 10 2e

10 2g 10 26 10 2e @minienv nl I0 2g

10 {2e

Cc 10 26 I0 2e I0 2e

Subject RE Tolken stavaza 30 Juni 2021 002

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst van 30 juni Indien jullie aanvullingen hebben hoor ik het graag
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10 2e

H 1

Greet 10 2e

From 0 2^P 2e

Sent woensdag 30 juni 2021 11 32

To
’

DAB PRIMP IND’ j 10 2g 1 Sind nl KAB CA 4 ’0 ^g j ^minbuza nl I 10 2e ^| 10 2

|@minbuza nl | 10 2e

10 2e @ind nl 10 2e @mindef nr ] 10 2e l@mindef nl

10 2e 10 2e 10 2e @rT inienv nl I0 2e |2e
10 2e

Cc 10 26 10 2e 10 2e @minbuza nl

Subject RE Tolken stavaza 30 juni 2021 002

Dank I0 2e

Ik heb het aangepast zie bijiage De nummers stonden niet correct in ons logboek dus dank hiervoor Tot straks

Greet 10 2e

From DAB PRIMP IND j iQ 2g |@ind nl

Sent woensdag 30 juni 2021 11 13

To 0 2^P 2e | | 10 2e |@minbuza nl DAB PRIMP IND | 10 2g |@ind nl KAB CA ^ 10 2g^@minbuza nl

@minbuza nl | I0 2e10 2e 1 1 10 2e |
I0 2e @minjenv nl | 10 2e |nrgK2e]j | 10 2e

Cc jlO 24j I0 2e || | 10 2e |@m inbuza nl

Subjeci Kt loiKen siavaza 30 Juni 2021 002

I0 2e 10 2e1C

10 2e @ind nl

Hi I0 2e

Ik heb bij de IND actles wat opmerkingen 4 actles kloppen nIet graag aanpassen Bedankt

Greet 10 2e

Vanf|0 [2tip 2e 10 2e @minbuza nl

Verzonden woensdag 30 juni 2021 10 40

Aan DAB PRIMP IND ^ I0 2g |@ind nl KAB CA 4 ’Q ^g l g nninbuza nl

@minbuza nl |
‘

0 2e

l^ 2s @ind nl 10 29

@minbuza nl

10 2e 10 26

10 2e 10 2e 10 2e @rr injenv nl ^ ^^
10 2«

10 2e @ind nl

1

10 29 10 10 2e

CC flO 2ej^_ 10^
Onderwerp Tolken stavaza 30 juni 2021 002

10 2e

Dag alien in bijiage de laatste stand van zaken o b v vanochtend vroegten behoeve van ons overleg

Goed om zaken 10 2e zo te bespreken Daarnaast ook goed om stil te staan bij de gisteren binnengekomen Kamervragen en

|00001 at op 8 juli en de rolverdellng MBZ en MinDEF 287811



Greet I0 {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 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

00001 287811



Overzicht op 30 juni 2021

Totaal 316 aanvragers

• 85 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 2 aanvragers onderweg naar NL

• 120 aanvragers afgewezen
• 33 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren

• 76 lopende aanvragen waarvan

o 59x actie aanvrager incl 2 covid

o 13x actie IND DEF BZ

o 12x actie KAB visumintake

o Niet meegeteld 22x afwijzingen die nogverstuurd moeten worden

Lopende zaken

Yellow Action IND DEF BZ required

Will be put for approval on next letterto Minister of Justice {voorleggingsbrief
Action KAB required

Action applicant

Rejection action KAB

Stap Tolk legt contact met ambassade 5x

• 5x Aanvrager dient meer informatie te leveren Nu niet voldoende om naar DEF te sturen 10 2e

10 2e

• NIET MEETELLEN 2x Aanvrager lijkt niet in aanmerking te komen voor regeling KAB dient

aanvrager te informeren hierover 10 2e

Stap Check voor Internationale missie voor NLP gewerkt 24x

10 [29]• 13x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren

10 2e

• iMibl MtbibLLtiM 2Ux KAB dient aanvrager te informeren dat aanvraag niet voldoet aan

vereisten i
I0 2e

10 2 3|10 29

• llx DEF dient bewijs te checken 10 2e

Stap Ok dan questionnaire 17x

• 15x Aanvrager dient questionnaire te leveren 10 2e

10 26

• 2x IND dient questionnairete checken I0 2e

Stap Check IND KMar 13x

1^^ 1D 2e• lOx Aanvrager is bezig met verkrijgen documenten

10 2ej
• lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren {

• lx Aanvrager is niet komen opdagen voor fysieke documentencheck twijfels KMar 10 2«

• lx Aanvrager dient scans van documenten van familie voor evt familiehereniging later te

Ieveren l0 2e

Stap Gesprek met tolk op post ID ^s moeten aanwezig zljn D visum in paspoort 25x

00002 287834



10 2e3x Aanvrager is niet komen opdagen

8x KAB client aanvrager uit te nodigen

2x Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redenen 10 {2e

lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te leveren 0 2«
^^

lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te levereri^OMS O

4x Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren

2x Aanvrager al in NL KAB dient D visum af te geven aan familieleden

2x Aanvrager dient aanvullende info over kinderen op te sturen I0 2e

lx Aanvrager heeft al een ander visum Aanvrager dient beantwoord te worden 10 2e

lx Vlucht geplandn0 2«i

10 2e

10 2e

10 2e

Stap Plannen reis tickets PCR test of gevaccineerd 2x

• 2x On hold vanwege positieve PCR test 10 2e

00002 287834



I0 29 | ^ i0 2e |[1 I0 2e |@minbuza nl1 jlO 2e| |iO 2€^^ I0 2e |@minbuza nll iQ 2e

S minbuza nll

To

1Q 2e |ri 1Q 2e |@minbuza nl1 lQ 2eM I0 2e |[
I0 2e ^mindef nlll I0 2e ^miiteTTfl]TQiO 2e ^

iO 29 |@rninbuza nil l^B CA^ l0l 2^@minbuza i^ i0 29

I l0 2e liJiO 2e]J I0 2e |@minbuza nl|F
^

10 2e

@ind nl]^^OM2MTo^[f^10 29 10 29

10 2^ 10 29 l@ind nll

Cc

10 2e 10 2eFrom

|l0 2e| Mon 8 2 2021 6 04 30 PM

Subject FW verslag interdepartementaal overleg tolken afgelopen vrijdag
Received

verslag interdepartementaal overlea tolken 30 lull 2021 docx

Mon 8 2 2021 6 04 31 PM

Ter info ook aan jullie allemaal

1Q 2e ^1 10 2e

Sent maandag 2 augustus 2021 12 13

To | I0 2e |@mindef nl | lOK2e |@minjenv nl | 10 2e |@minjenv nl r io ^@mindef nl | 10 2e f
10 2e @minbuza nl 10 2e 10^s^ I0 2e ®minbuza nl

Cc 10] 2e | l0 2e ] I0 2e @minbuza nl 10M2e tlO 26@tTiinbuza nl i‘0 2f J 10 2e 10 2e @minbuza nl

Subject verslag interdepartementaal overleg tolken afgelopen vrijdag

From

Beste alien

Veel dank voor jullie flexibiliteit om op zo^n korte termijn bijeen te komen om over de stand van zaken van de procedure voor

Afghaanse tolken te spreken afgelopen vrijdag In bijiage deel Ik graag het verslag Mocht iemand een fout in het verslag

ontdekken geef het vooral aan De diverse actiepunten zijn inmiddels al op werkniveau opgepakt om zo snel mogelijk knopen te

kunnen doorhakken

Groet

10 2e

10 2eT
nqi z ]

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland■lit

lOMM

00003 287812



VERTROUWELIJK Afghanistan Interdepaitementaal overleg tolken 30 07 2021

Aanwezig
Defensie |10 2^» 10 2e DOPS 10 2e 10 2e ^
Justitie en Veiligheid |

l [ 2egi0 10 2e] Directoraat Generaal Politie

Buitenlandse Zaken | 10»2e^p^0 2^ ^ 1Q 2e | h0 29 ] 10K2e 10 26 DaOL 10 2e

10 2e I DAO d0 2a 10 2e | DVB

10 2e lAsiel Opvang en Terugkeer

Introductie

Overleg vindt plaats in het kader van de verslechterende veiligheidssituatie en zorgen die in de

media en Kamer geuit worden over de situatie van de tolken in Afghanistan Doel van overleg is

tweeledig 1 nogmaals nalopen of we echt alles doen om problemen op te lossen indachtig
toenemende urgentie en polltieke gevoellgheid en 2 bespreken van de druk die toeneemt op de

reikwijdte van de huidige procedure EUPOL beveiligers

1 Definitie van hoogprofiel voor substantiele tijd

DEF geeft aan dat alleen in uitzonderingsgevallen personen in deze categorie toegelaten worden

tot de procedure^ bijvoorbeeld bij een arts en een genderspecialist Criterium daarbij is dat deze

personen mee gingen met de troepen en in beeld waren Belangrijk hier spaarzaam mee om te

gaan vanwege potentieel spillover effect

BZ geeft aan dat in de huidige procedure tussen de drie ministeries onduidelijk is welke invulling

gegeven wordt aan deze categorie En signaleert dat communicatie richting de Kamer onvoldoende

uitdrukking lijkt te geven aan het feit dat dit eigenlijk alleen uitzonderingen zijn

Vraag I0 2e of we ruimhartiger moeten of kunnen zijn Het gaat immers voor zover bekend DEF

om een vijftal mensen die terug blijft komen na afwijzing Algemene terughoudendheid over

oprekken van de definitie Wei beter toelichten wie wel en niet in aanmerking komen Een

hardheidsclausule voor uitzonderingsgevallen zit In het NLse aslelbeleid ingebakken io] 2f

Conclusie in eerstvolgende reguliere tofkenoverleg 4 aug most de definitie van hoogprofiei nader

uitgewerkt worden Dit kan dan ook in Kamerbrief zie punt 6 en Kamervragen mee genomen

worden Daarbii zai ook duideliiker weeraeaeven worden wie daardan niet onder valt

I0 2g

3^ Evacuatie planning

Evacuatieplanning is in debatten door MinDef genoemd Er is een evacuatieplanning ontwikkeld

door BZ l s m DOPS Tolken zouden hlerin meegenomen worden DOPS BZ heeft de Indruk van

niet DAO Een enkele tolk en zijn gezin die door de procedure been zijn kan wellicht

meegenomen worden mits ze paspoort en visum hebben maar dit is waarschijnlijk niet hoe de

Kamer tegen het concept evacuatieplanning aankijkt Er moet in de scenario s nader bekeken

00004 287831



VERTROUWELIJK Afghanistan Interdepaitementaal overleg tolken 30 07 2021

worden wie wel niet in aanmerking komt In ieder geval is het hoofddoel alle tolken regulier het

land te laten uitreizen alvorens een evacuatie aan de orde is Knelpunt kan met name zitten in

tolken gezinnen die geen paspoorten hebben DAO Dit is een factor die buiten onze macht ligt^
want afhankelijk van AFGH autoriteiten Belangrijke vraag die op tafel ligt bij evacuatie in het

algemeen wat als het volgende week verkeerd gaat^ zijn we dan voorbereid

Concfusie DOPS checkt intern de reikwijdte van evacuatiepfanning of tolken meegenomen zijn in

planning en evacuatiemogelijkheden op korte termijn mocht dat nodig zijn BZ en DBFproberen
in kaart te brengen hoe groot problematiek is van personen die geen paspoort hebben

4 Reikwijdte EUPOLen beveiligers

JenV licht toe dat zij recent zijn aangehaakt op dit dossier en dat er 5 EUPOL tolken in de

procedure zouden zitten Zorgen over de manier waarop nu gecheckt kan worden of mensen voor

NLse EUPOL leden gewerkt hebben aangezien NL geen enkele administrate heeft Er zou een pool
van 70 tolken geweest zijn onder contract van de EU waar troepen leverende landen gebruik van

konden maken Vraag is of we toegang kunnen krijgen tot die EU lijst administratie Van belang
dat EU leidende rol neemt in dit dossier omdat er geen sprake is van tolken die specifiek voor NL

gewerkt hebben Dit laatste is voor de Kamer geen doors lag gevend arg ument bij de

defensietolken Ook zaak in beeld te krijgen welke landen betrokken waren bij de EUPOL missie en

wat zij in deze kwestie doen

10 2g

Conclusies

EUPOL BZ DAO vraagt PVEU met spoed contact met EDEO op te nemen met verzoek 1

toezending lijst beveiligers en 2 EU overleg en coordinatie van aanpak EUPOL tolken JenV

hopt via contacten met CPCC zeffde vragen uit

Beveiligers hierover dient helder gecommuniceerd te worden richting de beide Kamers

onbegonnen werk

II0 2£7

io 2fir

10 2a10 2a

6 Communicatie

Communicate moet afgestemd zijn worden met alle betrokken ministerles Recente perscontacten

hadden bedoeling om beeld te nuanceren maar slagen daar niet in Het moet helder zijn richting
Kamer welke keuzes gemaakt worden wat we wel doen maar ook wat we niet doen dit is een

politiek besluit Vlucht naar voren nemen om niet telkens in het defensief gedrongen te worden

Conclusies

Communicatie extern vanaf nu zeer terughoudend met interviews^ eerst Kamer informeren

Communicatie met de Kamer alies in een pakket 1 Kamerbrief waar ook de antwoorden op

Kamervragen Piri Eerste Kamer in mee worden genomen Heldere keuzes weergeven en

die toelichten Daarbij goed de tijd nemen om bewindspersonen deze lijn te laten besluiten

Uitleggen hoe we het doen waar we staan in het proces met de tolken i e we gaan

richting het einde met die groep

Uitleggen wat hoogproFiel betekent^ maar ook dat het betekent dat bepaalde cafegor ee 7

bijv beveiligers niet in aanmerking komen en waarom

Coede iflustrades dmv cijfers weergeven^ bijv van alle aanvragen die tijdens het

kamerdebat iiepen zijn er a zoveei in Nederiand

o

o

o

00004 287831



PK24 | iO 2e ||1 I0 2e |@minbuza nl1 | i0 2e |0 2e

10 2e |[l I0 2e Ita minbuza nl1 jlQ 2ejj^ 10 2e

10 2^ l@minbuza nl] I liO 2a [@rnindef nl[] li~0 2e [@mindef nl1 | 10 2»

|lO 2e^] lOK2e^| [10 29 |@minbuza nll KAB C^01 2g |@minbuza nll f 10 29 | RTo 29 |n 10 2e

I0 2e ~l@minjenv nl]

I0 2e I0 2e @ind nl1 iQ 2eTo

10 2e @minbuza nl] ^iQ ^^ \ l^ 2e [ 0 2 Q
I0 |2e {I0 2e @ind nl]

@minbuza nl] | 10 2^

10 2e 10 26

From

Sent

Subject RE Tolken stavaza 28 juli 2021

Wed 7 28 2021 3 17 53 PM

DAB PRLMP IND

Wed 7 28 2021 3 17 48 PM

Received

Hoi 10 2«

10 2gDank weer Een opmerking in het geel gemaakte stuk

I0 2g

Van ^0 24J| iQ 2e | | I0 2e |@minbuza nl

Verzonden woensdag 28 Juli 2021 15 31

Aan | 10 2e ^ 2e

gl0 2e^ I0 [2e] m I0][2e

PRLMP IND 1 10 2g |@ind nl 10 2e

CiP C2e giminbuza nl KAB CA QQ 2g] S minbuza nl | I0 2e |J lO 2e |
5 minjenv nl

10 2« I q 10 29 | g ind nl I
^

@minbuza nl jtl0 ^ ll^0 ^^ ’0K26 @minbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza nl

10 2^ [ gmindef nl DAB

10 2« 10 2e @ind nl 4lC 26BlOK2e]M
gL nnmDuza ni | lQ 2e ^10 2e

10 2e 10 2evan

Onderwerp RE Tolken stavaza 28 Juli 2021

Zie onderstaand het concept verslag Hoor evt wljzlgingen graag ulterlljk morgen 12 00

Greet I0 2e

Media aandacht

BZ ult onvrede over feit dat woordvoerlng niet was afgestemd en herkent notle nlet dat er 70 tolken nog in Afghanistan

zijn Belangrijk om te spreken van aanvragers niet van tolken omdat nog niet is vastgesteld dat zij voor NL gewerkt

hebben

DEF geeft aan dat morgen een interview met NRC plaats zal vinden en dat DEF rectificeert richting ANP

BZ doet de suggestie om de lijst met tolken in procedure op te schonen Belangrijk om te zorgen dat daarin niet ook de

steeds groter wordende groep vervalste aanvragen in zit

BZ en DEF constateren dat er nu ook vragen over de guards gesteld worden en dat verwacht mag worden dat dit nog meer

aandacht en druk zal opieveren DEF geeft aan guards niet mee te willen nemen in procedure omdat onbekend is wie het

zijn hun achtergrond onbekend is en ze nooit gescreend zijn Ook gaat het om hele grote aantallen mogelijktienduizend

BZ geeft aan dat dit een politiek besluit is

BZ signaleert dat feit dat onduidelijk is wie wel onder hoogprofiel werk wordt geschaard en wie niet politiek kwetsbaar is

Verzoekt of dit uitgewerkt kan worden DEF geeft aan dat aanvragers in principe afgewezen worden behalve enkele hoge

uitzonderingen KAB signaleert dat dit niet in lijn is met wat nu op de website staat BZ suggereert deze kwestie morgen bij

SMO te bespreken

Vml EUPOLtolken J V is inmiddels betrokken maar leest zich nog in de procedure Belangrijkdat zij bewustzijn van

urgentie KAB signaleert dat er geen tijd is voor JenV om rustig te bepalen wat de aanpak is

f^
f^

•O 2^0

10 2a

0 2u

f^

00005 287814



10 2a

Inactieve aanvragers

BZ stelt voor actieve aanvragen op te schonen

o Personen die na een reminder langer dan een maand niet gereageerd hebben

o Personen reeds in het bezit van een visum maar om persoonlijke of COVID redenen niet vertrekken

o Personen pas mee te tellen nadat DEF heeft bevonden dat ze voor NL werkzaam zijn geweest zodat de vervalste

aanvragen de cijfers niet vertroebelen

DEF gaat scherper antwoorden of aanvragen wel of niet voldoen Zo blijven aanvragen niet hangen in het verzoek om extra

bewijs aan te leveren terwiji deze aanvragen de facto zijn afgewezen

Overig

IND geeft aan graag alleen complete sets documenten van gezinnen te willen ontvangen KAB geeft aan dat het soms

maanden kan duren voor een set compleet is en zou graag willen dat in elkgeval een begin gemaakt kan worden van

beoordeling IND wil dit bij hoge uitzonderingtoestaan BZ brengt in herinnering dati|Q 2^ifspraken gemaakt zou hebben

over snelle paspoortverstrekking aan tolken en hun gezinnen Verzoekt KAB dit na te checken en na te gaan of eenzelfde

afspraak voor NL gemaakt kan worden

IND geeft aan dat diverse tolken na in NL te zijn aangekomen aangeven ook voor d^i0 2a^rocedure in aanmerking te zijn

gekomen en liever daar willen wonen

DEF brengt Eerste Kamer vragen onder de aandacht BZ doet suggestie deze parallel te laten lopen met de brief aan de

Tweede Kamer DEF doet de aanzet hiervoor

BZ geeft aan dat het wenselijk zou zijn bij te houden waarom mensen zijn afgewezen fraude of niet voldoen aan

procedure omdat de Kamer hier ook naar vraagt

Hartelijke groet

10 2erO 2 0

10 2e

OirectieAzie en Oceania DAO | Cluster Zuid Azie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RiJnstraatS | 2515XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

E 10 2e l@minbuza nl

W www mirbuza nl

n0 2e

From I0 2e } 2e 10 2e 10 2e @ind nl

Sent woensdag 28 juli 2021 10 15

To f^j| 10 2e | j 10 2e S3minbuza nl |To 2el 10 2e

[10] 2e l@mindef nl DAB PRLMP IND

@ind nl ^ 2^10K2ei| 10 2e S3minbuza nl

10 2e UO0 2^ M

^jTinbuzajTl i|0 2^ 2e 10 2e @minbuza nl

10 2e@minbuza nl

I0 2e

10 2g @ind nl 10 2e

Subject RE Tolken stavaza 28 Juli 2021

10 2e 10 2e

Hoi

Ik heb toch nog twee puntjes over het overzicht

MbC0 2i t

• lx IND dient aanvullende documenten te beoordelen 10 2e

Vorige week heb ik onderstaande doorgegeven dus die is al beoordeeld

00005 287814
10 2e



10 2e

En mbt onderstaande

i 10 2e
3x Check IND en Kmar van documenten

Metl i0 2e ^zijn we idd bezig maaf[^K^an ik nietvinden Hebben we die wel ontvangen Zo ja zouden jullie die nogmaal
kunnen sturen Bedankt

Greet I0 2e

Vanf^0 2^ | I0 2e | | I0 2e |@minbuza nl

Verzonden woensdag 28 juli 2021 08 43

Aan | I0 2e

j 10 [2e | Sminbuza nl l 10 2e [ Smindef nl DAB PRLMP IND 10 2g |iSind nl 10K2e b f2el

[10 2e |@ind nl | I0 2e ^
10 2e @ind nl I0 2€j^ i0 2g 10 2e |@minbuza nl

Onderwerp Tolken stavaza 28 juli 2021

@minbuza nl l0 {2e^| I0 2e | j I0 2e g minbuza nl jji0 2^l0 2e10 2e

10 2e

@ind nl i 0 2^I0 2e I0 2e I0 2e
10 2e

Beste collega s

Bijgaand het overzicht van vanochtend t b v ons overleg vanmiddag Het kan zijn dat handelingen van vanochtend vroeg of

gisteren eind v d middag nog niet meegenomen zijn

In elk geval te bespreken

• Medla aandacht en getar70

^ Incommunicado

Help save paperl Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian 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
00005 287814



DAB PRLMP INDll iOK2g |@ind nl1 l0 24 | i0 26 |fl iQ 2e |@minbuza nl1
I0 ^g HfSimlndef nlll I0 ^g I@mindef nl1 1 lQ 2e j2ey
I0 2e I i0 2ej |@indnl] | I0 2e | ‘r lO 2e | iQ 2e |@minbuza nl] jlQ 2af

fi0 29 |@minbuza nl1 |i ^{2e|^iQ 29]f| 10 2 |@minbuza nn | 10 2 | | 10 ^9 |[| 10 2e

I0 26 |fl I0 2e l@minbuza nl]
10 [2e1 ^ 2^ H

|l0 2e| Thur 7 15 2021 9 5i 32 AM

Subject RE Tolkenoverleg 14 7 21

Thur 7 15 2021 9 58 37 AM

To

10 2e I0 2e |@ind nll jiQ ^4 I0 2e

I0 2e 10 26i

10 2g@minbuza nl]

I0 2eFrom

Received

Wat mij betreft akkoord

Van DAB PRLMP IND j 10 2g |@ind nl

Verzonden donderdag 15 juli 2021 10 53

Aan ^0 2^j| 00 2€ mils |@minbuza nl

1 10] 2e |@ind nl llQ] 24 10 2e | |~
@minjenv nl

10 2e5i|10 2e 10 2e @minbuza nl

I0 2e @mindef nl I0 2e 2e ^
10 2e | r 10 2e |@iWynl | l0 2e

10 2e

10 2e

I0 2e I0 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl | i0M2e^ I0 2e | | i0 2e

10 2e U 10 29 | j 10 2e10 2e 2e @minbuza nl

10 2» | | 10 2e | j 10 2»

Onderwerp RE Tolkenoverleg 14 7 21

@nninbuza nl

Hoi I0 2e

Een kleine correctiet a v het stukjeover de blauwe brief

@jl0 2e[zo klopt het toch kun jij nog even kijken

Gr f^

Van^f^ [ i0 2s | | 10 2e ]@minbuza nl

Verzonden woensdag 14 juli 2021 16 16

Aan DAB PRLMP IND ^ I0 {2g 1@ind nl | I0 2e |@mindef nl | lQ 2e ^
^ [10 2g n@ind nl i 0 24 1Q 2^

I0 2e @minjenv nl | | I0 2e I0 2e j S minbuza nl | IOK26^j 10 2e

10 {2e | Smi^buzanl [l0 5^10K2en 10 2e | aminbuza nl | 10 2e LklO 29 H 10 2e

10M26 | | lOK2e |^ 10M26

Onderwerp RE Tolkenoverleg 14 7 21

10 2e

10 2« 10 2e S ind nl [ 10 2g f2ey 10 2«

10 26

@minbuza nl

@minbuza nl

Onderstaand het verslagvan ons overleg vanmiddag t b v het archief Mochten jullie wijzigingen willen zien graag voor morgen

12 00

Verslag overlegtolken 14Jull 2021

Debat 8 juli

Kort voor het einde van het reces zal een brief met de stand van zaken naar de Kamer gestuurd worden

DEF verwerkt input op de tekst die op de website moet komen BZ zal deze via AVT laten vertalen naar het Engels en het

Dari waarna deze op de website van de ambassade en veteranenpagina s geplaatst kan worden

DEF werkt het evacuatieplan incl eventuele inzet van een vliegtuig uit zodat aan de toezegging van MinDEF voldaan kan

worden

Zondag start een nieuwe lokale medewerker in Kaboel voor de consulaire dossiers Ook komt dan BO er| lO 2e][]uit
Nederland aan

KAB geeft aan dat de familieadvocaat inmiddels is gestart Het contract mei 0 2i8|is daarentegen nog niet rond KAB gaat

hier achteraan

Extra capaciteit KAB vanaf zondag en contract me^| ^J 2J^orgen er hopelijk voor dat tijd tussen akkoord uit voorlegging en

visumintake verkleind kan worden Idealiter worden aanvragers direct na akkoord uitgenodigd KAB geeft aan dit ookte

gaan doen maar dat nu de afspraken soms niet direct ingepland kunnen worden

DAO legt contact metiO 2 3iodat gekeken kan worden of er vart^o^^^eleerd kan worden

2g
L00006 287815

i0 2g



jr

10 2g

10 2g

Overig

• Zomervakantie BZ J V en IND geven aan dat altijd iemand aanwezig is DBF geeft aan dati^M^
doorwerken op het tolkendossier

