
Sent maandag 7 juni 2021 15 11

10 2« 10 2e 10 2e @minbuza nlTo

Cc | iOM2e |i]oj|^»j I0 2e |@rrinbuza nl Ho 2^i^^^O 2^^iO 24
10 2e || 10 29 | ^10 24 10 2e

10 26 {10 2e 10 2e I0 2e 10 2e10 2e

10K26

Subject 10 2 question on interpreters evacuation

Dear I0 2e

Please see the below response

The process with the Afghans interpreters starts with an interview between I0 2ei Taskforce and the interpreter
in order to assess whether the interpreter in the Taskforce s view has the need for protection and whether the

interpreter meet the criteria of the Taskforces Based on the interview the Taskforce will decide if the interpreter
in the Taskforce s view should be issued a visa with limited territorial validity to| I0 2a |in order for the

interpreter to seek asylum in I0 2a 7he case will hereafter be forwarded to the Visa Section of the

Immigration Service in order to assess whether the interpreter could be issued a visa

I0 2a

In the Visa Section of the| [immigrations Service the process of issuing of a visa with limited territorial validity
to i0 {2a for the interpreters we request the Asylum Section whether there are concrete reasons against issuing
a visa

If there are no concrete reasons against issuing the visa we request the interpreter via the I0 2a [Embassy in

Afghanistan to fill out an application form for the visa and to bring their passport taskera and marriage
certificate if we find it relevant for the assessment of the case and for issuing a visa also with English translations

If the interpreters passport is no longer valid or if the interpreter is not in possession of a passport we can after an

concrete assessment and after the identity of the interpreter has been established otherwise issue a laissez passer

when we issue the visa

We further request the i0 2a Security and Intelligence Service whether they have any objections regarding issuing
a visa to the interpreterT

Kind regards

10 2ei

1^ ^| 10 2