• De blauwe brief inz casusiJfoj^Js inmiddels bij MinDef afgeleverd de brief aan de NO ligt nog bij StasJ V J V gaat hier

i o m DBF achteraan

10 2e

• In de overzichten wordt voortaan een regel opgenomen met personen die wel al uitgenodigd zijn voor het visum maar nog

niet vertrokken ziJn Dit betreft nu een persoon die al in hetoverzicht staat maar dan als COVIDgeval

From DABPRLMPJND 10 2g @lnd nl

Sent woensdag 14 juli 2021 11 44

To f^j| 10 2e | j 10 2« I0 2g 10 2g @ind nl 10 2« S mindef nl | 1Q 29 2e

j 10 26 |@ind nl i lQ 2e be |

@minbuza nl

i I0 2e @ind nl irf^ 24 iO f2eiI0 2e I0 2e

@minbuza nl 10 2e^10 2ei10 2e 10 2e 10 2e LI 10 2e |
10 2e g minbuza nl | 10 2e | | 10 2e

@minbuza nl

10 2e@minienv nl

|l0 2e[ 10 2e S minbuza nl lOK2€ c[lO 2ei

10 [29 |@minbuza nl T I | ^°K2e |
~

Subject RE Tolkenoverleg 14 7 21

I0 2e

Hoi 10 2e

Omdat ik er niet bij ben vanmiddag bij het overleg ook meteen mijn reactle ©

®klopt
■

0 2«i klopt akkoord dat die mee kunnen 0 2o 10 2e

Greet I0 2e

VanCI0 2«i 10 2e 10 2e @minbuza nl

Verzonden woensdag 14 Juli 2021 11 41

Aan 1Q 2g] 10K2g I@ind nl | 10] 2e |@mindef nl | I0 2e j2i \

1 1Q 2e ^ aind nl fe24 [iO 2e 10 26 | j 10 2e | aind nl | I0 2e

10K2e |@minienv nl ^ 10
[2^9]

10 2e 10 2e ~@minbuz^^lTT^10K2e^^ 10K2e

10 {2e |@minbuza nl hQ 2sW 10K2gin 10] 2e |@minbuza nl | im^e L| 1Q] 2e | ^ 1Q 2e

10M26 [| lOK2e |^ 10M26

Onderwerp RE Tolkenoverleg l^pfll

10 2e

10 2«

10 2e

@minbuza nl

@minbuza nl

Hi I0 2e j

Dankjewel We hebben zo ons overleg maar hieronder vast toelichting

From DAB PRIMP IND j I0 2g |@ind nl

Sent woensdag 14 juli 2021 11 34

To tQ 24 |CQ 2e | j I0 2e |@minbuza nl f lQ 2e |@mindef nl DAB PRIMP IND | iQ 2g ]@ind nl lQ 2e |2e
10 2e 10 2e @ind nl f Q 26 iO 2e 10 2e ^0 2e @ind nl 10 2e

2e

10 2eI0 2e 10 2e

@minbuza nl | [lOK2€^j io ^ 10 2e |@minbuza nl | 10 2e | |[10] 2e

10 2e gQminPuza nl l10 2ei 10 2e@minienv nl

10 2ek 10 2e

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

Si00006f^E Tolkenoverleg 14 7 21 287815



Hoi 10 2e

Ik heb een aanvulling opmerking over

• lx Vraag over familieprocedure10 2e

• 2x IND dient aanvullende documenten te beoordelen I0 2e

10 2e

[I0 2€^eeft al een akkoord en we hoeven niets meer te beoordelen is al gebeurd Afgelopen dinsdag heb ik nog steunbewijs

doorgestuurd m b t 10 2g

10 2e

Ik ben overigens niet aanwezig tijdens het overleg ma^iltiX^^I
Greet I0 2e

| 10 2e

Verzondenr woensdag 14 juli 2021 09 53

Aan | I0 2e |@mindef nl I i0 2e k 26

] I0 2e ^

@minbuza nl

10 2e 10 2e @ind nl ^ I0 2g |@ind nl

@ind nl 10 2

@minbuza nl

I0 2g

l^ind nl E^ 24 I0i 2e

10 2e

’

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e ^ 10 2e |
10 2e @minbuza nl 10 2e [| 10 2^

10 2e@min|env nl I

@minbuza nl ^ ^ 2efc [10 2e Ic
f10 26 h

[10 2e|i 10 2e 10 2^

I0 2e 10 2» lOK2e I0 2e@minbuza nl @minbuza nl

Onderwerp Tolkenoverleg lAll 21

Beste collega s

Bijgaand het meest recente overzicht t b v ons overleg vanmiddag

Het lijkt mij goed om in elk geval de opvolging van het debat te bespreken

6r 10 2®

Hartelijke greet

10 2erO 2 0

10 2e

OirectieAzie en Oceanie DAO | Cluster Zuid Azie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RiJnstraatS | 2515XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Nederland

10 2e @minbuza nlE
00006 287815

W www mirbuza nl



@minbuza nn KAB CA[ 0 2^
®minbu2a nlli^ 2^ l0 2e fl I0 2e | ^minbuza nll I I0 2e ^

I0 [2e ^mindef nll^ iQ [2e] ^nnindef nl] |iOK2eten
@ind nl]

@minbuza nl]

DAB PRLMP IND p 10 2g @ind nl] I0 2e I0 2e fl
i^Klfi0 minbuza nl1 [ ioj 2^ I f i0 2e |[

10 2d

10 2eTo

10 2e

10 2» l@ind nl]
I0 2e| I0 2e I@minbuza nl1 I l2iT

DAO PRAFIl i0 2g i@minbuza nl] | iOK2e [n I0 2e

From f^ | i0 2e |

van

iQ 2e 10 2e

10 26

|l0 2e| Thur 7 22 2021 1 07 33 PM

Subject RE Verslag overleg 21 juli2021
Thur 7 22 2021 1 07 00 PMReceived

Dgnk[ 10 2e |ebl^K3^0K2^ Hierbij dan het definitieve verslag

Verslag 21 juli 2021

IND geeft op verzoek van KAB aan dat

voorleggingsbrief die nu bij DEF ligt

KAB adviseert om enkel nog een authenticiteitscheck op het paspoort te laten uitvoeren Er is nog geen fraude door de checks

opgespoord en deze stap kost tijd in het proces Deze tijd is vanwege de verslechterende veiligheidssituatie schaars Bovendien

is slechts een paspoort nodig om het land te ontviuchten IND geeft aan dat een Kmar check van het paspoort zinloos is zonder

een check van deTazkera Indian de check van deTazkera niet meer gevraagd wordt zou de check door de Kmar in zijn geheel

kunnen vervallen Omdat de Tazkera s wel belangrijk zijn bij toekomstige procedures in NL o a naturalisatie zal KAB deze wel

blijven opvragen en in ieder geval voorlopig aan de IND voorleggen voor een Kmar falsificatencheck IND zal na intern

overleg laten weten of de Kmar check blijft KAB blijft wel een fysieke controle uitvoeren

Casual 0 2fi betvfnattPZiMh »il0 |^VteiSffilB ^ftrOAO om contact te zoeken met de Consulaire Afdeling in l0 2a| nB Ik geef hierbij

vast CC aan DCV

KAB geeft aan voorstanderte zijn van een wekelijks bulletin naar betrokken DG s

KAB constateert dat

om tolken te vinden die nu niet in beeld zijn Actieve outreach was wel een toezegging aan de Kamer

KAB geeft aan graag een triagevraag te willen stellen over de locatie van aanvragers zodat deze in het geval van Kandahar

prioriteit gegeven kunnen worden Aandachtspunt is informatieveiligheid omdat ook in de questionnaires gevraagd wordt om

een adres

10 2e voorgelegd kunnen worden l0 2€ taat reeds op de

1|0 2^ 10 2e niet actieve outreach doet

Groet 10 2e

From DAB PRLMP IND j I0 2g |@ind nl

Sent woensdag 21 juli 2021 14 22

Tq I0 [2|J l0 [2e {I0 2e] @minbuza nl C10 2e 10 2e
^

iO C2e @minbuza nl KAB CA lO ^g gminbuza nl
^

|@minbuza nl Jt|lO i2^| lO 2e^^ I0 2e |@minbuza n I lO Pe

10 2e C10 2e |@ind nl DAB PRLMP IND | 10 2g n@ind nl | ]@mindef nl [l0 i2^t^0 2e

I0 [2e @ind nl

5 minbuza nl

10 2e 10 2e {10 2e ]

10 2e | g minbuza nl | I0 2e | 2e
Cc DAO PRAF | 10 2g |@m inbuza nl | 10 2e [^ 10 2e |
Subject RE Verslag overleg 21 juli 2021

I0 2e

10 2«

Nog een klelne aanpassing op hetgeen ik net stuurde

1

10 2g

Groet 10 2e

Van lOK2e | 2e 10 2e 10 26 S ind nl

Verzonden woensdag 21 juli 2021 14 03

Aanril0 2e 10 2e 10 2e SJminbuza nl 10 2e 10 2e

1t K^if minbuza nl

@minbuza nl KAB CA fc 0 2^
@minbuza nl ^IO] 2^^ 10] 2a]| 10 [2e @minbuza nl

Sind nl DAB PRLMP IND | 10 2g | aind nl | io 2e | amindef nl

@minjenv nl

I0 2a

10K26 I0 2a I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e

J@minbuza nl | 10 2a 10 2a

287816
PRAF 10 2g @minbuza nl 10 2e c I0 2e I0 2e @minbuza nlCC



Onderwerp RE Verslag overleg 21 Juli 2021

Beste 10 2e

Bedanktvoor het verslag Ik heb vrni wattekstsuggesties mbt de tazkera paspoortcheck zie in hetrood

Greet 10 2e e

Van ^0 24J| iQ 2e | | I0 2e |@minbuza nl

Verzonden woensdag 21 juli 2021 13 34

Aan 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl KAB CA i0 2g]@minbuza nl 10 2e 10 2e

@minbuza nl ^i0 2^ 10M2ej 10 [2e] S}minbuza nl 10 2e [2e

^ 10 2e | aind nl ljFo 2j[ 2e] i |
10] 2 |@n^ndef nl f^2€6]lO] 2 f^ {I0 l2e]

^

I0 2e |@minienv nl

CC DAO PRAF I0 2g g minbuza nl 10 2e q 10 2e \ 10 2e |@minbuza nl

Onderwerp Verslag overleg 21 juli 2021

10 2d 10 2«

10 2e | 10 26 |@ind nl DAB PRIMP IND j 10 2g l@ind nl

@minbuza nl 0 2e 10 2«

Dag collega s

Onderstaand het conceptverslag Indien jullie aanvullingen hebben hoor ik het graag uiterlijk morgen 12 00

10 2e

10 2g

10 2a

From f^ | 10 f2e

Sent woensdag 21 juli 2021 10 00

10 2e I| 10 26 | @minbuza nl KAB CA j i0 2g^@minbuza nl | 10 2e ^| i0 2e

lg minbuza nl i i0 |2^j[10 {2e] l0 i 29 @minbuza nl 10 2e 2e

1 I0 2e n^ndmi^ I0 2g [@ind nl | 10 26 [@mindef nl

I0 2eTo

10 [2« 10 2«

10 2e @ind nl lQ 2e 10 2eio

10 [2^i|To [2ej 10 2e @minbuza nl

Cc DAO PRAF I0 2g |@rninbuza ni

Subject Stand van zaken 21 juli en agenda overleg straks

Beste collega s

00007 287816



In bijiage het overzicht van 21 juli Een aantal highlights
• Inmiddels zijn er meer dan 100 tolken plus gezinnen aangekomen 102

• KAB heeft de achterstand van vorige week grotendeels weggewerkt van 10 openstaande afspraken naar 2

• 2 aanvragers worden momenteel voorgelegd
• Stand van zaken vanochtend was dat er nog 17 aanvragen blj DEF open stonden Hoewel de meeste daarvan recent zijn

goed om aandacht te hebben voor de zaken die al langer bij DEF liggen 10 2«

Hieronder een aantal agendapunten voor vanmiddag
• Verzoek KAB om een aantal zaken voor te leggen

• Voorstel KAB procesversnelllng
• I0 26 bevindt zich al ii

Hartelijke groet

■0 2 0
10 2e

OirectieAzie en Oceania DAO | 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

Tri|0X2fei I01 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 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 die risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Ministry of Justice and Security

00007 287816



I0 24j| 10 29 |[| I0 2e |@minbuza nn

f10 2ef 1 10 2e ^
Fri 3 6 2021 12 06 51 PM

Subject RE Verslag tolkenoverleg 4 augustus
Received

To

From

10 126}

Fri 8 6 2021 12 06 00 PM

Dank13 2| Zal iktoevoegen

From 10 2e 10 2e @minbuza nl

Sent vrijdag 6 augustus 2021 13 05

To jl0 2et | 10 [2e] | 10 [29]

Subject RE Verslag tolkenoverleg 4 augustus

@minbuza nl

i10 2ei

Ik had DEF nog gevraagd naar het laatste bullit point betreffende de els dat tolken moeten bewljzen dat zlj gevaar lopen DIt wordt

in de praktijk niet gecontroleerdjj1|0 2^as het volgens mij met mij eens dat het hier meer gaat op een aanname uit hoofde van hun

functie HIj zei toe deze bullit aan te passen

10 2e

From ^10 2ej| I0 2e \^\ I0 2e

Sent vrijdag 6 augustus 2021 11 51

10 2e
^

10 2e 1Q 2e @minbuza nl 10 ^^iiX2e | @minbuza nl 10 2e ip 2e

IND A B DHR Ol^ 10 2e |@ind nl | l0 ^e ] ^ | IND A B DHR Ol | 10 2 |@ind nl

1Q t2e ~l@minienv nl I 10 29] l@ind nld0 2 10MH Fl@minbuza nl | 10 [2e 10 2e

gind nl

5 minbuza nl

To

10 2e10 29 10 2e @mindef nl 10 29 IND A B DHR 02S minbuza nl

10 2e 10 2e@ind nl

Cc DAB PRIMP IND^ 10 2g |iSind nl DAO PRAF l 1Q 2g | Sminbuza nl | 10 2e |{Joj^ 10 2e n aminbuza nl

Subject Verslag tolkenoverleg 4 augustus

@min|env nl

Beste alien

Hieronder het verslag van het tolkenoverleg van afgelopen woensdag Mochten jullie nog aanpassingen aanvullingen hebben dan

hoor Ik het graag uiterlijk komende maandag

Groeten

il0 2e|

Verslag tolkenoverleg 4 augustus 2021

DEF heeft eerste opzet voor beantwoording Kamerstukken gemaakt Moeten samen door de lijn om afwijkingen te

voorkomen Bevat definities voor tolk en hoog profiel werkzaamheden DEF stelt voor om op 13 augustus een definitief

concept te hebben

Tot nu toe hebben 4 EUPOL hebben de regeling doorlopen waarvan 2 tolken en 2 genderspecialisten 3 van de 4 zijn in NL

DEF zal details delen met J V

DAO vraagt naar uitzonderingen op basis van unieke prestaties waarbij familieleden van buiten kerngezin mogen overkomen

DEF legt uit dat unieke prestaties om levensreddende handelingen gaat waardoor Minister discretionaire bevoegdheid

gebruikt

Op vraag van DAO reageert DEF dat substantiele tijd van ten minste 3 maanden altijd als criterium voor hoog profiel

werkzaamheden is gehanteerd Is voor tolken losgelaten maar niet voor hoog profiel werkzaamheden

DEF geeft aan na intern beraad ook voorstander te zijn van naar Kaboel halen van tolken op een bepaald moment in de

procedure Belangrijkte bepalen op welk moment dat dan moet gebeuren DEF en KAB moeten samen nader uitzoeken hoe

dat er eventueel uit zou kunnen zien om tolken eerder naar Kabul te halen

Er moet nagedacht worden over opiossing voor scenario dat de ambassade afschaalt of moet slulten Uitwerking

OOOOScuatieplanning en procedure na vertrek ambassade door DEF Om te weten voor hoeveel tolken deze optie zou opj287817



het nodig om te weten waar mensen ongeveer zitten KAB is dit aan het navragen maar dit is bewerkelijk want veel mensen

zijn moeilijk bereikbaar

10 2a

T0 2 r^ IND eist alleen dat ze geTdentificeerd zijn10 2a

voldoen aan regeling docs hebben voor vliegreis Verder geen extra eisen

• KAB geeft aan dat het niet te zeggen is of de stroom van aanvragen nu opdroogt Afhankelijk van verschillende factoren

Plaatje moet scherper Gat tussen aantal tolkenpassen en aantal mensen in beeld stelt niet gerust

• KAB merkt tolken twee weken na reminder als non responsive aan

• KAB constateert dat een aantal tolken die goedgekeurd zijn op voorleggingsbrief de procedure vertragen willen familie

meenemen of laten niets van zich horen

10 2a

BZzal aanzet voor bulletin maken

00008 287817



io 29 | iok^[1 M0 2e |@minbuza nl1 | ioj^ilfo^ iQ f2e |@minbuza nl1
10 2e

To

I0 2e |@m indefnl f] iQ ^e |@mindef nll l iQ 2e |o {2e

110K2» M
I0 2e |@minbuza nl1^0 24| iOK29| I0 2e |@minbuza nll I0 2g | | i0 2e |[

Wed 5 12 2021 12 06 01 PM

Id 1Q 2e I@ind nl1 1 lQ 2e ^2e
@minbuza nl] pOK2a|f l0M2e

cymmbuza nl]

IND A B DHR 01I |l0 2a 10 2e 10 2e@ind nl]
10 2e

From

Sent

Subject Verslag bijeenkomst 11 mei A^haanse tolken

Received Wed 5 12 2021 12 06 00 PM

Beste collega s

Veel dank voor het nuttige overleg gisteren

Zie onderstaand verslag met actiepunten waarbij ik voor de archivering ook heb opgeschreven wat niet is besproken

Mocht het verslag onjuistheden t a v de actiepunten bevatten dan hoor ik het graag

Q KAB voor jullie info de voorleggingsbrief is aangevuld met een extra aanvrager de brief ligt nu bij de IND

Hartelijke greets

10 2e

OirectieAzie en Oceanie DAO | Cluster Zuid Azie

lb

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RiJnstraatS | 2515XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Nederland

10 2e @minbuza nlE

W www mirbijza nl

T 1^ 10 2e

Bijeenkomst KAB DAO DVB DEF IND over manieren hettolkenproces te versnellen

Gei dentificeerde bottlenecks

Na falsificatiecheck door KMar is nog documentencheck nodig op ambassade Dit kost tijd

Aanvragers doen er in de Afghaanse bureaucratie lang over om de benodigde documenten aan te vragen en leveren vaak

inconsistente documentatie aan bijvoorbeeld metverschillendegeboortedata

Vanwege capaciteit IND DEF kunnen er maar max 5 gezinnen per week overkomen NB er zijn momenteel nog maar 4

aanvragers die wachten op een visum

Enkele tolken geven aan vanwege de velllgheidssituatie niet naar Kaboel te kunnen relzen voor een fysleke

documentencheck

Het duurt enkele weken voordat een voorleggingsbrief getekend is en bij stasJ V voorligtr

Tolken die uitgenodigd zijn op de ambassade komen soms niet opdagen

Opiossingen en actiepunten

Am bassade kijkt mee met de digitale documentencheck na ontvangst van {Questionnaire zodat aanvragers al in een vroeg

stadium op fouten gewezen kunnen worden Kmar kan kijken of tijd ingeboekt kan worden om nog sneller de

falsificatiecheck te doen nu een aantal dagen KAB en Kmar intensiveren contact om informatieuitwisseling te verbeteren

ACTIE KAB en Kmar]

IND probeert interne afstemmingsprocessen te versnellen zodat voorleggingsbrieven sneller bij stasJ V liggen INDgaf aan

het beoordelingsproces al versneld te hebben ACTIE IND

De frequentie van de voorleggingsbrieven wordt vanuit BZ en DEF verhoogd indien nodig op wekelijkse basis ACTIE DAO

en DEF

KAB zal mensen die uitgenodigd worden voor een afspraak nadrukkelijker najagen O a zal het uitgenodigde tolken

voortaan om een bevestiging van hun komst of telefonisch contact proberen te leggen indien telefoonnummer

beschikbaar} ACTIE KAB00009 287820



DEF benadert detolken die nu in MeS werken om te zorgen dat zij nu al alle informatie hebben en begeleid worden bij hun

aanvraag De tolkencobrdinator zal in contact gebracht worden met de lokale consulaire medewerker op de ambassade

zodat ze een directe communicatielijn hebben ACTIE DEF i o m KAB

DEF en iND geven aan dat zij de capaciteit kunnen verhogen om meer gezinnen per week op te vangen Dit betekent wel

dat de KMAR dan wellicht gezinnen later in Ter Apel moet registreren om onacceptabele wachttijden op Schiphol en

noodopvang te voorkomen ACTIE DEF IND KAB

KAB kijkt of een coach aangesteld kan worden die de tolken begeleidt bij hun aanvraag ACTIE KAB

KAB gaat kijken of het mogelijk is om mensen die vanuit gevaarlijke gebieden moeten komen het doorloopproces van de

aanvraag in Kaboel snellerte laten verlopen zodat ze indien gewenst visum in Kaboel kunnen afwachten en direct afreizen

Dit vereist wel dat alle documenten dan correct zijn ACTIE KAB

Voor hetoverige is besproken

DEF vindt een detachering van de KMar op de ambassade niet wenselijk duurt relatief lang voordat iemand uitgezonden
kan worden opieiding quarantaine vaccinatie etc en toegevoegde waarde is beperkt het betreft maar een paar

aanvragen per week en de check kost weinig tijd en kan ookdigitaal

Documentenfalsificatie in een eerder stadium is ook niet wenselijk dan is ook nog niet vastgesteld dat de tolk voor NL

heeft gewerkt Wel is besloten dat KAB de documenten tegelijkertijd met de Kmar checkt voordat voorlegging heeft

plaatsgevonden

Terugbrengen van gevraagde documenten is niet wenselijk Volgens IND wordt nu al het minimale aan documenten

gevraagd Tazkera paspoort en steunbewijs Dit is nodig om de identiteit van de tolken vast te stellen en voor de

betrokkenen om het land uit te zetten

DEF deelt de 2 wekelijkse update aan MinDEF met de IND en BZ

00009 287820



I0 2e I iO 2e |@minbuza nl1 MiOK^ iO 2e| I0 2e |@minbuza nl1 | iO 2e | iO 2e
^

10 2| 10 2e

To

10 2e |@ind nl1 ll I0 2e

^0 2s |@minjenv nl[] lOK^ef
I0 2» |@minbuza nl1 | iQ 2e nTro 2e |r

io^e |@ind nl |] 1Q 2 |@ind nl]

DAB PRLMP IND ll I0 2g |@ind nll DAO PRAF|| I0 2g |@minbuza nll
Il0 2e|| 10 2e | |

10 2e I0 2e I@ind nl1

Ccgminjenv nlj I l i0 2a IjgeincTnTl] M0 2e |@ind nl] l|i03 24 M2^ fO 24
feminbuza nll I ^ 2e ia mindef nr^ I0 2e l@mindef nll10 29

Cc

From

Sant

Subject Verslag tolkenoverleg 2 augustus
Received

Wed 8 4 2021 7 34 14 AM

Wed 8 4 2021 7 34 00 AM

Beste alien

Hie render het verslag van het tolkenoverleg van afgelopen maandag Mochten jullle nog aanpassingen aanvullingen hebben dan

hoor ik het graag voor ons tolkenoverleg van vanmiddag

Groeten

i10 2ei

Tolkenoverleg 2 augustus 2021

DAO verzoekt KAB om alleen complete sets documenten van aanvragers door te sturen niet alleen de questionnaires Alleen

by hoge uitzondering enkel questionnaires sturen

KAB geeft aan dat de tijd steeds meer gaat dringen vluchten worden steeds minder betrouwbaar KAB heeft berekend dat van

273 tolkenpassen er nog 120 tolken te verwachten zijn {102 in NL 51 in pijplijn DAO wil meer duidelijkheid over de exacte

status problemen van de 51 aanvragen

KAB en DAO eens over wekelijks bewindslieden informeren over voortgang ontwikkelingen en risico s d m v kort bulletin DBF

geeft aan dit overzicht niet te hebben en dus niet een bulletin te kunnen schrijven

BZ verzoekt DBF de lead te nemen in vraagstuk of bevestigde tolken tijdens proces naar Kabul gehaald zouden moeten

worden om te voorkomen dat ze elders vast komen te zitten en niet kunnen ultreizen DBF zal intern voorleggen Indien

akkoord kan KAB uitwerking uitzoeken KAB geeft aan dat documenten voor tolken van buiten Kabul ook in Kabul

aangevraagd in orde gemaakt kunnen worden bij Afghaanse autoriteiten

KAB meldt dat er geen afspraken tussen Afghaanse autoriteiten ert10 2 3^ijn over snelle afgifte van paspoorten Volgens

Afghaanse autoriteiten alles in twee weken KAB gaat na oPO^shier ook andere ervaringen mee heeft en zo niet waarom

niet

10 2a 0 2r

DAO en JenV proberen z s m duidelijkheid over EU POL tolken te krijgen

In Kamerbrlef en Kamervragen moet heel duldelljk worden opgeschreven wanneer aanvragers wel in aanmerking komen voor

procedure maar ook wanneer niet Dus ookexpliciet aangeven dat bewakers daar niet onder vallen

Vraag leeft of er grens gesteld moet worden aan aantal keren dat iemand een aanvraag kan doen bijv na meerdere

afwijzingen of bij valse documenten en identiteitsfraude aangezien zij de goede aanvragen ophouden Conclusie hier

voorzichtig mee om te gaan en het probleem door DEF te laten signaleren bij veteranen

10 2s

00010 287821



DAB PRLMP INDfl I0 2g |@ind nl1 KAB CA|^lO 2g |@minbuza nn | I0 2^ 2e

I0 2e I@minienv nl1 1
iOK2e |@mindernl[| 10 ^6 |@mindef nl] |iO 249 29 | 10 26 |@minbuza ^

\m24\ l@minbuza nll

10K2e | | 10 2e |
|10 24 Wed 6 30 2021 5 13 04 PM

Subject verslag tolkenoverleg 23 6 21

Wed 6 30 2021 5 18 05 PM

To

10 2e 10 2 1Q 2e 10 2e @ind nl]

Cc

From

Received

Dag alien

Hierbij ook nog verslagje van het overleg van 23 juni Als jullie hier op of aanmerkingen over hebben kunnen jullie dat voor einde

week laten weten Dank

• DAO signaleert dat er veel nieuwe aanvragen in de mailbox binnenkomen DBF geeft aan veel aanvragen aan het bekijken

te zijn Daarbij zitten ook overduidelijkgefotoshopte tolkenpassen maar ook wel diverse complete en duidelijke aanvragen

die snel behandeld kunnen worden DBF zit tevens met een aantal lastige aanvragen morele dilemma s

• DBF signaleert ook dat

goed

10 2e veel mensen weet te bereiken en dingen weet te achterhalen Werkt

10 2g

• IND vraagt opheldering over het niet langer vragen van de Tazkera is hiermee niet bekend DAO geeft aan dat omdat IND

aangaf dat de te vragen papieren aan de ambassade is de ambassade besloten heeft dat beoordeling op basis van het

paspoort kan plaatsvinden {als daar de echtheid van vastgesteld kan worden is dat voldoende Kamerbrief gaat echter

alleen in op legaliseringen checken van paspoort staat alleen in intern memo aan MinBZ KAB geeft aan dat zij intern hier

ook nog discussie over hebben wellicht is Tazkera vragen nog steeds wenselijk Legalisering is in ieder geval van de baan

[na afloop van de meeting heeft KAB een besluit genomen en rondgestuurd]
• DAO vraagt of de tolken die eerder afgewezen waren omdat ze langer voor een ander land gewerkt hadden inmiddels

geinformeerd zijn dat ze alsnog voor NL in aanmerking kunnen komen voor de NL procedure DBF zal dit checken en met de

ambassade opnemen

• Cijfers 85 lopende aanvragen waarvan 18 nieuwe 16 gezinnen vertrokken maar weer nieuwe covid gevallen

Groet

10 26

00011 287822



2c Afghaanse Tolken

Krachtenveld Kamer

• Positie Kamerbreed De Kamer heeft motie 35 300 nr 44 12 nov 2019 aangenomen met

betrekking tot tolken die zich hebben ingezet voor de Nedlerlandse krijgsmacht zij verdienen

indien nodig bescherming tevens dient Defensie bij toekomstige militaire missies de voorkeur

te geven aan het werken met tolken die een contract hebben met de Nederlandse Staat en

daarin vast te leggen dat zij bescherming verdienen wanneer zij in direct en persoonlijk

gevaar komen

Het Kabinet heeft ingestemd met de motie StasJenV stuurde de Kamer op 18 dec 2019

hierover een brief

• Brede steun WD CDA D66 CU PvdA GU JA21 voor het beleid m b t de bescherming

voor Afghaanse tolken die voor Nederland gewerkt hebben

• Sinds het terugtrekkingsbesluit verhoogde aandacht vanuit de Kamer en kritiek op

vermeende gebrek aan snelheid waarmee tolken naar NL gehaald worden

o VVD Van Wijngaarden kritisch in de media over vermeende bureaucratische hobbels

o D66 Ook kritisch over bureaucratische hobbels Kamervragen gesteld door Sjoerdsma

en Belhaj op 12 05 beantwoord

o PvdA Kamervragen gesteld door Pirl IncI verzoek om vertrouwelljke briefing

Beantwoording nog In behandeling

o SP heeft in het verleden meerdere moties ingediend en Kamervragen gesteld over de

Afghaanse tolken

o JA21 Defensie had dit eerder moeten aanpakken en de procedure moet niet

bureaucratlsch zijn

o FvD PW SGP zijn terughoudend op dit dossier

Factbox

Kern

• Nederland is volop bezig om Afghaanse tolken die voor een Internationale missie namens

Nederland in Afghanistan gewerkt hebben en zich nu bedrelgd voelen vanwege deze

werkzaamheden naar Nederland te halen om hler de asielprocedure te doorlopen

• Personen waarvan de werkzaamheden en de identiteit van de aanvrager en het meereizende

gezin zijn vastgesteld krijgen een inreisvisum en vliegticket naar Nederland

• In 2019 2021 zijn ruim 60 tolken met gezin naar Nederland gehaald

• Het Afghaanse tolkenproces is in de coronatijd voortgezet Gedurende enkele maanden was

het niet mogelijk om fysiek naar Nederland te komen toen de post gesloten was voor

consulaire zaken en de luchtvaartmaatschappljen niet viogen De fysleke komst van tolken

met gezin is sinds het najaar van 2020 ondanks beperkingen weer mogelijk

• Sinds maart 2021 heeft de Nederlandse overheid het tempo opgevoerd om tolken waarvan H

IND toestemming heeft verleend om te komen naar Nederland halen

• Begin mei is besloten dat de ambassade onderzoekt hoe de tolken actief in het proces

begeleid kunnen worden om eerder de documenten op orde te hebben ID s en worden

voorleggingen van dossiers met Afghaanse tolken die aan de voorwaarde voldoen aan H

IND StasJenV per ommegaande gedaan

00012 287835



2c Afghaanse Tolken

• Het vet ioogde tempo zet druk op de keten maar de extra werklast weegt niet op tegen het

veiligheidsrisico voor de tolken

Proces

• Defensie^ BuZa en JenV IND lopen in dit dossier gezamenlijk op

o Defensie checkt de gegevens van de tolken en fadliteert de reis

o BZ DAO overziet het proces en coordineert de contacten met detolk in Afghanistan

en verstrektde visa EKN KAB

o IND geeft toestemming aan de tolk met gezin om in NL de asielprocedure te volgen

en regelt het traject vanaf het Aanmeldcentrum in Ter Apel

• In de procedure wordt elke aanvraag van een tolk individueel beoordeeld er zijn immers ook

aanvragen bij van personen die niet aan de criteria voldoen Bijv geen tolk geweest of ander

hoog profiel werk heeft vervuld of slechts incidenteel of zijdelings voor NL gewerkt heeft

• De procedure is als voIgt

o Aanvrager dient per e mail een verzoek in bij de Nederlandse ambassade in Kaboel

o Ministerie van Defensie checkt of deze persoon inderdaad voor substantiele tijd

leidraad 3 maanden voor Nederland gewerkt heeft als tolk

o Indien dit het geval is informeert de ambassade de aanvrager dat de volgende

documenten digitaal ingediend moeten worden

■ Ohginele Tazkira in Dari van de aanvrager en meereizende familieleden

■ Officiele Engelse vertaling van Tazkira van aanvrager en meereizende

familieleden

■ Paspoorten van aanvrager en meereizende familieleden

o IND KMAR checkt scans van de documenten Indien KMARtwijfels heeft over de

echtheid van aangeleverde documenten wordt de aanvrager uitgenodigd voor extra

check van documenten in hard copy op de ambassade

o In enkele gevallen als er sprake is van twijfel worden er aanvullende documenten

gevraagd zoals trouwcertificaten geboortebewijzen of voogdijpapieren

o Na controle van de documenten wordt de aanvrager uitgenodigd voor een afspraak op

de ambassade voor aanvraag van het visum

o Zodra het visum verleend is wordt door Defensie de vlucht naar Nederland geboekt

• De doorlooptijd van aanvragen wisselt enorm De snelste aanvragen dit zijn er slechts eeil

Plar tot nu toe zijn in een periode van 4 tot 5 5 maand verwerkt In veel gevallen duurt het|

veel langer tot anderhalf a twee jaar HierbiJ moet aangetekend worden dat al vrij snel in het

BTOces COVID een nol begon te spelen

• Als er vertraging in dit proces ontstaat dan komt dat vaak omdat aanvragers en hun

meereizende gezin op het moment van aanvragen niet over geldige identiteits en

reisdocumenten beschikken De IND kan hun identiteit dan niet verifieren Bovendien is een

geldig reisdocument nodig om Afghanistan te kunnen verlaten Het is de verantwoordelijkheid

van de aanvrager om over de juiste documenten te beschikken zoals dat bij elke

visumaanvraag het geval is

00012 287835



2c Afghaanse Tolken

Aantallen

• In eerdere Kamerdebatten antwoorden op Kamervragen heeft u aangegeven dat vanwege

de veiligheid van de tolken u niet ingaat op aantallen of inhoudelijke procedures Onder druk

van Kamer en media geven we nu wel cijfers indicatie vrij zonder in detail te treden over

personalia en of data

• In de procedure wordt elke aanvraag van een tolk individueel beoordeeld [er zijn immers ook

aanvragen bij van personen die niet aan de criteria voldoen Bijv geen tolk zijn geweest

Ook onder de tijdsdruk blijft zorgvuldigheid zeker in dit dossier wel van belang

Status op 10 mei ToelichtingCategory

2021

In NL aangekomen 63

Afgewezen 95

Incommunicado Reminder Is reeds gestuurd38

Beoordeling nog bezig Dit betreft de beoordeling of

iemand substantiele tijd {3 mnd

tolk is geweest voor de NL missie

OF andere medewerker is waarbij

24

sprake is van hoog profiel werk

concrete dreiging vanwege werken

voor de missle

Voorgelegd aan Stas J V op 12 5 11

Beperking om max 5 gezinnen per

week over te laten komen NB

achterstand is nu weggewerkt

Actie ZMA KAB 4

aanvragers beschikken niet overde

juiste documenten

Actie aanvrager 31

00012 287835



2c Afghaanse Tolken

Waarom kunnen veteranen identiteit van de tolken niet vaststellen6

A

Defensie^ IND en BZ beoordelen de infomnatie die aangeleverd is Als niet kan worden

vastgesteld of de aanvrager voor Nederland heeft gewerkt schakelt defensie waar mogelijk

ook militairen in die toenmalig in het operatiegebied aanwezig waren

Desondanks is de bewijsvoering soms dermate summier enkele regels tekst zonder

aanknopingspunten dat er aanvullend steunbewijs noodzakelijk is

00012 287835



I0 |2e]| i0 2e I0 2e 10 2eTo @minbuza nr

00 2e | |0 2y I0 2e |@minbuza nll I ioj^
10 2^ |@minbuzajiTP^
From f^ | i0 29

|i0 2e| Mon 2 1 2021 2 17 10 PM

Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

Mon 2 1 2021 2 17 00 PM

10 2e f 1Q 2e @minbuza nl1 i|Q 24MiQ 2e |[|Q 2^Cc

Received

Ter aanvulling Defensie bevestigt onderstaande Als iemand via een contractor hoog rlsico werk heeft uitgevoerd voor NL kan die

in theorie ook in aanmerking komen Aanmeldingen worden case by case beoordeeld conform onderstaande Er heeft zich nog

niemand gemeld die via een contractor hoog risico werkzaamheden heeft verricht

Gr 10 2e

From 0K2^ | l0K2e

Sent maandag 1 februari 2021 13 54

To i l 0 2e| 1 Q 26 I 10 2^
Cc | 10 Hi|]0 ^ 10M2e |@minbuza nl | 10K2e

Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

5iminbuza nl iQ 2e 1Q 2^ lQ 2e 5 minbuza nl

5 m inbuza nl

10 26

10 2e

Hi 10 2e

Afv eging bij Defensie is vooral gebaseerd op getuigenissen van uitgezonden personeel en steunbev ijs van de aanvrager Daarbij is

een belangrijk criterium of men buiten de poort zichtbaar heeft gewerkt Schoonmakers die binnen de poort werkten zijn veel

minder zichtbaar en vallen niet onder dit proces

Directe werkzaamheden voor NL zijn naar mijn weten wel een vereiste zo zijn ook tolken afgewezen die via d^^ ^4toor NL werkten

zij dienden hun verzoekaan d^^ ‘ «ife richten Ik check even bij DEF of dit ook voor contractors geldt en kom bij je terug

Greet 10 2e

From i10 2e 10 2e 10 2e

Sent maandag 1 februari 2021 13 50

Totf^j| i0 [2e | | 00 2e] |@minbuza nl | 10 2e t^0] 2^ 10 {2e |@minbuza nl

Cc | 1Q 2e B0^ 10 {2e |iSminbuza nl | 10 2e W 2e | |
Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

10 2e 5 minbuza nl

10 2e S minbuza nl

Na overleg hier intern nog een nabrander hebben jullie ziebt op kunnen jullie evt acbterhalen hoe DEF bepaalt welke medewerkers in de

hoog risico functiegroep^ vallen Is daar wellicht een richtlijn wegingskader voor Stel dat medewerkers bijv via via in dienst zijn zoals

beveiligers of schoonmakers van een lokaal privaat bedrijf geldt de regeling dan ook voor die personen

Dank vast

10 2e

From I0 f2e 10 26 || 10 2e

Sent maandag 1 februari 2021 12 06

Tq[ I0 [2^ I0 [2e @minbuza nl 10 2e 10] 2^ 10 2e @minbuza nl

Cc | 10M2e |H0M^ 10 {2e | aminbuza^| 10 2e ^ | 10 2e ^
Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

10 2® 5 minbuza nl

Ok helder dank ©

I0 2e

From 10 2fi 10 2e 10 2e @minbuza nl

Sent maandag 1 februari 2021 12 05

To^‘ 0»2el}| 10 2e | 10 2« ^
10 {2e |iSminbuza nl

@minbuza nl | 10 2e ^^oi^ 10K2e |@minbuza nl

S minbuza nl

10 2e

34283210 2e 10 2« 10 2e



Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

Dank voor de vraag

Het betekent dat als zij zich melden voor asiel in NL ze dat hoogstwaarschijnlijk krijgen en dat we in Afghanistan in het bijzonder

een proces hebben ingericht om mensen actief naar NL te halen

Greet I0 2e

From l0 2e | 10 2e |[ io f2^ |
Sent maandag 1 februari 2021 12 02

To i0 [^ I0 [2e @minbuza nl Q0 2e |^10 2^ 10K2e S mmbuza nl

Cc | 10 2e |i[j0^ 10 2e n minbuza^

Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

I0 2e @minbuza nl

Hi 10 2e

Ok djs dat betekent dat lokaal DEF personeel in hoog risicofuncties elders in de were Id djs niet een soortgelijke beseberming geniet Of

wel maar dat alleen in geval van Afghanistan actief wordt gest jjrd op die personen naar NL halen Ik moet het echt even precies weten

Sorry haha

10 2e

FrQmtf^ [00K2e | ^ 10 2e

Sent maandag 1 februari 2021 11 57

Tq [|i0 2^ |110 2 | 00 2e] ^
Cc | iOM2e Ho ^ 10M2^ |@minbuza nl

Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

@minbuza nl

g minbuza nl 10 2e ^10 2^ 10 2e 5 minbuza nl10 2e

Hi I0 2e

Zie de kamerbrief van december 2019 https www riiksoverheid nl documenten kamerstukken 2019 12 18 tk reactie op motie

inzake beschermingsbeleid tolken uit afghanistan Tolken zullen bij hoog risico ook als systematlsch vervolgd beschouwd worden

en dus in aanmerking komen voor asiel maar het proces om personen actief naar NL te halen is wel beperkt tot Afghanistan

Groet 10 2e

Fromjl0 2a|[10] 2e |Hl0 2e ]
Sent maandag 1 februari 2021 11 53

To i0 2^ l0 2e I0 2e @minbuza nl ‘I0 26 ^10 ^ 10 2e 5 minbuza nl

Cc | 10M2e |j0M^ 10M2e |@minbuza nl

Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

I0 2e 5 minbuza nl

Hi I0 2e ei6lO 2

Enorm veel dankvoor jullie snelle reacties helder hoe het vwb Afghanistan zit

Voor het bredere plaatje geldt dit beleid ook voor lokaal personeel dat elders in de wereld voor Defensie op een hoog risicofunctie

werkzaam is of is dit uitsluitend voor Afghanistan zo vastgesteJd

Hartelijke groet

10 2el 10 C2eVl
lUK^e

Directie Veiligheid Crisiscodrdinatie en Integriteit [VCI]
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP 10 2e Den Haag

POObiSae
26

342832]@mi nbjza nl

www nederlandwereldwi1d nl



ma d i woe do

FrQmtf^ [[iOK2e | ^ 10 [2e]

Sent maandag 1 februari 2021 11 26

To kl0K2e | i|0 ^ [1Q 29 | Sminbuza nl ^ioi^ H 29 | 10 2e

Cc | lOM2e |i fo ^ I0 2e |@minbuza nl

Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

@minbuza nl

10 2e @nninbuza nl

Dank voor de mail

10 2s heeft helemaal gelijk dat dit het beleid is t a v tolken en voormalig lokaal Defensiepersoneel dat een hoog veiligheidsrisico

loopt vanwege zichtbare werkzaamheden voor NL denk aan chauffeurs sommige beveiligers DEF toetst of deze personen voor

Nederland gewerkt hebben Indian ja organlseert en betaalt Defensle vervoer naar Nederland waar aanvragers en famllle tot de

asielprocedure worden toegelaten IND J V geeft vooraf akkoord De aanvragers betreffen vooral werknemers uit de Uruzgan tijd

maar de kamerbrief is ookvan toepassing op huldig lokaal Defensiepersoneel In een hoog rlsico functie

Voorgeschiedenis hiervan is dat een voormalig tolk in Afghanistan geen gehoor kreeg bij de ambassade en om het leven is

gekomen wat veel stof deed opwaaien in media en de Kamer

Momenteel zijn er ca 220 aanvragen gedaan waarvan er ongeveer 150 plus familie in aanmerking komen voor asiel omdat ze als

tolk of in een andere hoogrisicofunctie voor NL gewerkt hebben Let wel we communiceren deze aantallen vanwege de veiligheid

van betrokkenen niet extern

Laat het gerust weten als je meer wilt weten

Groet 10^

From | lO 2e ^ jo ^ 10 2e |@minbuza nl

Sent maandag 1 februari 2021 11 18

Tojl0K2eM 10] 2a |[ i0 2e |
10 2ey

Subject RE SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

10 2e @minbuza nl

@m inbuza nl

Hi 10 2e

I0 2e i0 2«ijs ook erg bekend met deze materie dus ik neem hemDank voor het bellen Onze 10 2e

even mee in cc

N a v de motie Belhaj over het beschermingsbeleid voortolken is deze groep eind 2019 aangemerkt als systematisch vervoigde

groep zie Kamerbrief Dat betekent dat tolken die voor NL in de missies in Afghanistan hebben gewerkt automatisch voor

bescherming in Nederland in aanmerking kome tenzij het asielverzoek kan worden afgewezen omdat er bijvoorbeeld verboden

gedragingen zijn gepleegd of sprake is van een veilig derde land

@ 10 2e vul gerust aan als ik iets vergeet mis

Vraag over beleid mbt huidige tolken in geval van evacuatie heb ik bij Defensie uitgezet Maar bovenstaande zal sowieso ook voor

hen gelden

Mvg
l^

FromilQ 2 | lQ 2e || lO 2e |
Sent maandag 1 februari 2021 11 02

To 10K2g i0 ^j [10 2g @minbuza nl

Subject FW SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

00013

10 26 S minbuza nl
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Dank vast ©

10 2e

From r OK^® 10 2e I0 2e

Sent maandag 1 februari 2021 10 10

1Q 2e | 1Q 26 |^
Subject SPOED staand beleid DEF tolken bij evac

10 2e @minbuza nlTo

Hi| i0 [2e

Ik probeerde je net te bellen Morgen is er een briefing met M en R over de ontwikkelingen in Afghanistan |lQ 2^ zal hier ook bij
aanschuiven

Dringende vraag in dat kadervanuiti0 2^n |l0 f26j wat doet Defensie met hjn tolken in geval van evacuatie Maw wat is bet staande

beleid en welk beoordelingskader wordt daarbij gehanteerd We hoorden bijv dat sommigen in het verleden asielstatus hebben

gekregen anderen niet

We hebben deze info uiterlijk 16 00 vandaag nodig ik hoop dat je ons kunt helpen DO PS verwees ons door naarjouw club va ndaar bij

jou uitgekomen

Dank vast

Hartelijke groet

I 10 29|[ 10 2e

Directie Veiligheid Crisiscodrdinatie en Integriteit [VCI]
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag10 2e

@mi nbjza nl

www nederlandweVeldwiid nl

10 2e

10 2e

00013 342832



10 2e 10 2e || 10 2e @minbuza nl1 |i0 2^| i0 29 | I0 2e |@minbuza nnTo

I0 2e |{||0 2|j I0 2e |@minbuza nll

oK24 | 10 2

Fri 2 19 2021 11 30 45 AM

Cc

From

10 29

Subject RE Workflow tolkenproces
Received Fri 2 19 2021 11 30 00 AM

Hi aii

Net bijgepraat met 10 2« was een goed gesprek Hieronder terugkoppeiing

Aanleiding van het verzoek van 1Q 2e | is een persooniijk bericht van een tolk niet duideiijk we ike aan haar dat het

ailemaal lang duurt hierdoor is een aiarmbel afgegaan

10 2e 10 2e

10 2g
10 2e

10 2e

Hoewel DEF capaciteit heeft om 3 gezinnen per week te verwerken heeft de post slechts capaciteit om visumafgifte voor 1

2 gezinnen per week te verzorgen Deei van het probleem is ook dat regelmatig aanvragers op hun afspraak verschijnen en

er ondanks een duideiijke instructie in de uitnodigingtoch nog zaken blijken te ontbreken

1C^ 2e en ik zijn het volgende stappenpian overeengekomen om het proces te versneilen

o Onderzoeken of de consulaire afdeling meer afspraken in kan piannen of tijdeiijkverhogen capaciteit {hier moet dan

een besluit over genomen worden met relevante stakehoiders

o Als er meer tempo zit in het wegwerken van goedgekeurde aanvragen kunnen we Inventariseren we ike aanvragen

nog niet goedgekeurd zijn door IND en wat hier aan ontbreekt IND DEF iopen bij met beoordelen aanvragers

doen vaak iang over het sturen van documenten waardoor aanvragen incompleet zijn

o Reminder sturen naar openstaande aanvragen om de totaie iijst aan aanvragen te verkieinen

9

Groet 10 2e

From 0K24 | i0K2e | I0 2e |@minbuza nl

Sent donderdag 18 februari 2021 18 04

{10 [29 || 10 2e |
Cc | 10 2e ^ 0 2 i^ 10M2e | S minbuza nl

Subject RE Workflow toikenproces

@minbuza ni Jil0 24 i0 2e 10 2e @minbuza ni10 2eTo

Daarom leek het me ook wel goed eerst te overleggen met elkaar voordat we DEF en IND erbij betrekken I0 2g

10 2g1
10 {2g

Jin elk geval goed als de bottlenecks bij ledereen

helderzijn

Ik zal morgen terugkoppeleni

Fijne avond I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

Van 10 2e | 10 2e | j 10 2e

jlatiini donderdag 18 feb 2021 5 51 PM

0001 j 10 29 |@minbiiza nl pj^fl0j^

fS minbiiza nl

34283310 29 @miiibiiza nl



Kopie lQ 2e j 0 2tH I0 2e @mmbiiza TiI

Onderwerp RE Workflow tolkenproces

Interesting zou 10 2e | ^jch er niet van bewust zijn dat de grootste bottleneck bij henzelf zit

from fOK2^ | iO 2e | | 10 2e |ig minbuza nl

Sent donderdag 18 februari 2021 17 00

1QK2e ~J | 10 2e |^
Cc 10 2e 0 2|^ 10 2e gJminbuza nl

Subject Workflow tolkenproces

@minbuza nl j iQ 26ii| To ^10 26 I0 2e Siminbuza nlTo

Ha 10 2e eW0 2p

Ik vond nog dit overzicht van de tolken workflow Handig voor ons overleg maandag

Bottlenecks zijn m i

1 de capaciteitslimiet van DEF en IND waardoor max 3 gezinnen per week over kunnen komen zij hebben eerder

aangegeven deze capaciteit niet te kunnen willen verhogen

2 Het felt dat de ambassade visa aan 1 2 gezinnen per week afgeeft omdat het aanvragers vaak niet lukt op korte termijn

naar een visumafspraak op de ambassade te komen Die 3 halen we in de praktijk dus niet Er zijn momenteel ca 30

goedgekeurde aanvragen die wachten op een visumafspraak deze vertraging is ontstaan vanwege de sluiting van de

consulaire afdeling tussen maart augustus

De grootste snelheidsslag lijkt me zitten in het ervoor zorgen dat er meer visa per week afgegeven kunnen worden dus dan zou de

post afspraken verder vooruit efficienter moeten plannen Dat zou onze positie t a v DEF en de IND ook sterker maken Ik spreek

morgen
10 2e en zal dan even polsen wat daar de mogelijkheden toe zijn

Groet I0 2e

Hartelijke groet^

10 2erO 2 0

Beleidsmedewerker 10 2e

OirectieAzie en Oceania DAO | Cluster Zuid Azie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

E 10 2e |ig minbuza nl

W www minbuza nl

T 1|Q 2|^ {10 2e
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OK24 | iO 2e ||1 I0 f2e |@minbuza nl1 | iQ 2e | | 10 2e ||
QNN I0 2e |@min buza nl1 {|iQ ^^ l 2e |[r I0 2e |@minbuza nl1

From | i0 2e | P0 2^
^

|l0 2e| Thur 4 29 2021 1 11 49 PM

Subject FW Defensie antwoord op vragen a^haanse tolken de volkskrant

Received

10 2e @minbuza nl1 ll0] ylj lQ 2e] pTo

Thur 4 29 2021 1 11 49 PM

T i

From | i0 2e |r|0 2^e
Sent donderdag 29 april 2021 13 27

To I 1Q 26 i Q0 2^ @minbuza nl I0 2e

CcjiO 2H
10 2e 5 minbuza nl 10 2 [[|l0 24

\ I0 2e |@minbuza nl

Subject Defensie antwoord op vragen afghaanse tolken de volkskrant

I0 2e @rninbuza nl

@minbuza nl 10 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e e10 {2e

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

C 0 2ii

Ref onderstaand die ^tientallen tolken hadden van mij niet gehoeven moeten maar dat is hun zaak

Wei opvallend dat dit de tweede keer is in ongeveer een week dat Defensie ons verrast met een zo goed als voldongen feit Is van

alle tijden dat weet ik ook maar goed om te blijven signaleren Dat doe ik hierbij
Groet

10 24»

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

Sent donderdag 29 april 2021 12 17

To DAOllOM^e]^ I0 2g @minbuza nl I0 2e 0 2t^ I0 2e @minbuza nl

Cci I0 26^ 10 {2e] 10 [29 @minbuza nl n0M2e i 10 2e

Subject RE Akkoord Antwoord op vragen afghaanse tolken de volkskrant

10 2e 5 minbuza nl

Lijkt me een prima antwoord Komt toch dat tientallen dat Defensie er perse in wilde hebben bij ze terug

From DAOl l^ 2 k I0 2g 5 minbuza nl

Sent donderdag 29 april 2021 12 12

{I0 l2er~| | 10 2e 1^
Cc ^f0 24j| 10M2ef^ 10 [29 |tg3minbuza nl |l0M2e^H lOK2e |j
Subject FW Akkoord Antwoord op vragen afghaanse tolken de volkskrant

@minbuza nl 10 2e [ 0 2^ 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

10 2eTo

10 2e

Defensie had blljkbaar geen geduld Antwoord ligt al bij MlnDEF

From lQ 2e |@mindef nl j iQ 2e | S mindef nl

Sent donderdag 29 april 2021 12 11

To DAO PRAF 10 2g ig minbuza nl {10 2g @ind nl

Subject Fwd Akkoord Antwoord op vragen afghaanse tolken de volkskrant

Het bericht aan MindefO 2«0

io 2e BS AL DCO DCQ VZML” j ^o 2e |@mindefnl

Datum donderdag 29 april 2021 om 12 03 54

Aan

Van

@mindef iil

I0 2e |@mindefnl n \ j2e}

i0 2e n BS AL DCQ” j i0 2e

10 2eI0 2e

Cc 10 2e 10 {2e 10 2e

BS AL DGB DIA CL NATION^
1 I0 2e P4BS AL BSG” j 1Q 2e |@mindefnl

Onderwerp Akkoord Antwoord op vragen afghaanse tolken de volkskrant

Smindefnl @mindefiil10 2e

@mindef nl10 2eI0 2e

Minister

00015
en de voorzet voor een gecombineerd antwoord gebaseerdTde vragen van de Volkskrant 10 {2e



antwoord van vraag 31 Beantwoording feitelijke vragen over artikel 100 inzet d d 21 04 2021 Daarbij gaan we

niet nader in op de op vertrouwelijke basis gegeven cijfers van| iQ 2a | maar houden we de TK lijn aan De

Volkskrant wil morgen publiceren
| I0 2e IIzjjn akkoord met het antwoord Collega s communicatie en beleid IND BZ10 26 en

worden door ons vooraf gelnformeerd

Graag uw akkoord op voorzet antwoord

Vriendelijke groet

10 2e

Vragen Volkskrant

• Hoeveel Afghaanse tolken die voor NL troepen hebben gewerkt zijn nog in Afghanistan
• Min Bijleveld schreef aan de Kamer dat sinds de nieuwe tolkenregeling van 2019 tientallen

^

tolken naar NL zijn

gekomen volgens Vluchtelingenwerk gaat het op basis van him waameming om hoogstens dertig Tegen Anne

Marie Snels van de militaire vakbond had minister Bijleveld het over 86 tolken die sinds de regeling van 2019

begon in beeld waren Klopt dat Zo ja dan zijn er nog meer danvijftig tolken in Afghanistan is dat ook jullie
berekening

• Wat doen jullie er aan om deze mensen z s m hier te halen Zijn Biiza en IND ervan doordrongen dat deze

noodsituatie vraagt om sneller optreden Veel tolken doen meer dan een jaar over him procedure
• Hoe weten jullie dat alle tolken in beeld zijn bijv ook die maar kortvoorNl werkten Is dat destijds allemaal

goed geregistreerd Hoe gaan jullie er voor zorgen dat no toIk is left behind

Gecombineerd antwoord

Afghaanse tolken die voor de Nederlandse militaire missie hebben gewerkt hebben onze speciale aandacht Nederland

voelt een verantwoordelykheid voor deze groep Defensie spant zich samen metBuZa en IND in om de tolken die aan de

vereisten voldoen naar Nederland te halen Begin ditjaar is ondanks de Corona reisbeperkingen het tempo opgevoerd
om dit te bewerkstelligen Daarbij heeft minister Byleveldzich persoonlijk ingespannen om hetproces te versnellen

Inmiddels zyn tientallen Afghaanse tolken metgezin waarvan hetgezag heeft ingestemd met de komst naar Nederland

overgekomen om hier de asielprocedure te doorlopen Ditproces loopt nog door Over exacte gegevens als nog aan te

komen tolken namen en data doen we uit veiligheidsbelang van de tolken geen uitspraken

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
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OK24 | iO 2e ||1 I0 2e |@minbuza nl1 | iQ 26 | iy 2| I0 2e |@minbuza nil

@minbuza nlH^I 2 l iO ^g |[1 iQ ^e |@minbuza nll

To

h0 26jl^ 10 2e 10 2eCc

10 2e I | 10 2^

|l0 2e| Fri 4 30 2021 4 29 06 PM

Subject RE Workflow tolkenproces
Fri 4 30 2021 4 29 07 PM

From

Received

doet geloven die noemt 25 30 Dat is mooiVeei dank dat is qua aantalien dan een stuk beter dan 10 2g

Zou goed zijn om van die 80 aanvragen te weten hoeveel er nu gewoon niets meer hebben iaten horen en hoeveel er nu nog

dingen aan het aanieveren zijn Geeft ook een indruk van de workload en van hoe groot dat issue nu mogelijk is dat mensen

moeiiijk naar Kaboel kunnen komen Ik sluit niet uit dat mhoo terugtrekking er druk komt om met aiternatieven te komen voor die

groep die zegt niet naar Kaboei te kunnen komen ivm veiligheidssituatie

From 0 2^ | l0 2e | ^ 10 2e

Sent vrijdag 30 april 2021 10 06

To | 10 2e |itf0 ^| 10 2e |@minbuza nl

Cc |l0] 2 a| I0 2e |
Subject FW Workflow toikenproces

@minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza ni

@mlnbuza nl i i0 2^ 10 2e 10 2e 5 minbuza nlI0 2e

Hi

In februari bespraken we de workflow van het tolkenproces Toen kwamen we tot de volgende afspraken

o Onderzoeken of de consulaire afdeling meer afspraken in kan plannen of tijdelijk verhogen capaciteit hier moet dan

een besluit over genomen worden met relevante stakeholders Jn^ddeMalnner^EFTlN^a^niankomst^
week opvangen Afspraken in KAB blijven nog lets daarondJ

o Als er meer tempo zit in het wegwerken van goedgekeurde aanvragen kunnen we Inventariseren we Ike aanvragen

nog niet goedgekeurd zijn door IND en wat hier aan ontbreekt IND DEF lopen bij met beoordelen aanvragers

doen vaak lang over het sturen van documenten waardoor aanvragen incompleet zijn

^Reminder sturen naar openstaande aanvragen om de totale lijst aan aanvragen te verkleinen ^e^ A^eda^

Aantaltolken reeds in NL 60

Aantaltolken in afwachting visum actie KAB 17

Aantal tolken klaar voor nieuwe voorleggingsbrief kunnen na accordering stasJ V visum krijgen van KAB actie IND DEF DAO 11

Aantal afwijzingen 79

Totaal aantal aanvragen 265

Ca 80 aanvragers moeten zelf nog documenten insturen of hebben al lange tijd niet meer op vragen geareageerd

00016 342836



10 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

10 2e

DEPARTEMENTAAL VERTROU TER BESLISSXNG

DAO

10 2e
Aan

lAO Contactpersoon
f1U 2e r 10V2e^

Van

|lQ 2e^Via
T I 10 2e

M I M0 t2ei
DVBKopie aan

Afgestemd met DJZ
^minbudOHZe

za nl

memo Datum

22 Juni 2021
memo goedkeuring antwoordbrief Ombudsman

aangaande Afghaanse toiken
Onze referentie

{10 2g

Bijlage n

antwoordbrief MInDEF aan

OmbudsmanAanleiding
• Brief van de Natlonale Ombudsman NO tevens veteranenombudsman aan

de Minister van Defensie aangaande de Afghaanse toiken die voor Nederland

hebben gewerkt
• Minister van Defensie heeft wens geuit haar antwoord mede namens u en de

Staatssecretaris van J V uit te sturen

Gevraagd besluit

Uw akkoord met bijgaand antwoord aan de Ombudsman waarin de procedure en

de versnellingen van de procedure toegelicht worden en tevens in een

vertrouwelijke bijiage ingegaan wordt op een specifieke casus waarover de

Ombudsman vragen stelde

Kern samenvatting
• De Ombudsman schreef zijn brief n a v zorgen die bij veteranen leven dat

toiken van het kastje naar de muur werden gestuurd In zijn brief werpt de NO

de vraag op of het ministerie van Defensie en de IND de aanvragen van

toiken die al in Nederland verblijven wel goed in beeld hebben en zijn

doordrongen van de urgentie In dat kader zet hij vraagtekens bij het

vereiste dat toiken moeten aantonen voor defensie gewerkt te hebben

alvorens ze naar NL mogen reizen en bij rechtshulp voor de aanvragers

Ook stelt de NO vragen over een specifieke tolk io 2e die wacht op

overkomst van zijn familie naar Nederland

• In het antwoord geeft de Minister van Defensie toelichting op de procedure en

in een vertrouwelijke bijiage de casus van tolk^ 20ok wordt aangegeven dat

toiken die niet kunnen bewijzen voor defensie gewerkt te hebben in staat

worden gesteld aanvullend bewijs in te dienen waarmee hun casus dan

opnieuw beoordeeld wordt Hier geldt geen maximale termijn voor deze

additionele informatie kan te alien tijde aangeleverd worden

10 2g
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Datum

22 Juni 2021

Onxe referentie

10 2g

[i

10 2a
10 2g

I
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Ministerie van Defensie

Directoraat generaal
Belaid

Directie Internationale

AangelegenhedenNationale Ombudsman

Bezuidenhoutseweg 151

2594 AG Den Haag
10 2e

Nederland

www defensle nl

Cantaetperaoon

l1Q 2el

10 2e

iu 2e

Betreft Afghaanse tolken

Datum

21juni 2021

X a a

Onze referentie

10 2g

Bijiagen

Geachte heer 10 2e

BiJ beantwooniing datum

reference en onderwerp
vermeMen

Als Nationale Ombudsman tevens Veteranenombudsman richtte u op 4 juni jl
een brief aan mij over Afghaanse tolken In uw brief spreekt u uw zorg uit over

de veiligheid van de tolken en u beschrijft een specifieke casus

Ik wil graag onderstrepen dat het overbrengen van Afghaanse tolken die in het

kader van een Internationale militaire missie voor Nederland werkzaam zijn

geweest naar ons land om hier de asielprocedure te doorlopen een gezamenlijke

inspanning is De ministeries van Defensie Buitenlandse Zaken en JenV IND

trekken gezamenlijk op om dit zo spoedig mogelijk te realiseren Vandaar dat ik

deze brief aan u stuur mede namens de minister van Buitenlandse zaken en de

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Wij voelen alien de grote urgentie van

deze kwestie

Proces

Het proces dat de Afghaanse tolken dienen te doorlopen Is teruggebracht tot een

verkort proces met slechts de essentiele stappen in Afghanistan waarna zij in

Nederland de asielprocedure kunnen doorlopen Het proces in Afghanistan kan

grotendeels digitaal verlopen De urgentie is hoog Het afgelopen half jaar hebben

we daarom diverse maatregelen genomen om het proces te versnellen We zien

ook dat dit effect heeft en aanvragen momenteel veel sneller afgehandeid zijn
Tegelijkertijd zien ook wij dat aanvragers tegen knelpunten aanlopen In de brief

aan de Tweede Kamer Kamerstuk 2021D23162 d d 11 juni 2021 wordt

aangegeven welke nieuwe maatregelen wij genomen hebben om deze knelpunten
te minimaliseren Ik ga ervan uit dat met al deze maatregelen het proces voor de

aanvragers aanzienlijk eenvoudiger wordt

Mede uit veiligheidsoogpunt biijft het van groot belang om dit proces zorgvuldig
te doorlopen De identificatie van de tolk en zijn gezin is immers van belang om
vast te stellen wie toegang tot Nederland wordt verleend en om

onrechtmatigheden te voorkomen bijvoorbeeld het ultreizen van kinderen zonder

toestemming van de moeder Besloten is dat de ambassade de tolken actiever

bij hun aanvraag gaat begeleiden om knelpunten te voorkomen
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Een belanghjk deel van de procedure is dat de tolk aantoont dat hij in het kader

van een Internationale militaire missie in Afghanistan voor Nederland gewerkt
heeft Hij kan dit aantonen door bijvoorbeeld zijn tolken ID foto s certificaten en

verklaringen te overleggen Defensie checkt de aangeleverde informatie Defensie

gebruikt hiervoor een database waar de namen van tolken instaan die voor

Nederland gewerkt hebben en schakelt ook veteranen en toenmalige
commandanten in om te bevestigen of een Afghaanse tolk voor Nederland

gewerkt heeft

Als de informatie voldoende is dan worden zo spoedig mogelijk de vervoigstappen
doorlopen Indian de aangeleverde informatie onvoldoende is om aan te tonen

dat hij voor Nederland heeft gewerkt dan wordt hem dit medegedeeld en hem

wordt de mogelijkheid geboden om aanvullend steunbewijs aan te leveren

Mocht een tolk zeif niet meer over steunbewijs beschikken dan wordt hem

gevraagd referenties aan te geven die zijn verzoek om in aanmerking te komen

voor deze regeling kunnen ondersteunen Defensie checkt vervolgens deze

informatie gebruikmakend van de kennis van Nederlandse veteranen Afghaanse
tolken en toenmalige militaire commandanten Een tolk kan te alien tijde
additionele informatie aanleveren die dan wederom door Defensie wordt

gecheckt

In uw brief licht u de casus toe van de tolWo 20eze casus is bij mij bekend In de

vertrouwelijke bijlage ga ik nader in op zijn casus

Tot slot wil ik graag aangeven dat Defensie bereid is om nader te kijken naar

eventuele zaken met betrekking tot Afghaanse tolken die bij u onder de aandacht

worden gebracht Onze dossierhouders kunnen die gezamenlijk oppakken

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs A Th B Bijieveld Schouten

Bitlaoe 1 bii brief 10 2e
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00017 342840



Aangezien het een individueel dossier betreft geef ik u informatie in een

vertrouwelijke bijiage Ik verzoek u om deze bijiage niet te verspreiden

10 2e

10 2e

10 2e

•
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nationale
ombudsman

Retouradres Postbus 93122 2909 AC Den Haag

De minister van Defensie

Mevrouwdrs A T B Bijieveld Schouten

Postbus 20701

2500 ES DEN HAAG

Geachte mevrouw Bijieveld Pagina 1

De afgelopen jaren is het ministerie van Defensie aan de slag gegaan met

het tolkendossier Dit dossier is door terugtrekking van de coaiitietroepen in

Afghanistan in een stroomversnelling gekomen De situatie van de

voormalige Afghaanse tolken en hun familie is onveilig Daarover is

inmiddels genoeg gezegd en geschreven

Datum

4juni2021

Ondenverp

Afghaanse tofken

Oniangs hebben zich Nederlandse veteranen tot mij gewend met zorgen
over de voortvarendheid rondom dit dossier ZiJ voeien zich nog altijd
betrokken bij hun voormalige tolken Veteranen lieten mij weten vast te lopen

bij Defensie en van het kastje naar de muur te worden gestuurd Op hun

vragen werd afwijzend gereageerd dan wel warden zij verwezen naar een

ander ministerie Oniangs heb ik daarom een spoedinterventie uitgezet bij
uw ministerie inzake de Afghaanse tolkl io 2e ^ijn relaas is bij uw
ministerie bekend

Totf^^^as
strijdkrachten in Unjzgan Voorzijn periode bij de Nederlandse strijdkrachten

he^^diverse tevredenheidsbetuigingen ontvangen Doorpuur toeval

ontdekten veteranen dat\ io 2e | n een AZCzit Zijnamen direct

contact met hem op en zijn dezelfde dag naar het AZC gereden Het

weerzien was emotioneei bijzonder en bizar Hierop ondemamen de

veteranen actie richting Defensie en werd hen in 2019 toegezegd dat

procedures voortvarend zouden worden opgepakt

10 2e werkzaam voor de Nederfandse

Na de spoedinterventie van mijn medewerkers in de richting van het

ministerie van Defensie en de Immigratie en Naturaiisatiedienst IND komt

er nu wel op korte termijn volledige duidelilkheid over zijn aanvraag om

gezinsherening Eindelijk want io 2e ag dit dossier stil ondanks

rappelleren van de betrokken veteranen

Bovenstaande casus roept de vraag op of het ministerie van Defensie en de

IND de aanvragen van tolken die al in Nederland verblijven wel goed in beeld

hebben en zijn doordrongen van de urgentie Feit is dat to[kD 2al meer dan

twee jaar in Nederland is en zijn gezin is nog steeds in Afghanistan verblijft Nationale ombudsman

Bezuidenhoutseweg 151

2594 AG Den HaagDe keuze om al in Kabul aan betrokkene te vragen om aan te tonen dat hij
tolk is geweest en tal van documenten te overleggen roept ook de nodige
vragen op Het spreekt voor zich dat niemand wil dat een mogelijke
mensenrechtenschender zich voordoet als tolk en naar Nederland wordt

overgebracht om hier de asielprocedure te doortopen Maar hoe verhoudt dit

toch kleine risico zich tot het grote belang van tolken en gezinsleden om zo

snel mogelijk Afghanistan te verlaten nu hun veiligheid met de dag meer in

gevaar komt Welke belangenafweging ligt hieraan ten grondslag

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

T 070 356 35 63

1 Q 2anationaleonribudsman nl

www nationateombudsman nl
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ombudsman

En op welke wijze is kwalitatief en toegankeiijke goede rechtshuip geregeld
in Kabul Daarbij valt te denken aan de situatie dat Nederland van mening is

dat niet voldoende is aangetoond dat betrokkene ats tofk werkzaam is

geweest en vertrek naar Nederland daarom niet wordt toegestaan Wie geeft
hem juridisch advies Of de situatie dat door de betrokken tolk zelf wordt

gesteld dat het voor hem onmogelijk is de juiste papieren te verzameien Wat

kan redelijkerwijs van hem verwacht worden en welke afweging wordt dan

gemaakt Wie staat hem bij

Pagina 2

Voldoet Nederland met deze werkwijze aan onze verplichting om

bescherming te bleden aan de tolken en hun gezinsleden die voor ons zo

belangrijk zijn geweest en voor wie wij een morele zorgplicht hebben

Graag verneem ik binnen twee weken een antwoord op mijn vragen Een

afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de vaste commissies van

Defensie van beide Kamers der Staten Generaal

Met vriendelijke groet
de Nationale ombudsman

tevens Veteranenombudsman

10 2e
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iO 2e | iO 2A^ I0 2e I@minbuza nl1

1^ 24 | l0 2e l I0 2e T@minbuza nl1
~

10 2e U i0 2^

|l0 2e| Wed 7 14 2021 2 30 22 PM

Subject tolken contact met defensie

Wed 7 14 2021 2 30 23 PM

To

Cc

From

Received

Da^l^

Wij hadden vanmiddag weer ons reguliere tolkenoverleg Graag signaleer ik drie zorgpunten

1 We namen de verlofplanning door [ m 2§r

I0 2g

2

I0 2g

3 We spraken verder over de toezeggingen van MinDEF mn dat ze aangaf dat er een evacuatieplan ligt en dat indien nodig

we een vliegtuig sturen Volgens DEF ging dat niet perse over de tolken maar over de evacuatie van de am bassade Vanuit

J V KAB en onszelf hebben we duidelijk gemaakt dat dit echt wel onze interpretatie was en dat voorkomen moet worden

dat we bij de volgende ontmoeting van de Kamer weer tegenover de Kamer komen te staan aangaande interpretaties van

wat ergezegd wordt Dit is echt wel een risicol Ik proefde bij DEF geen urgentie hieromtrent

Enfin wil dit signaleren Ik vraag me af of we dit niet op hoger niveau met Defensie moeten bespreken Heb JiJ goed contact met

j0K^ 10 2e |

Groet

10 2®
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DAO PF^F[| M0 2g |ca minbuza nll DAB PRLMP IND|| lQ 2g |@ind nll l iQ 2e [ | iQ 2e

IND A B DHR 01II I0 2e |@ ind nll

To

©minbuza nl] I0 2e [ |i0 2^j I0 2e1 I0 2e 10 2e @min buza nl] | 10 2Cc

10 2e| I0 {2e |@minbuza nll

From KAB CA

Sant Thur 12 24 2020 7 26 28 AM

Subject Change of procedure New regulations on negative test upon arrival

Received Thur 12 24 2020 7 26 47 AM

Dear all

Since the Netherlands regulation on COVID 19 negative test result upon arrival will change per the 29
^
of December could you

please advise] 1Q ^^ |on howto proceed As I understand from NOS https nos nl artikel 2361837 vanaf dinsdag negatieve

coronatest verplicht bii vliegreis naar nederland html the test needs to be taken max 72 hours before arrival instead of the

current 96 hours before departure This will change quite a bit in our procedure and as there is a family departing on Tuesday

could you please advise us today on how to proceed so we can inform them before the Afghan weekend which starts tomorrow

Best regards

T0 ^l 10 2eT
10 26

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan
tb

10 2e

10 2e l@minbuza nl

bttp www riiksoverheid nl
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DAO PRAF[ M0 2g |ca minbuza nll
lQ 2e l@mindef nl

Wed 12 16 2020 3 58 19 PM

To

From

Sent

Subject Re Lijst met nieuwe voorleggingen
Received Wed 12 16 2020 3 58 22 PM

Eens

Van DAO PRAF ] i0 2g |@minbiiza nl

Datum woensdag 16 december 2020 om 15 43 13

Aan 1 00 2a] [jioK^KOL BS AL DGB DIA CL NATION^ j 1Q 26 ~te mmdef til

Onderwerp RE Lijst met nieuwe voorleggingen

Laten we het dan over twee weken doen Dan hebben wij de tijd om een brief op te stellen en kan deze evt aangevuld worden met

nieuwe zaken Verwacht ook niet dat de briefer bij de IND J V in de kerstperiode doorheen komt

Greet 10 2e

I0 2e | g mindef nl | 10 26 | 5 mindef nl

Sent woensdag 16 december 2020 15 39

To DAO PRAF | I0 ^g | g minbuza nl

Subject Re Lijst met nieuwe voorleggingen

From

Datzou alleen morgen kunnen daama is i0] 2^ twee weken met verlof

Van DAO PRAF” j I0 2g |@minbuza nl

Datum woensdag 16 december 2020 om 15 06 36

Aan 1 10 2^ BS AL DGB DIA CL NATION” 10 2 lg mindef nl

Onderwerp FW Lijst met nieuwe voorleggingen

H610H2

Zie jij kans om een brief nog te laten ondertekenen voor Kerst Onze| 10 2e |werkt deze week en de laatste week van december

dus aan onze kant zou het wel lukken Laat maar weten dan zal ik een concept opstellen o b v de vorige brief

Groet 10 2e

From DAB PRLMP IND j iQ 2g |@ind nl

Sent dinsdag 15 december 2020 16 24

To DAO PRAF 1 10 2g | aminbuza nl DAB PRLMP IND \ 10 2g n Sind nl

Cc I 10 126 tf^ 2g]| |ND A B DHR 01 ^ 10 [2e] n S ind nl

Subject RE Lijst met nieuwe voorleggingen

Hoi 10 2«

Jazeker ik had hettoch gewoon bijgehouden zag ik Maar ik heb de laatste update vorige week gedaan Zie bijgaand een

excelbestand met een overzicht van de huidige stand van zaken van niet voorgelegde zaken

Ivm het ontbreken van documenten en of steunbewijs zijn nog niet alle zaken beoordeeld of gescreend En er zijn dus wel een paar

zaken beoordeeld en gescreend maar daarbij ontbreken ook weer bij een aantal de id documenten

Bij ASSESSED SCREENED AND DOCS CHECKED staan een aantal groene zaken met YES Die kunnen iig worden voorgelegd Het zijn

er maar vijf maar goed wellicht toch een overweging om er dan maar 5 voor te leggen ipv wachten tot de brief langer is Het zou

fijn zijn als van de overige de doc s worden ontvangen en goed door de Kmar Falsificatencheck komen

00020—^ 342874



Van DAO PRAF I
Verzonden dinsdag 15 december 2020 13 53

Aan DAB PRLMP IND

Onderwerp Liist met nieuwe voorleggingen

@minbuza nl110 2e

Ha| i0 2e |ehi^ ^^

Was het jullie nog gelukt om te kijken naar nieuwe cases die voorgelegd kunnen worden

Greet 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 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 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

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 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

Help save paper Do you really need to print this email
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KAB CA[| iOKSg |@minbuza nn

DAO PRA^ io 2g |@minbuza nll

DAO PRAF

Wed 12 16 2020 3 04 09 PM

To

Cc

From

Sent

Subject FW Lijst met nieuwe voorleggingen
Received Wed 12 16 2020 3 04 10 PM

Qverzicht tbv BZ and KAB 8 december 20 niet vooraeleade xisx

Dear colleagues

Please see attached a new update from IND I will make a new letter to be sent to INDfor the formal approval of the 5 cases

mentioned

As for the other cases could you please request the mentioned documents if you haven t done so already and confront applicants

if documents do not seem to be in order

Please let me know if anything Is unclear

Best

10 2e

From DAB PRIMP IND j iQ 2g |@lnd nl

Sent dinsdag 15 december 2020 16 24

To DAO PRA^F | 10 2g | gminbuza nl DAB PRIMP IND ^ 10 2g ]@lnd nl

Cc I 10 2a | 1Q 2e | IND A B DHR Ol ^ 10 [2e] n 5 ind nl

Subject RE Lijst met nieuwe voorleggingen

Hoi I0 2e

10 2e reeds beoordeeld order 342874

10 2g

10 2e 13 2il0 2ri

10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan iufomiatie 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

TQ Q 1ssage may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message



DAO PRAFU M0 2g |@minbuza nll

DAB PRLMP INDll lQ 2g ]@ind nll

DAB PRLMP IND

Thur 12 3 2020 6 03 42 PM

I0 2e i@mindef nrf I0 2e j@mindef nllTo

Cc

From

Sent

Subject lijst van nog niet voorgelegde aanvragen

Received Thur 12 3 2020 6 03 46 PM

Qverzicht tbv BZ and KAB 3 december 20 xlsx

Hoi alien

Hier de geupdate versie van de lijst van nog niet voorgelegde personen

Met vriendelijke groet

^10 f2eTW^10 2e

Directie A B Unit Speciale Zaken

Immigratie en Naturalisatiedienst

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rijnstraat 8 | Den Haag
Postbus 18 I 9560 AA | Ter ApeJ

Tl 1Q 2e n

E| n0X2a n@ind nl

W http www IMD nl

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 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

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

00022 342882



Overzicht op 30 juni 2021

Totaal 316 aanvragers

• 85 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 2 aanvragers onderweg naar NL

• 120 aanvragers afgewezen
• 33 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren

• 76 lopende aanvragen waarvan

o 59x actie aanvrager incl 2 covid

o 13x actie IND DEF BZ

o 12x actie KAB visumintake

o Niet meegeteld 22x afwijzingen die nogverstuurd moeten worden

Lopende zaken

Yellow Action IND DEF BZ required

Will be put for approval on next letterto Minister of Justice {voorleggingsbrief
Action KAB required

Action applicant

Rejection action KAB

Stap Tolk legt contact met ambassade 5x

• 5x Aanvrager dient meer informatie te leveren Nu niet voldoende om naar DEF te sturen i i0X2e|
10 2« I ^J

• NIET MEETELLEN 2x Aanvrager lij^kt niet in aanpnerking te komen voor regaling KAB dient

aanvrager te informeren hierove 10 2e

Stap Check voor Internationale missie voor NLP gewerkt 24x

10 2e 10 2 0• 13x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren

10 2e

• NIET MEETELLEN 20x KAB dient aanvrager te informeren dat aanvraag niet voldoet aan

vereisten 10 2e

10 2e 10 2 3

• llx DEF dient bewijs te checken I0 2e

Stap Ok dan questionnaire 17x

• 15x Aanvrager dient questionnaire te leveren 10 2e

10 2«

• 2x IND dient questionnaire te checken 10 2

Stap Check IND KMar 13x

1^ 10 2e• lOx Aanvrager is bezig met verkrijgen documenten

1Q 29 |
• lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren {

10 26

• lx Aanvrager is niet komen opdagen voor fysieke documentencheck twijfels KMar | 10 2e

• lx Aanvrager dient scans van documenten van familie voor evt familiehereniging later te

Ieveren l0 2e

Stap Gesprek met tolk op post ID ^s moeten aanwezig zljn D visum in paspoort 25x

00023 343378



10 2e
3x Aanvrager is niet komen opdagenl
8x KAB client aanvrager uit te nodigen

2x Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redenen

lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te leveren 10 2e

lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveret I0 2i
4x Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren 0 2e

2x Aanvrager al in NL KAB dient D visum af te geven aan familieleden 10 2e

2x Aanvrager dient aanvullende info over kinderen op te sturen 10 2e

lx Aanvrager heeft al een ander visum Aanvrager dient beantwoord te worden I0 2e

lx Vlucht gepland I0 2e

10 2e

Stap Plannen reis tickets PCR test of gevaccineerd 2x

• 2x On hold vanwege positieve PCR tes1 10 2

00023 343378



Overzicht op woensdagochtend 7 juli 2021

Totaal 340 aanvragers

• 90 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland 4 onderweg
• 133 aanvragers afgewezen
• 33 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren beschouwd als afgewezen maar formeel nog

in procedure
• 84 actieve lopende aanvragen waarvan

o 52x actie aanvrager incl 1 covid Waaronder

■ 14 dienen aanvraag te onderbouwen met bewijs voor NLse werkzaamheden

■ 32 dienen correcte documenten aan te leveren Het is aannemelijk dat deze

aanvragen goedgekeurd worden

o 23x actie IND DEF BZ

■ 17 aanvragen dienen nog door DEF beoordeeld te worden

■ 6 aanvragen dienen door IND en KMAR beoordeeld te worden Flet is

aannemelijk dat deze aanvragen goedgekeurd worden

o 9x actie KAB visumintake

SInds commissiedebat op 2 juni jl t m woensdagochtend 7 juli
o 58 nieuwe aanvragen Hiervan zijn er

■ 22 afgewezen
■ 2 akkoord en in afwachting van visum

■ 16 nog incompleet
■ 18 in beoordeling

Lopende zaken

Yellow Action IND DEF BZ required
Will be put for approval on next letter to Minister of Justice {voorleggingsbrief

Action KAB required

Action applicant

Rejection action KAB

Stap Tolk legt contact met ambassade lx

• lx Aanvrager dient meer informatie te leveren Nu niet voldoende om naar DEF te sturen P

Stap Check voor Internationale missievoor NLP gewerkt 31x

• 14x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren i
10 2e I

• 17x DEF dient bewijs te checken I
I0 2e I

10 2e

10 2e

Stap Ok dan questionnaire en docs 29x

• 23x Aanvrager dient ingevulde questionnaire en complete set documenten te leveren

I0 2e

2x IND dient questionnaire en Kmar dient docs te checken \ lQ 2e |

4x Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren of

met verklaring te komen 10 26

00024 343876



Stap Gesprek met tolk op post IP s moeten aanwezig zijn D visum in paspoort 20x

• 3x Aanvrager is niet komen opdagen
• 7x KAB dient aanvrager uit te nodigen

• lx Aanvrager niet klaarvoor vertrekvanwege persoonlijke redenen 0 2^

• lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te levere^fi^^e
• lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren 12^^
• 2x Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren | 1Q 26 |
• 2x Aanvrager al in NL KAB dient D visum af te geven aan familieleden ^0 2e^
• lx Aanvrager dient aanvullende info over kinderen op te sturer j0 2 i

• lx IND dient aanvullende documenten te beoordelenflQ 2^
• lx Aanvrager heeft positieve COVID test Reis is uitgesteld i0 2e

10 2e

10 2e

00024 343876



I0 2e U iO 2e| i0 2e I@minbuza nl1 i0 2^|i0 2e^[1 10^26 I@minbuza nl1
I0 2e @mindef nl[ I0 2e @mindef nl1 Crisis18kabul i^ 2g

10 2^ l@minjenv nlf I0 2e @minjenv nl] [ iQ 2e ini0 2^ | ■ BPlPGPenV PPBT PBQG
I0 2e I I i0 2» Id 10 29 @minbuza nl1 T I0 2e [| 10 29 | 10 29

I0 2e]t I0 2e |@minbuza nl] |qo ^ I 1Q 2

{10 2e | | 10 2e |
|l0 2e| Tue 9 7 2021 10 56 13 AM

Subject RE Mr | I0 2e ~|| I0 2a | and femily evacuee request additionalinformation plus verzoek om advies

Received Tue 9 7 2021 10 56 19 AM

To

Cc @minbuza nl1
I0 2e

@minbuza nl1 l 10 2^
@minjenv nl]

I0 2e @min buza nl]
From

Beste alien

Op dit moment zijn we het proces aan het uitdenken en verwerken dat in een instructie aan de posten Zodra die er is kan Ik die

onder deze groep verspreiden Dus nog even geduld

Greet 10 2e

From I I0 2e | | 10 26 | | lQ 2e ^@m inbuza nl

Sent dinsdag 7 September 2021 10 30

Tq 1Q 2K 1Q 26 10 2e ®minbuza nl

Cc I [10 2e l@mindef nl CrisislSkabul C 10 2g ^@minbuza nl

10 2e @minjenv nl 10 2e
^

I0 2e
^

10 2e

@minbuza nl | lQK2e | | 10K2e | | 10X2e

@minbuza nl

10 2e ~^nd family evacuee request additional information plus verzoek om advies

10 2e |@minjenv nl | 10 2e || lOK2e

@minbuza nl

@minbuza nl lQ 2e [ | l0 2e

BD DGPenV PPBT PBO

10 2e | [

10 2e

10 2e

10 2« @minbuza nl I 10 2« 10 2e

10 2eSubject RE Mr

Hi 10 2e

Ikkopieer 10 2e en 10 2® even in om er zeker van te zijn dat ik hetzelfde begreep uit het crisisoverleg gisteren als zij

Eerste stap is inderdaad bevestiging dat ze op de lijst staan Idealiter komt die vraag straks altijd via CSO evacuatie binnen bij de

teams lijstenhouder zodat emails niet te lang rondgaan Als er op een ambassade dan een tolk aanklopt verifieren ze dat met jullie

via het CSO

Bij bevestiging kan er een MW worden afgegeven voor de reis naar NL

TIjdens de acute evacuatle was er ook een regeling voor de verdere reis naar NL Dat geldt nu nIet meer

Voor ledere groep geldt er nu een andere wijze van betaling van het ticket Bij NLers wordt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage

verwacht Bij tolken betaalde Defensie altijd de tickets vanuit Kaboel dus ik weet niet wat jullie afspraken zijn voor de huidige

situatie dat is aan Defensie en JenV

Als ik het goed begrijp wordt er door DCV ook nog een instructie voor de posten opgesteld

Groet

10 2«

From Jl0 2 10 2e 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 7 September 2021 10 21

10 2e | | 10 2e |^ 10 2e

Cc 10] 2 gmindef nl CrisislSkabuk C 1Q ^9

BD DGPenV PPBT PBO ^ I0 2e |@min|env nl

Subject RE Mr

5 minbuza nlTo

10 2e | 5 minjenv nl | 10 ^^5 mmbuza nl 10 2e

10 2e and family evacuee request additional information plus verzoek om advies

Hoi 10 2e

Fudn aan generleke vraag over dit soort gevallen Want naast deze meneer die mogelijk dus in{ i0 26 js \s er ook een tolk

00025
I0 2e tit Zowel defensie en V J voor dit specifieke geval vragen zich af wat zij precies moeten doen ^^5702rnog inJ



niet immers een kwestie dat onze betreffende ambassade daar alles regelt om deze personen op een vlucht te zetten met de juiste

papieren

Of heeft de ambassade daar dan bevestiging nodig dat ze inderdaad op onze lijsten staan

Wat is de afspraakover de modus operandus hier

Dank

10 2e

From i|0 2^^i0 26]

Sent dinsdag 7 September 2021 10 08

To l0 2e gminjenv nr

r I0 2e 1@minienv nl

@minienv nl
‘

0 2e 10 2e BD DGPenV PPBT PBO

10 2 10 2g@mindef nl CrisislSkabul C

I0 2s and family evacuee request additional information plus verzoekom advies

g minbuza nlCc

10 2eSubject FW Mr

15 2 10 2e

Kunnen jullie me laten weten dat deze zaak door jullie is opgepakt

Dank

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 6 September 2021 17 39

To DBA CA IOM29 @nninbuza nl { 10 2f [I0 2e] 10 2 ] @minbuza nl

Cc CSO evacuatie 10 2e 10 2e 5 minbuza nl 10 26
^

10 2e@minbuza nl [ 10 2e

I0 2e @minbuza nl

I0 2e I0 2 and family evacuee request additional information plus verzoekom adviesSubject RE Mr

Dag 10 2e

10 2e] kan je hierbij verder helpen zij coordineert nu hettolkendossier

Greet

10 2e

From | I0 2g [ | IO 2g |@minbuza nl

Sent maandag 6 September 2021 11 31

10 [2e ||{10 [2^]|
Cc CSO evacuatie

Subject FW Mr

Importance High

10 29 10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo

10 26 10 26g minbuza nl 5 minbuza nl10 2«

10 2e 10 2e evacuee request additional information plus verzoek om advies

Beste collega s

Zie hierna

@ | 10 29 | zie hierbij de correspondentie met meneer I0 2e van vanmorgen

@CSO evacuatie toch maareven ingekopieerd

Verandert de situatie nu meneer blijkbaar op de lijst stond of blijft de conclusie onverkort dat de urgentie op dit moment

ontbreekt

Vragen of meneer de documenten toestuurt of kan worden nagegaan of die ergens zijn 10 2g

00025 345702
Hoor graag



Hartelijk danken groetj 10 2

10 29 e 10 2e @gmail comFrom

Sent maandag 6 September 2021 12 4 3

To DBA CA i0 2g |@minbuza nl

10 2e 10 2e@gmail com

ClOK2e and family evacuee request

@gmalLcomCc 10 2g

10 2eSubject Re

10 2g

10 2e

10 26 10 26

10 2e

10 2e|

00025 345702



I0 2e [ | lO 2e | I0 2e |@minbuza nl]
Crisisi 7kabul C ll I0 2g I@minbuza nl1 |i 2^ |i0 2^ iQ 2e ~|[| iQ 2e |@mindef nl1

From

|l0 2e| Wed 9 8 2021 3 10 07 PM

Subject tolkenteam cijfers update 8 09

Wed 9 8 2021 3 10 08 PM

To

Cc

Received

I0 2e

We hebben nu 1508 op de lijst totaal met en zonder case nummer deze lijst groeit omdat er meer com plete dossiers worden

gevonden bij het terugwerken in de mailbox

437 weg uit Afghanistan

1071 nog in Afghanistan

10 2e

PS als caveat zeg ik er voor de zekerheid nu steeds dit maar bij

De cijfers onder Tolken is gebaseerd op een lijst die bedoeld was om tijdens de evacuatiedagen zicht te hebben op wie

goedgekeurd was voor evacuatie Daarbij is niet altijd onderscheid gemaakt wie tolk was wie bewaker en wie onder EUPOL viel

Daarnaast bestaat de lijst uit alle aanvragen die goedgekeurd zijn door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Veiligheid

Justitie voor EUPOL alsmede diegenen met een link met het Ministerie van Defensie die onder de motie Belhaj van toepassing

zijn Daar worden familieleden aan toegevoegd

Het proces om dit inzichtelijk te maken volgens categorie is nog in gang Daarom is het bovenstaande cijfer onder groot

voorbehoud en niet onderverdeeld in categorie

00026 345703



I0 f2e |[| I0 2e |@minbuza nl1 | ^Q 2e |@mindef nl[1 iQ 2e |@mindef nll I0 2e [
I0 2e |[| I0 2e I@minbuza nl1 l0 ^ki l0 2s ir I@minbuza nl1

BS AL DGB DBE AFD B lfl I0 2e |@mindef nl]

To

IO 24Cc I0 2e

From

Sent

Subject Rapportage Tolkenteam BUZA 08 09 21 16 00 uur

Wed 9 8 2021 3 16 40 PM

Crisis17kabul C

Wed 9 8 2021 3 16 40 PM

Received

Rapportage Tolkenteam BUZA 08 09 21 16 10 uur

Het label ‘tolken
’

is gebruikt voor de categorie personen in dienst van de internationale mditaire ofpolitiemissie waar

Nederland onderdeel van was Ditzyn naast tolken ook mensen die directe ondersteuning leverden Volgens deze ruwe

tellingzyn er op 8 September 2021 nog 1071 mensen inclusiefgezinsleden uit deze categorie in Afghanistan en 437

inmiddels buiten Afghanistan De lijst van deze categorie is nog in ontwikkeling Ook is het mogelyk dat mensen uit deze

lijst een andere route hebben gevonden dan de Nederlandse luchtbrug’ en daarom hun actuele status nog niet in beeld is

Lijst tot evacuatiestop 26 08 21 met casenummer

1263 mensen met casenummer waarvan

421 gemarkeerd als weg uit Afghanistan
842 gemarkeerd alsnog aanwezig in Afghanistan

Lijst post evacuatie 26 08 21 zonder casenummer

Zonder case nummer 245 totaal

16 gemarkeerd als weg uit Afghanistan
229 gemarkeerd alsnog aanwezig in Afghanistan

Totalen met en zonder casenummer

421 16 437 weg uit Afghanistan
842 229 1071 alsnog aanwezig in Afghanistan
Totaal op lijst vermeld 437 1071 1508

00027 345704



10 2e |J 10 2e ■ 10 2e I0 2e l@ind nll 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
1Q 2e n 10 2e

|i0 2e|} Tue 9 7 2021 11 29 21 AM

Subject RE Paspoort
Received

From

Tue 9 7 2021 11 29 21 AM

Dank I0 2e

From | 1Q 2e |j 10 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 12 26

10M2e ^J{10 2e |^ 10 2e

Subject FW Paspoort

10 2e 10 2e @ind nl

6 minbuza nl 10 2e
^

10 2e 10 2e @minbuza nlTo

S I0 2e ik zie dat ik het verkeerde mailadres nog gebruikte

@ 10 2e ookvoor jou bestemd onderstaand maiitje

Van | l0 2e | | I0 2e

Verzonden dinsdag 7 September 2021 12 20

Aan | l0 2e ^ 10 2e |
CC | 10 2e

Onderwerp RE Paspoort

10 2e

10 2e 10 ^e | 13 2» 10 2e@minbuza nl @minbuza nl

10 2e 10 2e @ind nl10 2e
■

Hd1 0 2

Zoals zojuist telefonisch besproken hierbij de volgende bevestiging

De IND is akkoord met het verstrekken van een D visumsticker aan

10 2e

geborenopi 10 2e [te I0 2e Afghanistan

met de Afghaanse nationaliteit

paspoortnummerj it 2e [ geldig tot I0 2e

Deze persoon staat op de evacuatielijst en had indien dit gelukt was op een evacuatievlucht naar Nederland gekomen

Groet 10 2e

Van | | 10M2e ^| 10 2e |]
~

Verzonden dinsdag 7 septem ber 2021 11 35

Aan | lP C2e | | lQ {2e |
CC | {10 2e ^ | 10 2e |

_

Onderwerp RE Paspoort

10 2e 5 minbuza nl

lQ 2e |@ind nl I0 2e

i0 2e @ind nl

10 2e 10 26 g minbuza nl

10 2e

Nou wat toevallig ik wilde jou net mailen Ik zoek je op in de gids en bel je even

Groet

l10 2ei

From | 10 2e | i0 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 11 34

To | 10M26 ^ I0 2e |
Cc | 10 2» |l I0 2e [r
Subject RE Paspoort

I0 2e I0 2e @ind nl

I0 2e 10 2« I0 2e0 2 j|@minbuza nl

10 2e @ind nl

@rr inbuza nl

10 2e

Hoi| I0 26 ^en| l0 2e |^

i00028 isteren vrij is het gelukt met de sticker Vanuit de iND is er akkoord om die sticker te plakken voor zover dat nog r345706



gebeurd is

Greet 10 2e

Van I0 2e | | lOK2e |
Verzonden maandag 6 September 2021 16 15

Aan |1 l0 26 ^ 10 2e

CC | l0 [29 | r l
10 2e @ind nl

Onderwerp RE Paspoort

10 2e g minbuza nl

10 2e @minbuza nl | Q0 2e y i0 2e |
@minbuza nl 10 2e @mindef nl 10 f2e

^ {I0 2e

10 2e 10 26 @ind nl

I0 2e I0 2e

Zie nu dat de IND ook op de hoogte is maar 10 2e is met verlof 10 2e 0 3f 0 2 jn de cc zouden je vender kunnen helpen met

vragen om de sticker af te geven

Groet

10 2e

from | lQ 2e | | l0 2e

Sent maandag 6 September 2021 16 13

Toi] 10M2e ^ 10 2e [ T
Cc | lO 2e |J 10K2 |

~

Subject Paspoort

10 2e 5 minbuza nl

10 2« I0 2e g mindef nr 10 2e @mindef nl@minbuza nl

Dag I lOK2e

Hierbij de beschrijving van de casus die ik heb

We hebben een paspoort van een tolk hier in NL terwiji hij nog in AFG zit Maandag ga ik bij Terminal Zuid langs zodat

CSO een visum in het paspoort kan plakken Daarna loopt het als het goed is via CSO en DEF maar mocht er toch nog iets

opkomen dan goed als jij dit kan overnemen

Als het goed is heeft minDEF het CSO dus geinformeerd

Groet

iiOK2^roo^
10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

10 2

10 2^ Pminbjza nl

htto www riiksoverheid nl

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

100028^y mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability fc3457Q6
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 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

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

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 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

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

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

00028 345706



10 2e10 2e 2e 10 2e if I0 2e I@minbuza nl1 ki0 2eTo @minbuza nl1

@minbuza nl1 i0 2e i 2ej0 2{[| I0 2e I@minbuza nl1

van[|
I0 2e I0 2e 10 2e lta minbuza nn l 10 2e | {10 2e

10 2d 10 2»^ 10 2e |[ 10 2e |10 2e@minbuza nl] @minbuza nl]

10K2e [ 10 2e 10 2e 10 2e [ 10 2e@minbuza nl] @minbuza nl]
i1Q 2eH 10 2e

I0 2d Wed 9 1 2021 10 05 51 AM

From

Subject Werkafepraken en proces tolken

Received

Werkafepraken Tolken Defensie 2Q14 pdf

Wed 9 1 2021 10 05 52 AM

Beste alien

Bijgaand vinden jullie de oorspronkelijke werkafspraken voor de tolken uit 2014

Kort samengevat zag het proces er als voIgt uit

• Aanvrager dient per e mail een verzoek In bij de Nederlandse ambassade In Kaboel

• Ministerie van Defensie checkt of deze persoon inderdaad voor Nederland gewerkt heeft als tolk

• Indlen dit het geval Is Informeert de ambassade de aanvrager dat een aantal documenten waaronder een questionnaire

digitaal ingedlend moeten worden

• IND verzoekt KMar Falsificaten om de scans van de documenten te checken Indien KMar twijfels heeft over de echtheid

van aangeleverde documenten wordt de aanvrager uitgenodigd voor extra check van documenten in hard copy op de

ambassade

• IND beoordeelt de questionnaire
• In enkele gevallen {als er sprake is van twijfel worden er aanvullende documenten gevraagd zoals trouwcertificaten

geboortebewljze n of voogd Ij pa pleren
• Na digitale controle van de documenten en voorlegging aan Hoofd IND wordt de aanvrager uitgenodigd voor een afspraak

op de ambassade voor aanvraag van het visum

• Wanneer alle documenten in orde zijn maakt Defensie een vluchtreservering waarna de ambassade een visum afgeeft
• In Nederland wordt de aanvrager samen met gezinsleden naar het aanmeldcentrum in Ter Apel gebracht en doorloopt

daar de asielprocedure

Groeten

i10 2e

00029 345713
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in ^zhrift
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—a—— j
I
j
— —«—
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^r haar dler9 aband aard H]d at da fraquartlevan da aargege^ar narizaarrtiedar an da

^asaar garalaieaida p^bliaka bicctjtaling Ta«ans nodt aan inadiaUng gagevan van da

actiBla gev^rsaOIrg an da vaizjatav dccr fiZ Da doc d ran^s vaiaoaker ingevulda

•taganiljaC nordt als b^jlage rDaagastuutd
Indan da IMO dMi^sa aanipding aat la ar da fnegalljl^tpd am In avivulling ap da raaA

Agpk iJda vragaHijat via da pea nadaa vragan ta aallan

SIk deer Oafand a an BZ vaavgadragan baachar^ngavarsaak wevdC

raneakar

• Indan aakpeatlaf wera baaerdaald

hW hi^vilalr eF vlaum ke^ wab^ijr taniMriMi baparld^ Da vanoakar ian

varvelgana in Nadvland

hll^ da in D da poat tea g alddng

apalaangraag Indanan gelgara da daarvaer galdanda preica jr^

tet g ta aigan dat HJ djar In bagnaai
idaneitaitadoei^rtartbaaebM ala goerwaarda oiti in ta lajnnp i raiaarv

I gald^ ralB

■ M dBtdMarkabjka pvarbran^ng van da varcaakar naar Nadarland an da Ftarmaa gamcatda

kcatan vailan ondar da vararVMOcrdalgkttPd van hat minatanaviaarvocr da varaoakar da

laartaMmhadan haaft varntft n a amkorrat in Nadar land wcrdt aovaal megalijk hat raouiiara

Hiabroeaa oavdod Hiarvocr ai da diD in pvarlag n c da bawddcan kacanaar^pn

vcasbachrijvirq gntallan

Da doprloeptijd da ivcrdt nagstraafdvoci afHvidding

ba^aagt nn^gmaal Hinwakan da er^van^
varpMkvi Doa tarmjn is paliai^ da tijd dia vaodtar sdf gabruild
•arwjlanda irfdrrnab«

d«a bocharmin^wmalwi
hat boaharmingavaraodcvan

b« edigda
ta lawan an da wagtnijft in tavull«i

00030 349899



10 2e [| 10 2e| 10 2eTo @minbuza nl]
|lO 2eiO 24i I0 2e l@minbuza nllCc

I0 2e Iii0 2^
Fri 8 20 2021 6 33 04 PM

From

Sent

Subject verslagje vrijdag 20 augustus TOLKENTEAM

Fri 8 20 2021 6 33 04 PMReceived

Verslagje 20 8 2021 Tolkenteam

Crosscheck passagierslijsten vluchten geen matches

Crosscheck EUPOL lijst J V 6 namen onbekend bij BZ van de 67

Telefoonnummers aangevuld bellijst obv EUPOL lijst

Comm unicat ie opties voor beleid extended family toiken evt aigemene verwijzing in auto reply besproken meC^
lOK^OAfwachten formeie aanpassing beield

J V zit in team

Mappen bljgewerkt inbox

I0 {2e 10 2e I komt vanaf morgen om af te wisseien voor cobrdinatie

Besloten om vannacht ais het nodIg Is in eerste instantle 30 toiken te benaderen Ais succesvoi nog een beironde

FYI wij gebruikten een paxiijst die is nu aangepast op de SWR naar NAMENLIJST

Afspraken flowchart besproken aanleveren ongeveer 08 30 en 15 30

00031 345723



t ^0 2e |@viuchtelingenwerk nnTo 10 2«

i0 2efg0 24i
Thur 8 19 2021 4 15 03 PM

From

Ssnt

Subject RE A^haanse tolk in

Received

10 2e

Thur 8 19 2021 4 15 03 PM

Hoi| 10 2e |
Dat lijkt mij ook het beste dat zij zich telefonisch per mail melden Het klinkt alsof ze zijn opgevangen door de [O^X^dat is fijn om

te horen Ik vermoed overigens dat de| i0 2a ] ook wel contact met ons de ambassade op zullen nemen

Groet

I I0 2e @vluchtelingenwerk nlFrom

Sent donderdag 19 augustus 2021 17 07

To ll0 2e ^0 i^ fc I0 2e @minbuza nl

Subject Re Afghaanse tolk in[

I0 2e

10 2e

Hoi |io 2^

Dank je wel We zullen het advies om te melden bij de Nederlandse ambassade en te mailen naar kabul@minbuza nl

doorgeven De betreffende tolk in

bewegingsvrijheid heeft Mogelijk kan hij zich anders vast melden bij de Nederlandse ambassade per mail

zei trouwens dat ze waren geplaatst In een soort kamp^ dus Ik weet niet of hij wel10 2e

Vriendelijke groeh

I0 2e

Van | [iO 24i iO t^g ir 1 l@minbuza nl

Aan

Verzonden Donderdag 19 augustus 2021 16 29 59

Onderwerp RE Afghaanse tolk in

io ^6 |@yluchtelingenwerk nl10 2e

10 2e

Hoi| i0 26 |

Veel dank Ik heb de gegevens doorgezet naar het team dat zich hierover buigt en er wordt inderdaad gesproken over een soepele

werkwijze om deze mensen naar Nederland te krijgen Het is in ieder geval belangrijk dat zij contact opnemen met de Nederlandse

ambassade in het betreffende land zodat zij indien nodig van het juiste reisdocument visum kunnen worden voorzien om naar

Nederland te kunnen relzen Dat Is dan ook voor nu het eerste advies melden bij de NL ambassade in het betreffende land Indien

er tolken en hun gezinnen bij juHie in beeld zijn in een dergelijke situatie ontvangen we natuurlijk ook graag hun gegevens via

kabul 5 minbuza nl

Groet

[OK^

From I0 2e | I0 2e |@vluchtelingenwerk nl

Sent donderdag 19 augustus 2021 15 12

T 00032^@minbuza nl

Subject Afghaanse tolk in iQ 2e

345725



Beste P0 2^

Bijgevoegd de gegevens van de tolk en zijn gezin ze zijn dus met z n vieren meegenomen die per ongeluk in

zijn beland en graag naar Nederland willen doorreizen Hij heeft of zal zelf zijn situatie aan het

Kabulmailadres doorgegeven Fijn dat Je het met het tolkenteam wil bespreken Ik hoor nu ook net dat er een tolk met

zijn gezin die naar Nederland zou worden geevacueerd in iOK^e is geland Zo als je al voorspelde zal dit dus vaker

voorkomen Graag hoor ik wat we de betrokkenen kunnen adviseren Hopelijk komen er soepele en snelle

reis overdrachtafspraken in het verlengde van de snelle evacuaties want als er wordt teruggevallen op de bestaande

dublinssystemen kunnen gezinnen maanden vast komen te zitten in andere EU landen en dat is natuurlijk niet de

bedoeling Ik hoor het graag

10 2e

Vriendelijke groet
10 2e I

10 2e

I0 2e

V lueiiieiiiigenwerji iNeueriahd

TH25
10 2e

i0 2e @vluchtelingenwerk nl

www vluchtelingenwerk nl

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 uverzocht 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

00032 345725



[I0 24 1Q 2e [| 10 2e

l@minbuza nll

I i0 29i i0 2e |@minbuza nl]

From | {lO 2e | jO 2V
|i0 2e| Tue 8 17 2021 4 37 51 PM

Subject RE Documenti

Received

10 2 10 2e 10 2e 10 2e ITo @minbuzaa nil l@minbuza nl]

@minbuza nl] kabul |iQ 2feminbuza nl110^ I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Tue 8 17 2021 4 37 51 PM

Hi 10 2e

Ik zie dat p^^el hebt afgevinkt maar zie hem nog nlet In de paxlijst kunnen staan Zou jlj kunnen checken

Dank

ro 2o

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

Sent dinsdag 17 augustus 2021 17 20

10K2e ]^ 10 2e

@minbuza nl

@minbuza nl 10 2^ j 10 2e @minbuza nl [10] 2e
^
i10 2ej

S minbuza nl kabul ^10 2» g minbuza nl 10 2e

@minbuza nl

To

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl i0 2e|i I0 {2e 10 2e10 2e

Subject RE Documenti

Ikbel

10 2 10 2e 10 2« g minbuza nlFrom

Sent dinsdag 17 augustus 2021 16 53

To I I0 [2e IjfoK^H t10 2e |@minbuza nl | 10K2e | tl0 2e ^ [10] 2e n@minbuza nl

10 2e ig minbuza nl kabul j 1 ^ 2e^minbuza nl {1 ^ 2g]M0^f2ei

[10] 2e |@rninbuza nl HlO ^ 10K2e M
Subject RE Documenti

10 2e jD 29

10 2e @minbuza nl I0 2e

@minbuza nl

1D 2b 10 2e
10 2e

10 2e

Vriendelijke groet

10 2e p {2e

10 2«

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DIrectle consulaire zaken en visumbeleld

DCVj I0 2e I

m Mol^^OK^
I0 2e

Ookte bereiken via whatsapp

www nederlandwereldwi1d nl

f\ uiiceidocrvtruhtllefi
j

00033 345730



From 10 {2e 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 17 augustus 2021 15 23

To | 10K2e | tl0 2e|^ 10K2e

@minbuza~nl kabul ■l| 0 29ibminbijza nl j ^‘^ ^^3 iOK2e
10 2e @minbuza nl ^iOM24 lOK2e | | I0 2e

10 2 10 2e 10 2e 10 26@minbuza nl @minbuza nl

10 2 @minbuza nl f 10 2eM

5 minbuza nl

Subject FW Documentl

Hierbij nieuwe info van de IND voIgt nog een batch

@ ’10 2ej kun jij zo veel mogelijk invullen in de pax lijst

@ I0 2e 10 2e I0 2e kunnen jullie kijken of we zelf informatie hebben over de vraagtekens

Volgende stap is via het belteam enerzijds de gaten vullen en anderszijds de mensen die we nieuw op de lijst hebben gezet

informeren dat zij er op staan

Super veel dank allemaal
•

0 2o

From | 10 2e | io 2e IND A B DHR 02 j 10 2e | g ind nl

Sent dinsdag 17 augustus 2021 14 58

To ’0 [26] 1 0] 2^ [10] 2e @minbuza nl
ii

Cc I 10 2e IND A B DHR Ol j 10 2e | Sind nl | 10 2e L 10 2e IND A B DHR Ol | Sind nl

Subject Documentl

Ho 0 f2 [

Hierbij de lijst Zoals je kunt zien is een redelijkaantal niet bij ons bekend

De lijst met Eupol tolken krijg je later vandaag

Groet

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 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

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

00033 345730



10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
kabult I0 2e|@mirrbuza n I]

From ^^j| i0 2e

|iO 26| Tue 8 17 2021 11 47 42 AM

Cc

Subject Lijst met goedgekeurde aanvragen die nog in de procedure zitten

Received Tue 8 17 2021 11 47 42 AM

I0 2e

Ik heb het logboek doorgelopen en hieronder de nummers die goedgekeurd zijn maar nog in procedure zitten en waar nog redelijk

recentelijk contact mee is geweest Graag aandacht voor ntjO 2^Was lO 2e Tiaar 10 2e10 2e

10 2e

tolkzelfin 10 2a gaat om familie

prioriteit

wil alleen reizen zonder familie

tolk zelf ii ii0 2ji^aat om familie

tolkin 10 2a gaat om familie

10 2 0

I0 20

akkoord maartwijfel over identiteit aanvrager

akkoord maartwijfel over identiteit

00034 345734



M0 2e | jO 2^ 10 2e @minbuza nH | iOK2e
I0 2e l@mindef nlfl I0 2e I@mindef nl1 {l0 2e[}^ lQ 2e

~

IND A B DHR 01II 10 2» |@ind nl] | 1QM2» | | l o 2e i ■ |Npj
I0 {2e I@mindef nll1 10 ^ |@mindef nl1 | 10 29 | d 2^^i0 29 |@ininbuza nl1 | I0 2e

i I0 2e ]@minjenv nl] | I0 2e ]| I0 2e

ODfe I0 2e |@minbuza nl1 | 10 2^ | | i0 2e | {I0 2e n@minbuza nil

Fronr i|0 2|j I0 2e | BD DGPenV PPBT ICA

|i0 2e|i Mon 8 16 2021 6 55 53 PM

Subject RE Spoedvraag voor defensie lijst erkende tolken

Received

I0 2e I@minbuza nl1 i]l0 2gt|^0 2g|@minbuza nl1
I0 2e I@minbuza nl1 1 I0 2e [

I0 2e I i0 2d ^@ind nl]

liQwTo

10 2e

10 2e I

@politiecn comj fioK^ \ i0 2e10 2e 10 2e

Mon 8 16 2021 6 55 57 PM

Dag io 2e}

Dit geldt dan ook voor de EUPOL tolken Je krijgt van ons een lijst met de ons bekende tolken

Groet

^10 2eb

Van 10 2e 0 2^ c 10 2e @minbuza nl

Verzonden maandag 16 augustus 2021 19 48

Aan 10 2e ho 2 j| 10 2e |@minbuza nl tlO 2gM^°K^gteminbuza nl ^10 2^ 10 2e

j BD DGPenV PPBT ICA

1 1Q 2 5 minjenv nl 10 2e gmindef nl l0 2ei I0 2e 1D 2e 5 minbuza nl 10 2e 10 2e ■

IND AScB DHR Ol [10 2e |@ind nl | lOK2e | | I0 2ej InD A B DI^02 ^ 10M2e |@ind nl

1Q] 2 1@mindef nl | 1Q 29 | f^fe| I0 2e |@minbuza nl | I0 2e || 10 2e | BD DGPenV PPBT PBO

10 2e | | 10K2e | ^litiecn com ^10K2e|j 10 {2e 14l0K2e
@minbuza nl

@minjenv nl | lQ 2e

10 {2e | g minbuza nl 10 2e 10 2e |
Onderwerp Spoedvraag voor defensie lijst erkende tolken

I0 2e

10 2«

Beste college s van Defensie

Wij begrijpen dat bij het bewindsliedenoverleg is besloten dat alle 65 bij Defensie bekende tolken en hun familie naar Nederland

mogen komen onafhankelijk van hoe ver zij in de administratieve procedure zijn en welke documenten zij wel of niet beschikbaar

hebben We willen hen dan ook alien op de vluchtlijsten gaan zetten voor de komende dagen

Zouden jullie z s m deze lijst van erkende tolken kunnen delen Aan collega s van de IND vervolgens de vraag of zij bij de nieuwe

namen z s m de beschikbare informatie inclusief die van de familieleden kunnen voegen net zoals bij de eerdere overzichten

van vandaag Vanuit BZ zullen we vervolgens ook contact met deze tolken opnemen om o a te vragen waar zij zich bevinden

Veel dank alien voor de medewerking Ook namens| iQ 2e |

•

0 2^ 10 2e tijdelijk werkzaam bij hetcrisisteam

I0 2e

From DAB PRIMP IND j iQ 2g |@ind nl

Sent maandag 16 augustus 2021 12 29

10 2g ~| BD DGPenV PPBT ICA 1^ 2e @minienv nl 10] 2e gmindef nT 10M2e g mindef nl

[10 2e|| I0 [2e I0 [2e @minbuza nl [10 2e J I0 2e ^ IND A B DHR Ol 10 2e @ind nl 10 2e £ 0 2 i

1 ^e IND A B DHR tS^ 10 2e feind nl

~

10K2e |@mindef nl ^ 10 2e |@mindef nl

Cc|_ 10M^ j0 ^^ 10 {2e @minbuza nl 10 2e lOK2e lOK^e @minbuza nl 10 2e ][Q] 2|6
10 2e @minbuza nl I0 2e BD DGPenV PPBT PBO gJminienv nl

@politiecn com10 2e I0 2e

Subject RE Laatste tolkencijfers

Beste l0 2e

00035 345741
bveii een vraag over deze casussen Bij de IND zIjn de door mlj roodgemaakte zaken onbekend van de andere is alleen de iiddni



bekend geen informatie over aantal gezinsleden etc

Dossiersfp ^^fen fQ^ krijgen een positief advies tolk

T a v eerder afgewezen dossiers is besloten hier een positief advies aan te verbinden Het betreft

Do5sier F° ^^Wordt positief advies tolk

Do55ier|io ^wordt positief advies tolk

Dossier l°lI^ Wordt positief advies hoog profiel

Dossier^[^^\vordt positief advies hoog profiel
T a v dossier[MI^

Hebben jullle In leder geval van al deze zaken de namen en die van de kern gezinsleden

Groetjejl^l^

Met vriendelijke greet

^^0 ^ lOK^e

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

10 2e

RIjnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag |

13 Mp 2e

@ J 10 2e

http www ind nl

@ind nl

Vanil[o ^ 10 2e

Verzonden maandag 16 augustus 2021 12 01

Aan lOK^e gmindef nl 00 2 @mindef nl 10K2e g minbuza nl DAB PRLMPj IND lOK^g g ind nl

10 [2e | [~ i0 2e I IND A B DHR Ol ^ 10 2e | Sind nl | 10 2e || 10 2e fA B DHR 02 ^ 10 2e ^ind nl
■

0 2e @mindef nl

CC QQ 29 @minbuza nl I0 2e

BD DGPenV PPBT PBO ^ 10 2e l@nninienv nl 10 2e | 10 2e | | 10 2e

Onderwerp RE Laatstetolkencijfers

10 2e 10 2e @mlnienv nl

10 2e @minbuza nl ^0 2e5 minbuza nl 10 2e

@politiecn conn

Dag I0 2e erli0 2 ^

T a V het overzicht varljoKZ^fen een aantal andere dossiers het volgende
N a v een stafoverleg met de minister vanochtend is het volgende besloten

Do55ler^i0 2e en jo^ krijgen een positief advies tolk

T a v eerder afgewezen dossiers Is besloten hier een positief advies aan te verbinden Het betreft

Dossier ’0 2^ordt positief advies tolk

Do55ierlQ0K2e brdt positief advies tolk

Dossier rioi 2eifordt positief advies hoog profiel
Dossier ]0^ ^^ brdt positief advies hoog profiel

T a V dossier |To 2^tJit onderstaande lijst is eerder al doorgegeven dat deze een positief advies tolk heeft

Groet

il0 2e^

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

VprrnnHen maandag 16 augustus 2021 11 15

I0 2e n@minbuza nl DAB PRIMP IND j 10 2g |@ind nl | I0 2e |

Van

345741IND A B DHR Ol10 2e



10 26 l IND A B DHR 02 10 2e

@nnindef nl

@minbuza nl

10 2e |@ind nl | 10K2e

@minienv nl

CC I0 2e l@minbuza nl |
Onderwerp Re Laatste tolkencijfers

@ind nNiO 2g 10 2e BD D6PenV PPBT ICA

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl

Beste io 2e

Een update van de checks die Defensie JenV heeft verricht sommige recent andere waren al eerder gecommuniceerd

deze staat nog open bij Defensie

positief advies

deze staat nog open bij Defensie

positief advies hoogprofiel

afwijzing
afwijzing
afwijzing

afwijzing
afwijzing
afwijzing

afwijzing
afwijzing
afwijzing

positief advies

positief advies

afwijzing

afwijzing
nog in onderzoek bij JenV

positief advies

10 2ei

Aanvullend bewijs

afwijzing
positief advies

afwijzing

afwijzing
staat nog open bij Defensie

afwijzing

afwijzing
nog in onderzoek bij JenV
staat nog open bij Defensie

afwijzing
positief advies

afwijzing

positief advies

nog in onderzoek bij JenV

afwijzing

positief advies

afwijzing

0 2o

I0 2e

Mv^i0 2^

Van

Datum maandag 16 augustus 2021 om 09 20 17

Aan 1 i0 2e

@minbiiza nl10 2e ” 10 2e

io 2e BS AL DGB DIA CL iQ 2e [@mindefnl ^

DAB PRLMP IND

J I0 2e [ IND A B DHR Or |@ind nl I0 2e y io 2e

@ind nl \\0}{2^\ io 2e | BD DGPenV PPBT ICA

@md nl 1 io 2e10 2g

00035 io 2e 34574110 2e



j i0 2e |@minienv nl 1 io 2e L i0 2e BS AL DGB DIA CL MISSIES” j
Cc 1[lO] 2e |j|lO] 2^y j [I0] 2s |@minbuza nl ”| 00 2^ LI iOK2e h {
1Q] 26^[lO 2e|V{
Onderwerp RE Laatste tolkencijfers

@mindef nl

10 2d @Tnmbuza nl
” I0 2e

@miribiiza nlI0 2e

Nu ook met I0 {2eiin de maillijst

From ^10 2e^j 10 {2e

Sent maandag 16 augustus 2021 09 18

To 10M2e |@mindef nr^ C10] 2e 1@mindef nl DAB PRIMP IND 10 2g

IND A B DHR Ol ^ 10] 2e | aind nl | 10K^e t| 10K2e |{
BD DGPenV PPBT ICA’^ 10 2e n@minienv nl

Cc 10M2e [ 0M2^^i 10 2e gJminbuza nl 10 2e 10 2e

g minbuza nl

10 2eg ind nl I0 2e

10 2e @ind nl r 0 2Q I0 2eI0 2e

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

10 2e

Subject Laatste tolkencijfers

Beste alien

Hierbij deel ik alvast graag tolkencijfers met jullie zoals het er gisterochtend voor stond Ik heb ook de tabel die voor Kamervragen

gebruikt kan worden toegevoegd Graag jullie bilk hlerop

Op 1 juni aan Kamer gemeld dat 68 Afghaanse tolken met gezin naar Nederland zijn overgebracht Nu 111 dus sinds 1 Juni gaat het

om 43 tolken met gezinnen

@IND de 111 tolken die nu in NL zijn met gezin om hoeveel mensen gaat het in totaal Hebben jullie daar zicht op

Op EUPOLtolken kom ikstraks nogterug

Groeten

i10 2ei

Help save paper Do you really need to print this email

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
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

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

]v9925§ie van Justitie en Veiligheid
345741



I0 2e IND A B DHR Oir I0 2e I@ind nl1 | I0 2e [[ I0 2e

IND A B DHR 02II 1Q 2e |@ind nl1
I0 2e [j {lQ 2e ~nr[ND A B DHR Qlt 10 2 |@ind nl] | iQ 2e 10 2

[10 2a ^@minbuza nll

From

1|10 24
Subject RE Documenti

Received

To

I0 2eCc @minbuza nl]
10 2 10 {2e 10 2e @min buza nl]

10 26 | j0 2^
Tue 8 17 2021 1 11 54 PM

Tue 8 17 2021 1 11 55 PM

Bestfe1^ 2 0 2

Ookvoor jou veel dank wij zijn op zoek naar informatie over de vraagtekens

Ik denk dat jullle van lage nummers naar hoge nummers aan het werken zIjn Wij werken van hoge nummers naar lage nummers

om de verloren momenten maximaal te benutten met het zoeken naar informatie

Goed teamwork

f^

From lQ 2e | | 10 2e

Sent dinsdag 17 augustus 2021 13 46

To I I0 [2e [10] 2e |@minbuza nl rrTo 2e [ |n0 f2ej IND A B DHR 02 ^ 10 26

Cc |{10 2e | | 10 2e | IND A B DHR Ol ^ 10 2e |@ind nT^ 10 2ej] tl0 29 | 10 {2e

S minbuza nl

I0 2e 10 2e @ind nl

@ind nl

@minbuza nl 10 2e i|0 2^
I0 2e 10 2 I0 2e I0 2e S minbuza nl

Subject RE Documenti

Hier in een aanvulling op de lijst die| 10 2e [eerderverstuurde

Groetje^ 10 3 0 2«

Van | 10 [29] [10] 2e ^ Sminbuza nl

Verzonden dinsdag 17 augustus 2021 13 29

Aan I I0 2e | | [I0] 2e | IND A B DHR Ol j 10 2e | aind nl l 10 2e ^ | 10K2e | IND A B DHR Q2 [^ji0 2 ^
CC | 10 2e | |7lOK2g | IND A B DHR Ol i 10 2e |@in lnl | 10 2e ^ lOM2ej ^ 10 2e |@minbuza nl | n0 2e

S minbuza nl

@ind nl

10 2e 10 2 10 29 10 2e g minbuza nl

Onderwerp RE Documenti

10 29 |4HBeBeste

Heel veel dank we gaan meteen aan de slag Voor een aantal vraagtekens kunnen wij inderdaad gaan zoeken of ultvragen

Wachten nu heel even zijn aanvullingen maar beginnen alvast met de complete gezinnen op de paxlijsten te zetten

f^

10 2« kanjij even doorzetten naar de college sp s

From | lQ 2e |j 10 2» | IND A B DHR Ol | I0 2e | g ind nl

Sent dinsdag 17 augustus 2021 13 19

To I I0 2e |j 10 {2e l IND A B DHR 02 ^ 10 26 |@ind nl | 10K2e 10 ^
Cc |{10 29 | |~ Toh^ IND A B DHR Ol ^ 10 {2e | Sind nl

Subject RE Documenti

@minbuza nl

Hoi 10 2e etf0 2

i ^og wat dingen gevonden dus kom zo met een aanvulling
00036 345747



Van I0 2e y 10 2e | IND A B DHR 02 \ I0 2e |@ind nl

Verzonden dinsdag 17 augustus 2021 13 18

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

CC | 10 2en 10 2e | IND A B DHR 01 | 10 2e l Sind nl | 10 2e || 10 26 ^ IND A B DHR Ol ^ 10 2e

Onderwerp Documentl

@ind nl

Dag0 2 [

Hierbij alvast een deal van de nrs Het is veel wat je hebt gestuurd is het een idee dat jullie zelf ook mee gaan zoeken naar de

benodigde info zodat we snel klaar zijn

Greet

I0 2e 10 2«

Medewerker[ 10 2e

Unit hervestigingszaken resettlement unit

Directie Asiel en Bescherming Den Haag
Immigratie en Naturalisatiedienst

Immigration and Naturalisation Service

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministry ofJustice and Security
The Netherlands

I 1Q 2e l@ind nl

http www ind nl

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

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

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 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
—00036’ ■345747—



10 2e RlO^ IND^ I0 2g ^ind nlKlO 2| i 10K2e
10 2e || 10 2e

I0 2e I@ind nl1
I0 2e I@minienv nl1 I0 2e [@mindef nr[] 0 2e |@mindef nll i|i 24

10 2» l@minbuza nl] I 1Q 2» | FiO 2e | IND A B DHR 02f 1Q 2^ l@ind ni]
^

10 2» n@mindef nl ll I0 2e |@mindef nl1
iO 26 |{fo^ I0 2e l@minbuza nl] | I0 2e | | i0 2e |j I0 2e |@minbuza nl] | iQ 2e

@politiecn com1 I0 2e boi 2gHQ f2^

I0 2eTo

1Q 2e

Cc

0 2i 10 2e @minbu2a n|] _

I0 2e I0 2e

10 2e n@ind nl1 J^ ^0 2efe r i^ 2e ^ DHR T01 02ti I0 2e I@ind nl1
I0 2e ||10 2^[10 2€ BD DGPenV7PPBT PBO

10 2e

10 2e

From

Sent

Subject RE Laatste tolkencijfers
Received

Mon 8 16 2021 2 17 17 PM

Mon 8 16 2021 2 18 00 PM

Da^1^j 2p^

We spraken elkaar al even aan de telefoon

De aanvragen komen bij BZ binnen Vervolgens coord ineert DEF de uitvraag bij de relevante dienst of de aanvrager wordt

erkend als tolk of anderszins lokale medewerker JenV ontvangt alleen de aanvragen van lokaal personeel van de EUPOL missie

Wij koppelen onze bevindingen terug aan DEF Vervolgens informeren zijn BZ

Deze casussen komen dus bij BZ terug Er zit wellicht enige vertraging in

Groeten^

10 2e

Van 10 2e | r l0 2e ^ IND A B DHR Ol j 10 2e | SMnd nl

Verzonden maandag 16 augustus 2021 14 05

Aan | 10 [29 [l0^io 2eb BD DGPenV PPBT PBO ^ 10 2a | gminjenv nl DAB PRLMP IND | Q0 2g |@ind nl 1^ ^
^

I0 2e ®minjenv nl 10 2e @mindef nl 10 2e gmindef nl l0 2e

0^2e |@minbuza nl r 10 [29 |ifo]^ 2e IND A B DHR 02 | 10 2e |@ind nl

1Q 2e l@mindef nl \ 1Q 2e] @mindef nl

CC lOHSe @minbuza nr 10 2e @minbuza nl ’0 2e @minbuza nl’ lOK2e @minbuza nl

5 politiecn com

10 2e

10 2e 0 2e

10 2e 10 29 @minbuza nlx 10 2e

@ind nl [l0K2fi|jl0j ^K2e^| I0 [2e \ DHR TOl 02 ^ 10 [29] | 5 ind nl

10 2e 10 2e@minbuza nl

10K2g | rriO 29] I IND A B ^ 10 2e

Onderwerp RE Laatste tolkencijfers

Beste I0 2e

Bedankt voor je bericht De gegevens zijn summier maar gelet op het positieve advies voor deze zaken in de huidige situatie zijn er

vanuitde INDgeen bezwaren

Ik denk dat het belangrijk is om deze casussen z s m bij het bel team bekend te maken zodat contact kan worden gezocht en er

meer duidelijkheid komt over de gezinssamenstelling waarbij vooral de aantallen belangrijk zijn voor de te plannen vluchten

Ik weet niet hoe zaken bij het bel team worden aangebracht maar ikga er vanuit dat dit bij een van de meelezers bekend is

Groetjeil0 a«0 2«

Met vriendelijke greet

10K29

10 29

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

Unit Speciale Zaken A B DH 04

Rijnstraat 8 | 2515 XP ] Den Haag |

1 2e

10 2e

00037 345819
J0 2e



http www ind nl

10 2e BD DGPenV PPBT PBO

Verzonden maandag 16 augustus 2021 13 51

Aan DAB PRIMP IND ^ lOK^g ~| aind nl ^l[o ^LJlMg^ BD DGPenV PPBT ICA

@minbuza nr

10 2e 10 2e @minienv nlVan

10 2e @min|env nl

I0 2e [@mindef nr 1 ClQ 2e |@mindef nl

van IND A B DHR Ol | 10M2e n@ind nl | 10 2e ^fW2^p 2^DND A B DHR 02 ^ 10] 2^
10 2e @mindef nr 1Ci [2e @mindef nl

CC | iO 2eM@minbuza nr 10 2e |@minbuza nl

@minbuza nr

Onderwerp RE Laatstetolkencijfers

10 2e 10 2e S minbuza nl 10 2« J0 23

@ind nl

I0 2e I0 2e@minbuza nr @minbuza nl

5 politiecn com10 2e 10 2® @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e

Dag1^ 2p ^j

Op basis van onze dossiers kan ik je voor de meeste aanvragen alleen de namen van de aanvrager geven Hopelijk is dat in

ieder geval een goede start

10 2e

li nP7inc lprt^nXio]f[o^10 2e

I|0 2y 10 2e |l0 24 di^10 2e I0 2e

dl0 24

10 2e

10 2e

[ 10^rP^I 10 2^

l lOK2e |

Met vriendelijke groet^

10 2e II 10 2e

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Politie en VeiligheidsregTo s

Programma Politiele Beleidsontwikkelina

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag || ^0 2e

Postbus 20301 i 2500 EH i Den Haag

I i0 2e ~L menv nl

WWW riiksoverheid nl ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van DAB PRIMP IND I0 2g @ind nl

Verzonden maandag 16 augustus 2021 12 29

Aant1§ 2^[ BD DGPenV PPBT ICA | I0 2e

oMiinbuza nl

10 2e | fW2»j|^|ND A B DHR 02^ 10 2a |@ind nl

CC @minbuza nl I0 2e @minbuza nl

@minbuza nr

^ 10 2e |@minienv nl | 10 2e || 10 2e |
o00037 fp RE Laatstetolkencijfers

S mini€nv nl iQ f2^ [ Smlndef nl | I0 2e |@mmdef nl

@minbuza nl 10 2e
_Qp [2e IND A B DHR Ol 10 2e @ind nl

I0 [2e ©Jmindef nl 10 2e @mindef nl

@minbuza nl

S mi^uza nl | 10 ^e |lQ 2M^ igjf2a pD DGPenV PPBT PBO

M0W26

10 29 10 2«

10 2e 10 {2e @minbuza nl

I0 2e 10 2

@politiecn cdm^

345819



Beste 10 2e

Even een vraag over deze casussen Bij de IND zijn de door mij roodgemaakte zaken onbekend van de andere is alleen de naam

bekend seen informatie over aantal gezinsleden etc

Dossier4 t 2e en fo^ krijgen een positief advies talk

T a v eerder afgewezen dossiers is besloten hier een positief advies aan te verbinden Het betreft

Dossier io^Wordt positief advies tolk

Do55ietji0 2e|v ordt positief advies tolk

Do55i^W^2e| rdt positief advies hoog profiel
Dossielt^ ^^ ^^wordt positief advies hoog profiel
T a v dossier I0 2e

Hebben jullle in ieder geval van al deze zaken de namen en die van de {kern gezinsleden

GroetjeilO {a 0 {2«i

Met vriendelijke greet

10 2e | 10K2e

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

I0 2e

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag |

15 «JO 2e

W]
http www ind nl

@ind nl

Vanjl[^ ^ lQ 2e

Verzonden maandag l6 augustus 2021 12 01

Aan lOK^e gmindef nl @mindef nl 10 2e g minbuzg nl DAB PRLMP^ IND 1Q 2g ig ind nl

10K26 |J iOK2e | IND A B DHR OI ^ il0 2e |@ind nl | 10K2 |l|0 2b^fgg^||md a b DHR 02 10] 2e |@ind nl

@mindef nl

CC | 10] 2a @minbuza nl I0 2e g minbuza nl Q0 26 gminbuza nl {10 2e 10 2e

BD DGPenV PPBT PBO ^ 10 2e | Sminienv nl ^^^ 26 || 10 2e | | 10 2e

Onderwerp RE Laatstetolkencijfers

10 2e I0 2e s minienv nl

10 29

@politiecn com

Dag i0 2e er1i0 2 j

T a V het overzicht varrjo 2^^n een aantal andere dossiers het volgende
N a v een stafoverleg met de minister vanochtend is het volgende besloten

Dossier|_n^K^^^|o^ krijgen een positief advies tolk

T a v eerder afgewezen dossiers is besloten hier een positief advies aan te verbinden Het betreft

Dossier i|iQ 2 ^ordt positief advies tolk

Do55ier|0^ 2 krdt positief advies tolk

Dossier iQ 2e |ordt positief advies hoog profiel
Dossier i0 2e vordt positief advies hoog profiel

T a v dossier lQ 2e jit onderstaande lijst is eerder al doorgegeven dat deze een positief advies tolk heeft

j60037 345819



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

Verzonden maandag 16 augustus 2021 11 15

Aan @minbuza nl DAB PRIMP IND 10 2g |@ind nl | 00 2e [ iQ 2e IND A B DHR Ol

10 2e |@ind nl | lOK^e 1N D A B DHR Q2^ 10 2e | Sind■nl ^^0K^
10 2e |@minienv nl^| 10 2e [@mindef nl

I0 2e @ mi nbuza nl

I0 2e

BD DGPenV PPBT ICA10 2e

10 2e 10 2eS m inbuza nl @minbuza nlCC

Onderwerp Re Laatste tolkencijfers

Beste I0 2e

Een update van de checks die Defensie JenV heeft verricht sommige recent andere waren al eerder gecommuniceerd

deze staat nog open bij Defensie

positief advies

deze staat nog open bij Defensie

positief advies hoogprofiel

afwijzing
afwijzing
afwijzing

afwijzing
afwijzing

0 26 ^ afwijzing

afwijzing
afwijzing
afwijzing

positief advies

positief advies

afwijzing

afwijzing
nog in onderzoek bij JenV

positief advies

Aanvullend bewijs

afwijzing
positief advies

afwijzing

afwijzing
staat nog open bij Defensie

afwijzing

afwijzing
nog in onderzoek bij JenV
staat nog open bij Defensie

afwijzing
positief advies

afwijzing

positief advies

nog in onderzoek bij JenV

afwijzing

positief advies

afwijzing

0 2o

10 2e

Mv^io 2f

00037 345819



@ininbuza nlVan m{2^] 10 2« 10 29

Datutlirmaaiidag 16 augustus 2021 om 09 20 17

Aan 1 i0 2e] KOL NATION j i0 2e [@mmdef nl DAB PRLMP IND

i io 2g Kid nl 1 mi2e] I fiov26aiND A B DlS m” ] iio 2e |@ind iil 1 Ome [ dr i^
IND A B DHR 02 | I0 2e nfeind nI I0 2e

I0 2e ^ninienv nl || iQ] 2e | S^lifeS AL DGB DIA CL MISSIES j |@mindef nl

iQ 2e |rg mmbuzLnl j io 2e | io 2e |@mmbuza iil 1 10K^

@minbuza nl

10 2e

{10 2e

Cc i 10 2e l||l0 2^
10] 2a j10 7^g

Onderwerp RE Laatste tolkencijfers

10 26

Nu ook met 10 2eiin de maillijst

From I0 2e 10 2e

Sent maandag 16 augustus 202109 18

10 2e @mindef nr C10 2e @mindef nl DAB PRIMP IND 10 2g @ind nl 10 2e 10 2e

^ [10] 2e l@ind nl I 10K2e t drs M IND A B DHR Q2 ^ 10K2 |@ind nl ]o 2^
@min|env nl

To

I0 2e
10 2a

BD DGPenV PPBT ICA

Cc | 10 2e |if^ ^ 10 {2e |@minbuza nl 10 2e | | 10 2e |

10 2e

10 2e 10 2e@minbuza nl I 10 26

10 2e @minbuza nl

Subject Laatste tolkencijfers

Beste alien

Hierbij deel ik alvast graag tolkencijfers met jullle zoals het er gisterochtend voor stond Ik heb ook de tabel die voor Kamervragen

gebruikt kan worden toegevoegd Graagjullie bilk hierop

Op 1 Junl aan Kamer gemeld dat 68 Afghaanse tolken met gezln naar Nederland zijn overgebracht Nu 111 dus sinds 1 Juni gaat het

om 43 tolken met gezinnen

@IND de 111 tolken die nu in NL zijn met gezln om hoeveel mensen gaat het in totaal Hebben jullie daar zicht op

Op EUPOL tolken kom ik straks nog terug

Groeten

i10 2ei

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

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

iPPPPZicht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 345819



nO 2e | jO 2^ I0 2e |@minbuza n I]
DCV CC REGIEll 1Q ^ I@minbuza nl1 i0 ^ l iQ 2e

|10 2e

From |{l0 2e | i0 2^
|i0 2e| Mon 8 16 2021 9 40 14 PM

Subject RE Tolken A^hanistan
Received

To

10 2e 10 2eCc @minbuza nl1
I0 2e ©minbuza nl] KAB|0K2j@minbuza nl] 10 2e 10 2eI @min buza nl]

Mon 8 16 2021 9 40 14 PM

Ik zou de vaste woordvoeringslijn aanhouden in ieder geval tot het debat van morgen

Er wordt met man en macht gewerkt om de tolken het ambassadepersoneel en hun gezinnen en

nog in Afghanistan aanwezige Nederlanders in veiligheid te brengen
• Zowel in Kabul als met een speciaal opgericht team vanuit Den Haag is men daar non stop mee

bezig
• Er is een speciaal email adres geopend zodat mensen vanuit Afghanistan de ambassade kunnen

bereiken en ook is het non stop noodtelefoonnummer van Buitenlandse Zaken daarvoor

beschikbaar en bereikbaar 1

• Dat hebben we via allerlei kanalen in Nederland en Afghanistan laten weten

^JJflmjjfg^e^iligheidssituatie kunnen wij hier geen verdere mededelingefl

10 2e

Hnpnnvpir

Niet heel expliciet weliswaar maar de eerste bulletin geeft aan op welke groepen we ons nu richten Mee eens^

10 2e

^jroeien

f 0 2o

From | 10 2e | ~|0 2^k| 1Q 2e |@minbuza nl

Sent maandag 16 augustus 2021 20 28

{I0 d I0 2e | @minbuza nl i’ 0 2gj^0K2jg nninbuza nl

®minbuza nl 10 2e M0 2 J 10 2« | ®minbuza nl |lO 2eU 10 2e

10 2e 10 2e I0 2To

10 2e 10 2e @minbuza nl

Cc DCV CC REGIE | I0 2g

Subject RE Tolken Afghanistan

@minbuza nl

BesUf^l i0^

Kunnen jullie helpen met onderstaande vragen van het contact center Is hier woordvoering voor Misschien een Idee om de

woordvoering die er is ook met het contact center te delen

Dank
■

0 2o

10 2 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 16 augustus 2021 19 06

To KAB 4Q 2g rninbuza nl

Cc DCV CC REGIE 4
Subject FW Tolken Afghanistan

10 2e 10 2 10 2e @minbuza nl 10 2e 0 {2ek 10 2e @minbuza nl

10 2e 5 mlnbuza nl

Hallo I0 2e

Zie onderstaande vragen die bij het contact center veel binnenkomen

Kunnen we ze helpen met een stukje woordvoering

Vriendelijke groet

00038 345830



10 2e

VHTTfZ^X

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie consulaire zaken en visumbeleid

DCX j 10 2e~ I

f^
T^

10 2e

Ookte bereiken via whatsapp

www nederlandwereldwiid nl

Inclusiviteit

\ suaes ^oorver chiUen

’■T

From DCV CC REGIE j I0 2g |@minbuza nl

Sent maandag 16 augustus 2021 17 50

10 2e ^
Subject FW Tolken Afghanistan

10 2e @minbuza nlTo

Hi 10 2e

Bijgaand een aantal vragen Ook in algemene zin wat meer info zou ookal kunnen helpen

Thanx

Gr

10^26

From DCV CC 10 2g @minbuza nl

Sent maandag 16 augustus 2021 17 04

To DCV CC REGIE {
Subject RE Tolken Afghanistan

10 2g @minbuza nl

Hoi 10 2e 2e

Yes een aantal

1 We merken dat we ook niet EU NL Niks met missie NL te maken hebben aan de lijn krijgen Die geven we nu niet door

voor registratie Ook om geen valse hoop te geven Maar dit soort gesprekken vinden we moeilijk Kan daarop wat

verzonnen worden

2 Ook krijgen we vaak te horen dat Tolken en ambassade personeel voorrang hebben Mensen die we aan de lijn krijgen
vinden dit vaak niet eerlijk Is daar voor goede woordvoering

3 Ook zien we dat we op whatsapp veel persoonlijke info krijgen We willen zoveel mogelijk sturen op telefonie uiteraard

soms kan niet dat snappen we Willen we blijven sturen op telefonie

Met vriendelijke groet

10 26^| 0 ^

00038 345830



10 2e

Afd 24 7 Contact Center

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
www nederlandwereldwijd nl

TM3

From DCV CC REGIE I0 2g |@minbuza nl

Sent maandag 16 augustus 2021 16 32

To DCV CC C Q 2g @minbuza nl

Subject FW Tolken Afghanistan

10 2e 10 2e @minbuza nl

Hi

Zie onderstaand Is er nog behoefte aan woordvoering en zo ja hebben we wat voorbeeldvragen

Gr

n0 2e 2e

10 2 10 2e 10 2e g minbuza nlFrom

Sent maandag 16 augustus 2021 16 18

To DCV CC REGIE ^ 10] 2g ^@minbuza nl

Subject RE Tolken Afghanistan

10 2610 26 5 minbuza nl

Hallo I0 2e

Ik ben toegevoegd aan het administratieve team van ambassade Kabul die op dit moment deels vanuit R8 opereren en bel alle

tolken die naar Nederland mogen

Gisteren heb ik gesproken met 10 2e ik heb haar geadviseerd contact op te nemen met het crisisteam en voorspelt dat er meet

telefoontjes te verwachten zijn

Ook hebben we een excell sheet gestuurd die de medewerkers kunnen invullen als er gebeld wordt over Afghanistan

Zal ik het crisisteam vragen een stukje woordvoering op te stellen waarmee jullie verder kunnen

Kun je aangeven wat voor soort vragen er gesteld worden

Vriendelijke groet

10 2a p 2e

10 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie consulaire zaken en visumbeleid

DCV 10 2e

m f^
10 2e

www nederlandwereldwijd nl

V Indusiviteit
^ succtttfoorrerM^nlleo

til

00038 345830



From DCV CC REGIE 10 2g @minbuza nl

Sent maandag 16 augustus 2021 16 14

I0 2e {I0 2e 10 2 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo

Subject FW Tolken Afghanistan

Beste I0 2e

Ivmverlofvan I0 2e vervang ik haargedurende haarvakantie

Ik weet niet of ik met de volgende vraag bij jou hoor te zijn maar we krijgen in toenemende mate calls in het contactcenter met

vragenvanen over Afghaansetolken

Kan jij mij op weg helpen met informatie en of deze gedeeld kan worden met het contactcenter

@ I0 2e reeg info dat jij ook bezig zou zijn met deze situatie

Alvast bedankt

Mvgr

10 2e 2e

Met vriendeliilce eroet

10 2e
10 2«

10 2e

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

wvw nederla ndwereldwijd nl

TO®

lQe 10 2e

{10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent vrijoag 15 augusrus zuzl 15 42

To DCV CC REGIE

Cc DCV CC iOM^g @m inbuza nl DCV cc kennisbank

Subject Tolken Afghanistan

I0 2g @minbuza nl

10 2g @minbuza nl

Beste Allemaal^

Omdat wij de laatste dagen heel veel vragen krijgen over Afghaanse tolken vroeg ik me af of dit artikel van

Defensie met de vioer gedeeld mag worden of dat er informatie op de kennisbank kan worden geplaatst hierover

De vragen gaan vooral over lopende zaken en over hoe men een aanvraag kan indienen

Het is voor ons namelijk fijn om te weten hoe het proces in elkaar zit en waar men informatie hierover kan vinden

Ambassade hier een rol in speelt Dan kunnen wij net wat meer informatie geven over de telefoon
o^i oo »

UUUoo o4oooU



Veteranen helpen bii halen Afahaanse tolken | Nieuwsbericht | Defgnsie nl

Met vriendelijke groeteri

10 2«

24 7 BZ Contact Center

Consular Affairs and Visa Policy Department | Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministry of Foreign Affairs | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag

^ https www nederlandwereldwi1d nl

f Nederland Wereldwiid

00038 345830



10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
10 2eH 10 2e

Sun 8 15 2021 6 19 13 PM

From

Sent

Subject FW paxlijst
Received Sun 8 15 2021 6 19 13 PM

CopvofGENERIEKE PAXLIJST Versie 2020lxlsx

Froml 10 2e @minbuza nl

Sent zondag 15 augustus 2021 18 38

TQ jl0 2eH~ lOK2e |
Subject FW paxlijst

10 2e @minbuza nl

FrQml^0 ^j| 10 2e]

Sent zondag 15 augustus 2021 18 37

To 10 {2e gmindef nr 10 2a @mindef nl

Subject paxlijst

00039 345852



CrisisSkabul C ^ iQ 2g |@minbuza nlU^O 2^j| iO] 2e ^
0

Tue 8 24 2CtzT7 16 05 PM

10 2eTo

From

Sent

Subject FW EUPOL bellijst en namenlijst
Tue 8 24 2021 7 16 05 PMReceived

Bellijst tolken 24 8 xlsx

NAMENLIJST Tolken 24 8 xlsx

From| I I0 2e pi|0 2^ I0 2e |@mlnbuza nl

Sent dlnsdag 24 augustus 2021 20 14

|@mlnbuza nl

Subject FW EUPOL bellijst en namenlijst

En deze bellen

From I lQ 2e

Sent dlnsdag 24 augustus 2021 19 38

To [| [10] 2e imzi

Subject EUPOL bellijst en namenlijst

10 2e 10 2e g min|env nl

@minbuza nl

Hierblj de laatste versle van belde lijsten Graag EUPOL mensen bellen

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

Ministry of Justice and Security

00040 345927



fi^ ilQ 2efrO ^
Tue 8 24 2021 5 18 38 PM

10 2eTo

From

Sent

Subject FW Nieuwe lijst EUPOL

Tue 8 24 2021 5 18 38 PMReceived

Belliist tolken 24 8 xlsx

NAMENLIJST Tolken 24 8 xlsx

From r^ 26 @Q
Sent dinsdag 24 augustus 2021 17 25

To [i0 [2€| fi0K^^
Subject FW Nieuwe lijst EUPOL

10 2e @minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Graagbellen Ikvoegtoe

From | lQ 2e |MSc M0 2e^ BD DGPenV PPBT PBO

Sent dinsdag 24 augustus 2021 17 01

ToH [10] 2e imzi

Subject Nieuwe lijst EUPOL

10 2e g min|env nl

@minbuza nl

Vanaf rode arcering nieuw Wil je deze toevoegen Ze kunnen gebeld worden

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

Ministry of Justice and Security

00041 345939



10 2 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
10 2 1Q 2eFrom

Sent Mon 8 16 2021 12 29 42 PM

Subject update flight August 16

Received Mon 8 16 2021 12 29 43 PM

The Embassy is working hard to arrange acces to the Airport Gate Abby is closed we hope to open another gate
wait at a safe place for instructions

No luggage is allowed on board only bring your passports and other travel documents

Bring food water and medication for a few days

No suitcase because you will have to leave it behind

Later today another gate will probably open we inform you as soon as we know which gate will be opened

Considering the crowd at the airport we ask you to find yourself a safe place and keep hydrated

Please make sure we can reach you on the phone number you gave to us so we can inform you as soon as we have

more information

Kind regards

10 2e

00042 345971



Crisis13kabul Cj iQ 2g

Crisisi Okabul C

Mon 9 27 2021 8 42 01 AM

To @min buza nl]
From

Sent

Subject lijst voorj[[ro 24]|
Received Mon 9 27 2021 8 42 01 AM

Goedemorgen

Dit is de lijst met filter mogelijkheid met uitzondering van het tabblad unknown De data Is volgens de stand van zaken

vrijdagmiddag

Greet

10 2e

00043 346024



CrisisiOkabul C || iQ 2g

Crisis21 Kabul C

Mon 9 27 2021 4 02 48 PM

To @min buza nl]
From

Sant

Subject Oproep niet gehad in de bijiage
Received

template aanleveren dataopschonen crisislO l 10 26 27 09 oproep nietaehadl xisx

Mon 9 27 2021 4 02 48 PM

6r 10 2e

00044 346026



CrisisiOkabul C ^ iQ 2g

Crisis4kabul C

Wed 9 22 2021 2 37 05 PM

To @min buza nl]
From

Sent

Subject lijst namens crisis 4

Received

Crisis4liist22sept2021 xlsx

Wed 9 22 2021 2 37 06 PM

NIeuwe registraties zijrtfo^^earceerd

00045 346043



CrisisiOkabul C ^ I0 2g

Crisis3kabul C ^ iQ 2g

Crisisl 7kabul C

Mon 10 4 2021 10 48 21 AM

To ^@m in buza nl]

@minbuza nl] Crisis4kabul C | lQ 2gCc @minbuza nl]
From

Sent

Subject passagierslijst 7 oktober naar

Received

10 2a Iist071021 xlsx

Mon 10 4 2021 10 48 21 AM

oassaoiersliist 7 oktober naar I0 2a flight Iist071021 xlsx

I0 2e

Check back to back op onze lijst

10 2e

00046 346050



CrisisiOkabul C ^ iQ 2g

Crisisi 7kabul C

Tue 9 28 2021 11 33 18 AM

To @min buza nl]
From

Sant

Subject FW Tolken A^hanistan
Received

Kopie van Back to back IND Tolkenteatn xisx

Tue 9 28 2021 11 33 18 AM

10 2e @minbuza nlFrom 10 2«

Sent di nsdag septem ber 2021 12 28

I0 2gTo Crisisl7kabul C

Subject FW Tolken Afghanistan

®minbuza nl

10 2e

Bijgesloten de door IND aangeleverde lijst zie commentaar in mail

En zij hebben geen overzicht van personen die zich misschien ook bij andere ambassades hebben aangemeld

Greet

10 2e

From DAB PRIMP IND j 10 2g |@ind nl

Sent dinsdag 28 September 2021 12 16

I0 2e

Cc DAB PRIMP INP j I0 2g |@ind nl

Subject RE Tolken Afghanistan

10 2e @minbuza nlTo

Goedemorgen I0 2e

Ik heb de lijst laten vergelijken met de intakelijst maar het gaat niet lukken om een redelijke match te maken zie bijiage

Waarschijnlljk door spellings en andere verschillen is het een zeer grove match Voor een hand mat ige check ontbreekt ons op dit

moment de capaciteit maar misschien moeten daar op een ander niveau afspraken over worden gemaakt

Verder hebben wij geen lijst van personen die zich in het buitenland bij een ambassade hebben gemeld wel krijgen we af en toe

individuele meldingen maar deze mensen hebben zich dan gemeld bij een NL se post en staan dan Ik contact met BZ

Groetjejl^K^^^

00047 346056



CrisisiOkabul C ^ iQ 2g

Crisis8kabul C

Thur 9 23 2021 2 41 50 PM

To @min buza nl]
From

Sent

Subject Lijst
Received Thur 9 23 2021 2 41 51 PM

Reaistratieliist Defensie AFGHAN CRISIS 2309 10 2e 23 sepp xlsx

Hoi

Mailadres toegevoegd in rij 1495 roze gearceerd

Groetjes

10 2e

00048 346058



Crisis17kabul C ^ iQ 2g

Crisisi Okabul C

Tue 9 28 2021 11 47 01 AM

To @min buza nl]
From

Sent

Subject FW Cijfers
Received Tue 9 28 2021 11 47 01 AM

Aangepast a d h v de laatste vraag

Totaal geregistreerden

Totaal uit Afghanistan

Totaal in Afghanistan of

onbekend

1837

831

1005

Totaal opgeroepen
370

Totaal uit Afghanistan
203

Totaal fn Afghanistan of

onbekend 167

00049 346066



CrisisiOkabul C ^ iQ 2g

Crisis3kabul C

Tue 9 28 2021 4 25 02 PM

To @min buza nl]
From

Sant

Subject Re Copy of Registratielijst Defensie AFGHAN CRISIS 240921gecheckt vanaf regel 390 xlsx

Tue 9 28 2021 4 25 03 PMReceived

io 2e |magvan de oproeplijst af

I0 2ehiag blijven staan

From CrisisiOkabul C

Sent Tuesday September 28 20214 00 32 PM

To CrisisSkabul C

Subject FW Copy of Registratielijst Defensie AFGHAN CRISIS 240921 gecheckt vanaf regel 390 xlsx

Van Crisis20kabul C

Verzonden maandag 27 September 2021 16 59

Aan CrisisiOkabul C

Onderwerp Copy of Registratielijst Defensie AFGHAN CRISIS 240921 gecheckt vanaf regel 390 xlsx

Hpi 0 2i

Deze twee namen kan ik wel vinden dat ze bij Eupol horen maar niet in een of andere passagierslijst of anderszins aantoonbaar

opgeroepen

Groet ia 2

00050 346068



Crisisi Okabul C [| iQ 2g |@minbuza nll
10 2e |2e

|10 24 ^Frr9724720ZT l1 16 40 AM

Subject RE Match resultaat EUPOL Registratielijst
Fri 9 24 2021 11 17 13 AM

To

10 2eFrom

Received

Geweldig dank

Van CrisislOkabul C

Verzonden vrijdag 24 September 2021 11 01

Aan P lO 2e ^
Onderwerp Re Match resultaat EUPOL Registratielijst

{I0 2g @minbuza nl

I0 2e | I0 2e | 5 minjenv nl

Alle EUPOL medewerkers die bij ons in de lijst staan

Van || 1C 29 p6
Verzonden donderdag 23 September 2021 17 39 31

Aan CrisislOkabul C

Onderwerp RE Match resultaat EUPOL Registratielijst

10 2e 10 2e @minjenv nl

Heel veel dank hiervoor ook voor de andere lijst Ik ga er morgen als ik weer fris en fmitig ben naar kijken
Kom erop terug

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

10 2gVan CrisislOkabul C

Datum donderdag 23_se2^_202j_2j46^M
Aan | l0 2e^2e

@minbuza nl

10 2e io 26 @mmienv nl

Onderwerp Match resultaat EUPOL Registratielijst

Er staan bi] de oranje personen een comment bij de blauwe vakjes staat er in onze lijst slechts 1 persoon dus mogelijk
dat daar een famllle bij gezocht moet worden

EUPOL personeel met een ander dossiernummer voIgt nog ben ik nog niet aan toegekomen

GR 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 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 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

00051 346073



n@minbuza nl1 illoj^ ^0 2eH I0 2e n@minbuza nn

@minbuza nl]

10 2e |1| 10 2e 10 2eTo

iQ 2e 10 2e 1Q 2eCc

10 2e | |10 2^
|10 2^ Thur 8 26 2021 6 17 03 AM

Subject FW HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

Thur 8 26 2021 6 17 03 AM

From

Received

10 28 ipg

10 30 ipg

10 29 ipg

10 27 ipg

10 26 ipg

10 25 ipg

10 24 ipg

10 23 ipg

10 22 ipg

10 21 ipg

10 20 ipg

10 19 ipg

10 18 ipg

10 17 ipg

10 16 ipg

10 15 ipg

10 14 ipg

10 13 ipg

10 12 ipg

10 11 ipg

10 10 ipg

1Q 9 ipg

10 8 ipg

10 7 ipg

10 6 ipg

10 5 ipg

1Q 4 ipg

10 3 ipg

10 2 ipg

10 1 ipg

30 ipg

31 lpg

32 lpg

33 ipg

34 lpg

35 ipg

36 lpg

37 ipg

38 ipg

39 lpg

40 ipg

41 ipg

42 lpg

43 ipg

44 lpg

45 ipg

Copvoflast chance xlsx

Ha I0 2eien io 26[

Hierbij voor de zekerheid nogmaals de lijst met nummers

Proces is dus als voIgt

Alswe een GO krijgen dan 346075



stuur je het nummer dat correspondeert met de naam op de lijst naarde juiste contactpersoon als je al weet dat die

persoon gezin niet meer voor Holland Spot staat heeft het ws weinig zin deze te sturen wij doen dat niet omdat ze dan

ws weer snel terug gaan lopen maar dan toch te laat zullen zijn

i0 2e iggff fjg^e lijst ook kijkt naar het nummer haalt de personen binnen die het nummer omhoog houden checkt de

case aantal male female adults en male female children

In de tweede ring als ze al op de airport zljn kunnen de namen gecontroleerd worden van IDs paspoorten die

corresponderen met het case nr

Let op bijgaande nummers corresponderen met de nummersdie onder gezin staan

Mochten jullie nog vragen hebben weet ml] dan vooral te vinden

Fingers crossed

10 2e

|10 2e] 10 2e

10 2e

Afdeling Veiligheids en Defensiebeleid VD

Directie Veiligheidsbeleid DVB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | DEN HAAG

10 2e

10 2e @mlnbuza nl

Vane10 2^ 10 2^ |
Verzonden donderdag 26 augustus 2021 I0 2e[
Aan | 1QJ 2g | i0 i^l|^p^^ l0 2et
Onderwerp HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

10 2e

10 2e

346075



10 2e i|| lO 2eI0 2e10 i 29 l@rninbuza nll
I0 2e @minbuza nl1 Crisis6kabiiiw^ iQ ^g ©minbuza nll

Tok29

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

10 2eCc

10 29 | j0 2^
Tue 8 24 2021 9 11 50 AM

From

10 2e

Subject mail instructies mailbox

Received

Format brief safe passage to airport docx

Tue 8 24 2021 9 11 51 AM

Evac Kabul home buzaservices nll

Greet

Mailbox Tolken

Let op eike mail dient uit of te worden doorqestuurd of te worden qecateqoriseerd We laten geen mails zonder een categorie in

de mailbox staan

let op Indien het een lastige casus is maak je deze mail donkerrood en bespreek je dit met de leidinqqevende l|Q 2ilQ 2q

Je sleept de mails naar 2 plekken
1 DEF liason hier worden alle mails over tolken militalr personeel naar toe gestuurd Onder motie Belhaj valt hier ook

enkel ondersteunend personeel onder zoals Koks

2 EUPOL indien je mails tegen komt die aan EUPOL hebben bijgedragen
3 Akkoord Indien je malls ziet waarin in de mailtrall er gegevens zijn opgevraagd om deze persoon op de evacuatielijst te

zetten

4 ORANGE deze heeft DE HOOGSTE PRIO dit betreft personen die onderweg zijn of kunnen gaan naar het vliegveld Deze

mensen worden gebeld door onze collega s met spedfieke instructies en zijn tijdgevoelig

Algemeen
• Indien je op een mail reageert zal deze weer in de Kabul inbox komen Daarom is het handig om de subject te starten

met bijvoorbeeld Tolken submap
• Indien er een mail binnen komt met weinig informatie bijvoorbeeld alleen I m an interpreter vraag dan extra info aan

zodat de collega s er vervolgend gelljk mee aan de slag kunnen als deze info binnen komt

• casusen die overduldelljk bulten het beleidskader vallen kunnen we alvast een mail sturen waar In we vragen of er een

link is met NL overheid zie doc voorbeeldmails en of ze doorverwijzen naar de juiste ambassade

Veel voorkomende mails

A Met Nederlanders geland op luchthaven bulten Kabul

Dear sir madam

Hopefully you have arrived at the airport well Please identify yourself to the local authorities at the airport They can contact the

Embassy of The Netherlands which will provide further assistance

Kind regards

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

B Mensen die nlet voor evacuatie in aanmerking lijken te komen

Dear sir madam

Thank you for your message

00053
“^ Government focusses on evacuating Dutch and EU citizens and Afghan citizens who have been working closely 340j 21

Dutch government If you fall within one of these categories please send us information supporting your application



The Netherlands stand up for Human Rights globally We are currently investigating if additional activities can be implemented to

assist Afghan HRDs in this difficult situation

In the meantime please stay safe and well

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

Overige standaard reacties

C Lokale staf

Dear colleagues

First we would like to express our gratitude for your ongoing commitment to the Dutch Embassy in Kabul In these most

challenging of times the Ministry Is here for you and your families Your safety and well being is our top priority

For those of you who would like to be evacuated to the Netherlands most evacuation flight options will be available on Tuesday
and later in the week If you are interested please inform us of your specific situation We request you provide us with the

following information

• Full names and passport details ofyou and your family

• Whether you are currently in Kabul or elsewhere in the country

• The contact information where we can reach you

Please stand by for additional information and stay safe

Kindest regards

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

D Tolken

Dear sir madam

Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

The Ministries of Foreign Affairs Defense and Justice are currently compiling a list of all the interpreters who need to be

evacuated We will do our utmost to evacuate all eligible interpreters We cannot guarantee your evacuation at this time To speed

up the process would like to receive the following information from you and about those travelling with you

Current phone number and e mail address

Whether you are currently in Kabul or elsewhere in the country

Name as stated in your passport passport number and date of birth of each traveler

As soon as we have any information to share we will contact you

In the meantime please stay safe and well

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

E Nederlanders

00053 346121
bcSLC



Bedankt voor uw email Hopelijkgaat het naar omstandigheden goed met u [en uw gezin]

Het Ministerie is momenteel een inventarisatie aan het maken van Nederlanders die geevacueerd moeten worden

We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk het land uit te krijgen We kunnen de evacuatie op dit moment nog niet

garanderen maar hebben graag alvast de volgende aanvullende informatie van u en uw medereizigers over desbetreffende

personen

Telefoonnummer en email adres waar we u de te evacueren personen op kunnen bereiken

Of u nu in Kabul verblijft of elders in Afghanistan
Naam zoals vermeld in paspoort NL paspoortnummer en geboortedatum van elke reiziger

Let op wij hebben geen mogelijkheid om u naar de luchthaven te vervoeren Blijf tot u bericht van ons krijgt op een veilige plek

We wensen u voor nu veel sterkte toe en nemen contact met u op zodra meer informatie bekend is

Met vriendelijke groet

Crisisteam Afghanistan Ministerie van Buitenlandse Zaken

r Mensenrechtenverdedigers

Dear sir madam^

Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

The Dutch Government is primarily focusing on evacuating Dutch citizens and Afghan citizens who have been working closely with

the Dutch government local staff interpreters NGOs receiving funding from the Netherlands etc If you fall within one of these

categories please send us information supportingyourapplication

The Netherlands stand up for Human Rights globally and support the valuable work that you are doing in Afghanistan The Dutch

Government is currently investigating if additional activities can be implemented to assist Afghan HRDs in this difficult situation

In the meantime please stay safe and well

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

G EU burgers

Dear sir madam

Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

At this point we cannot guarantee evacuation Nonetheless the Ministry is making an inventory of Dutch and EU citizens who wish

to be evacuated from Afghanistan

Therefore please provide us with the following information

Phone number and email adress where we can reach you those EU citizens wishing to be evacuated

Whether they are currently in Kabul or elsewhere in the country
The names passport numbers and birthdates of all EU citizens wishing to be evacuated

Please be aware providing us with this information does not mean you will be evacuated We strongly advise you to also continue

looking for alternative ways to leave the country

We will be in touch with you in case there is a possibility of assisting in your evacuation

IL non EU citizens through diplomatic channels

^0053 »^adam
346121



Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

The Dutch Government is primarily focusing on evacuating Dutch and EU citizens and Afghan citizens who have been working

closely with the Dutch government local staff interpreters etc The Dutch Government would like to assist others where

possible but stresses that no commitments can be made

For now we would ask you to provide us with

• Full names and passport details ofyour citizens

• The contact information where we can reach them

• Whether they are currently in Kabul or elsewhere in the country

In case there is a possibility of assisting in their evacuation we will reach out to your citizens Please advise them to continue to

look for alternative ways to leave the country

Best regards

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

00053 346121



Crisisl Skabulj
iQ] ^g @tninbuza nl1 Crisis3kabul

_

I0 2g @minbuza nl] Crisisl 6kabul

CdsisHkabuL cj lQ 2g |@minbuza nl1 Crisis4kabul

^
iQ 2g l@minbuza nl] Crisis21 kabuQ

Crisis20kabul cJ I0 2g |@nninbuza nl1

From

Sent

Subject Bulletin 11 09

Received

10 2g f10 2gTo @minbuza nn Crisis9kabuI @minbuza nl1 CrisisOkabul

@minbuza nll 1 I0 2e 11 iQ ^e |@minbuza nl1 Crisis6kabul

@minbuza nl]

I0 2g

®minbuza nl] CrisisIbkabulJI0 2g I0 2g

I0 2g I@minbuza nl1 Crisis2kabuL

|[ io 2g @minbuza nl] CrisislOkabul @minbuza nl]

I0 2e l@mindef nl

Sun 9 12 2021 12 28 46 PM

Sun 9 12 2021 12 28 54 PM

Bulletin 11 09

Evacuatiemogelijkheden

• 45 50 Afghanen m n defensie tolken die sinds vorig weekend in Islamabad zijn moeten zo snel mogelijk weg
• Ambassade heeft vrijwel dagelijks contact met de groep Allen staan op NLse lijsten tolken en Nederlanders en komen

aanmerking voor evacuatie repatriering Een aantal van hen is illegaal de grens over gekomen en moet daarom eerst|

geinterviewd worden door de Pakistaanse autoriteiten Dat gebeurt waarschijnlijk op maandag

10 2g10 2a

10 2a

• Dat PIA vanaf maandag weer regulier gaat vliegen van Islamabad naar Kabul werd door de

dit moet worden uitgesteld maar kan best binnen enkele dagen alsnogvan start gaan

I0 2e vanmiddag ontkracht

10 2a

Politlek

• Aanhoudende berichten van protesten door vrouwelijke demonstranten in Kaboel in de media

• Op vrijdag 10 September heeft de Duitse MinBZ Heiko Maas aangekondigd dat Duitsland haar ambassade in Kaboel wll

heropenen Deze aankondiging werd gedaan tijdens de heropening van de Duitse am bassade in Tripoli

Opvang in Nederland

• BiJ NCC en IND is vandaag aangekondigd dat er komende week minimaal twee groepen Afghanen aankomen waarvan een deel

mogelijk door de asielprocedure moeten

Consulair

10 2aI0 2e

10 2e

10 2a10 26

I0 2a I0 2a 10 2e10 26

Jli0 2 5 10 2a

10 2aj i0 2610 2a 10 2a

i10 2ai

10 2e

l10 2a|

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

00054 346151



Crisis17kabul C ^ iQ 2g |@minbuza nn Crisis13kabul C ^ iQ 2g

C p i 2g I@minbuza nl1 Crisis8kabul C ll iQ 2g

1^ I0 2e l@minbuza nl] Crisis6kabul C [ I0 l2g

gp {I0 2g I@minbuza nl1 Crisis14kabul C |1 {I0 2g

Crisis2kabul C fl io 2g ^@minbuza nl] Crisis21kabul C P io 2g

C [1 I0 2g I@minbuza nl1 Crisis20kabul C [| {^0 2g |@minbuza nl1

From Crisisi 7kabul C

Ssnt Thur 9 9 2021 1 33 29 PM

Subject 2021 09 07 Kamerbrief Min BZ Feitenrelaas evacuatieoperatieAtghanistan
Received

2021 09 07 Kamerbrief MinBZ Feitenrelaas evacuatieoperatieAfghanistan docx

Feitenrelaas evacuatieoperatie Afqhanistan {1 doc c

To @minbuza nl1 Crisis9kabul

I0 {2g l@minbuza nl1 | lOK2e |
@minbuza nl] CrisisISkabul

10 2^ I@minbuza nl1

I ^@minbuza nl] Crisis3kabul CJ
@minbuza nl] CrisisISkabul C ^

@minbuza nl1 Crisis4kabul C [

@minbuza nl] Crisisi Okabul

i0 2g

Thur 9 9 2021 1 38 30 PM

1C I0 2e U ] I0 2e |@mindef nl

Datum dinsdag 7 September 2021 om 11 25 33
_

Aani 1 i0 2e

Van i0 {2e

@nindef iil10 2e 10 {2e 10 2e c 10 2e

10 2» lfSiniiidef nl

Onderwerp 2021 09 07 Kamerbrief Min BZ Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

10 2d

Goedemorgen^

Bijgevoegde kamerbrief Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan is vandaag door BZ aan de Kamer verzonden

Hartelijk bedankt voor de inzet en coordinatie

Met vriendelijke groet

iraroK2^
Sr Adviseur 10 2e

Bureau Secretaris Generaal

Ministerie van Defensle

Plein 4 I Den Haag || 10 2e | |
PostbJsIflOK^I 2500 ES | Den Haag || 10 2e

E I 10 t2e ~| g mindef nl

1@mindef nl10 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

00055 346164



CrisislOkabul C ^ iQ 2gTo @min buza nl]
From

Sent

10 2e

Thur 9 23 2021 10 09 08 AM

Subject Fw Lijst met approved labels

Thur 9 23 2021 10 09 08 AMReceived

10 2eFrom

Sent Monday September 13 2021 12 49 PM

10 2eTo

Subject Lijst met approved labels

TOLK

GUARD

ledereen van EUPOL ongeacht
verdere status Bedoeling

uiteindelijk overdragen

EUPOL

CONTRACTOR Gewerkt namens bedrijf bij

NATO NLD missie Categorie

Belhaj

Concierge etc BelhajMAINTENANCE

Huismeesters EtcHOUSEKEEPING

SchoonmakersCLEANING

KoksCOOKING

ChauffeursDRIVER

Niet te definieren te

achterhalen op welke grond op

de lijst

UNKNOWN

AANGEDRAGEN DOOR Bijv Op voorspraak vaitii0 {2e

10K2e

Lokale ambassadestafEMBASSY

Gender activiste NGO

medewerker

GENDER

Nederlander PaspoorthoudendeNLD

Famine van Nederlander of

paspoorthouder

FAM NLD

00056ncs 346202



Activist NGOMENSENRECHTEN

00056 346202



10 2e j0 2^ 2 10 2eTo

10 2ei ^0 24
Wed 3 25 2021 1 24 14 PM

Subject FW tolken updates doorgeven
Received

From

10 |2«}

Wed 8 25 2021 1 24 14 PM

From 10 2e | 10 2e |
Sent woensdag 25 augustus 2021 14 03

To | 10 [29 |jf0i^^ 10 [2e] |@minbuza nl | 10 29 |
@minbuza nl

Subject FW tolken updates doorgeven

10 2e @minbuza nl

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

10 2e

Beste allemaak

is binnen met geziHfX^rsonen totaal10 2e

Groet

10 2e

From | i0 2e | 0 2ffej I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 01 13

To 10] 2a [10] 2e 10M2a @minbuza nl

Subject RE tolken updates doorgeven

Fijn dankjewel ©

From | 10 2a | | l0 2a | j I0 2a |@minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 35

To hQ 26 | lP C2e | ^ 10K2e n@mlnbuza nl 1Q 2e |@mlnbuza nl | lQ 2e tl[o ^
^ 10 2e

Subject RE tolken updates doorgeven

@m inbuza nl

[I0 2€|] i0 2a | met partner en kind op airport
10 2t l0 2a me|t||0 2|Bp airport en op lijst

From 10 29i I0 2e I0 2a @minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 13

10 2 lOK2e ^
1P 2e 5 minbuz3 nl 10 2e g jnd nir~00 2e |l0 2e[

10 2a | | 10 2e |@minbuza nl ^ 10 2e ^| 10 2a |^ 10] 2e |@minbuza nl | 10 2e ^| 10K2e

10 {2a |@minbuza nl 7l 1Q] 2e | | 1Q 2e] H l@minbuza nl | 10 2e ~|| 10M2a |
@minbuza nl [10 2e 10M2a

10 2a S3minbuza nl ^0 2^t 10 [2a 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2^ 10 2a @minbuza nl 10 2e ^

\ 10M2S @minbuza nl lOK2e|ilI0K2« I0 [2e @minbuza nl 1P 29 0 2^ 10 [2a giminbuza nl I0 [2e] [10] 2e

^ 1Q 2e |@minbuza nl [lOK2eBlQ 2e ~^ 10^ |@minbuza nl || 10 2^e
10 2e |^ 10 2e |@minbuza nl | 10 2 t l0 2e ^ 10 26

I0 2e @minienv nl

Cc | l0 2e |[ 0 4^ 10 2e |iSminbuza nl | 10 2e | l|0 ^ 10 2a

Subject tolken updates doorgeven

10 2e @minbuza nlTo

I0 2a Il0 2a 10 2» 10 2a@minbuza nl

10 2e@minbuza nl

10 2e l@mindef nl@minbuza nl

10 2e@minbuza nl @mindef nl

Ha alien

Super dat jullie aan het bellen zijn met de tolken

Wlllen jullie doorgeven aati 0] 2| lQK2e 10 2^ 10] 2a en mij als de tolken aangekomen zijn op het vliegveld {nu of al eerder

Mocht je gehoord hebben dat ze niet durven te vertrekken zou je dat dan ook wlllen doorgeven Dan verwerken wij dat in de

bellijst

00057 346207



Veel dank

Groeten

10 2«

00057 346207



~

i0 2e [ IT^II I0 2a |@tninbuza nll

^Q 2^^1Q 2e^

|i0 2e| Mon 8 23 2021 2 20 45 PM

Subject FW Tolken Team group email

Received

Taken Tolkenteam docx

10 2e j0 2 M I0 2eTo

From

Mon 8 23 2021 2 20 45 PM

Froni1|0 2^p0 2e

Sent maandag 23 augustus 2021 14 00

To 10 2e j i0 2|fe 10 2e @minbuza nl ’0 2e l 0j 2^ c 10 29 @minbuza nl 10 2e I0 2e

@mindef nl

_@minbuza nl | 10 2e |@jnd nr j 10] 26 |@jnd nl

@minbuza nl f10 2e 10 2e @tninbuza nl l lOKSe |
10 2e @ind nl 10 2e @ind nl

10 2e |@minbuza nl | I0 2e |@mindef nl I0 2e

J 1Q 2e n@minjenv nl | 10 2e L| 10 2e

10] 2e Ml0 2^j^ 10 ^
10 2« @minbuza nl 10 2e |@mindef nr 10 2e |@mindef nl

I0 [2e @ind nl 10M2e giind nl I0 2e 10M2e I0 [2e] g minbuza nl

5 minbuza nl

Subject Tolken Team group email

10 2e @minjenv nr

10 2e

10 2 10 2«

10 2e

LS

Ik hoop dat Ik een volledige mailing list nu heb voor het Tolken Team

Voor diegenen die mij nog niet ontmoetten Ik ben vanochtend begonnen bij ditteam en zal Team Leader Intern zijn

Daarom heb Ik alvast een overzicht proberen te maken van de taken die we hebben Graag hoor Ik of dit juist is en of Ik

letsvergeten ben PSA

1

Daarnaast ben Ik bezig met het rooster voor deze en volgende week Laat mlj svp weten wanneer je NIET beschikbaar

bent Het gaat vooral om de ORANGE lijst mensen Ik wil de nachtdienst in shifts knippen Voor diegenen die op ORANGE

zitten laat me weten wat jullie voorkeur heeft

Zijn deze tijd slots handig Of liever andere tijdblokken

NB het slot 1300 2100 Is specifiek voor 10 2^

2

10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e

10 2e

Ik begrijp dat er 2 whatsapp groups zijn Ik zou voor willen stellen over te gaan op SIGNAL dat is veiliger voor het delen

van confidential information Ik probeer iedereen dus nu op 1 SIGNALgroepte krijgen Ikzit o ii 5 ‘ ^|io 2e

weten als jullie daar bezwaartegen hebben reden

3

Laat me

Dank

10 26

00058 346222



Taken Tolkenteam

Team Leader Extern | ^0 2e | updating sitrep co ordinatie teamleaders

crisisberaad ICT

Team Leader Intern | | team process capaciteit database aanmelden

extern cijfers bijhouden logistiek toegangspasjes mailbox toegang

Co ordinator Inbox |io 2e^ vacature management inbox 2Tolken doorsturen

naar sub mappen separaat bewaren niet in aanmerking info opvragen

Mailboxen

InboxDEF io 2e io 2€ io 2e

Inbox EUPOL 10 2^ | J V

IND check lOK^e lOK^e

Akkoord boxm^^ i^m^^

ORANGE 24 7\m{^^ 10 2e i0 2 ^ 10 2e^ 10 2e 10 2«
^

10 2e

Overige taken 7 dagen per week

• 8 30 uur nummers nog in Kabul nummers UIT Kabul vanaf 0 dag

aantaJ bijgekomen sinds laatste rapport NB indien grote verschillen

plots graag uitleg naar

00059 350824



1 10 2e

@minbuza nl2 10K2e 10 2e

@minbuza nl

Deze taak valt order verantwoordelijkheid vanHOK^ei io 2e io 2^ io 2e

• 13 00 uur de natnenlijst moet gestuurd wonder raar

3 10 2e

1 10 2e

@mirbuza nl2 10K26 10 2«

^minbuza nl3 10 2e

@minbuza rl4 10 2e

Deze taak valt orderdOK^ei io 2e io 2« io 2e

• 15 30 uur rummers rog ir Kabul rummers UIT Kabul varaf 0 dag

aartal bijgekomer sirds laatste rapport NB irdier grote verschillen

plots graag uitleg raar

1 10 2e

@mirbuza rl2 10 2e 10 2«

@mirbuza rl

Deze taak valt order verartwoordelijkheid vandOK^^’ io 2e io 2^ io 2e

3 10 2e

00059 350824



10 2e tl1 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
1Q 2e | jl0 2^

|10 2^ Thur 8 26 2021 7 09 33 AM

Subject Re HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

Thur 8 26 2021 7 09 33 AM

From

Received

Hi 10^

Dank voor deze bevestiging Mocht er nog een update naar Kabul gaan dan zal ik dit aanpassen

Met greet

10 2e

Van | i0 2e ^ 10 2» f
Verzonden donderdag 26 augustus 2021 08 06 08

Aari | 1Q 29 | jl0 [2e|K|l0j ^[l0 24
CC ^lO 2e^| 10 2€ I
Onderwerp RE HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

i10 2ei

Bij deze bevestiging dat ik van iedereen in case load categorie 4 heb geverifieerd dat zij veilig thuis zijn Zo er iets gaat gebeuren

niemand van onze kant

Dat zal wellicht helpen een inschatting te maken hoe veel er nog uit gehaald kunnen worden

10 2e

From 10 2e i10 2ei 10 2e 6 minbuza nl

Sent donderdag 26 augustus 2021 07 17

To |[10 2e [j 10] 2e

Cc jl0 2e|t| I0 [2e {I0 l2e

Subject FW HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

10 2e |@minbuza nl |iO 2^ [lOK2^H I0 2e |@mlnbuza nl

@minbuza nl

Ha i0 2e 3ni10 2S|

Hlerbi] voor de zekerheld nogmaals de lijst met nummers

Proces isdus alsvoigt

Als we een GO krijgen dan

stuurje het nummer dat correspondeert met de naam op de lijst naar de juiste contaetpersoon als je al weet dat die

persoon gezln nlet meer voor Holland Spot staat heeft het ws welnig zin deze te sturen wlj doen dat niet omdat ze

dan ws weer snel terug gaan lopen maar dan toch te laat zullen zIjn
KCT heeft deze lijst ook kijkt naar het nummer haalt de personen binnen die het nummer omhoog houden checkt de

case aantal maie female aduits en male femaie chiidren

in de tweede ring ais ze ai op de airport zijn kunnen de namen gecontroleerd worden van IDs paspoorten die

corresponderen met het case nr

Let op bijgaande nummers corresponderen met de nummers die onder gezin staan

Mochten juliie nogvragen hebben weet mij dan vooral te vinden

Fingers crossed

00060
io 2b

346261



m^2^^ 10 2e

1Q t2^

Afdeling Veiligheids en Defensiebeleid VD

Directie Veiligheicfsbeleid DVB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | DEN HAAG

{10X26

]@minbjza nl10 2e

Van{10 2^ I0 2e |
Verzonden donderdag 26 augustus 202l 10 2ei

Aan | 1Q 26 | |io ^l|^|n^^ ^10 2et
Onderwerp HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

10 {2e

10 26

00060 346261
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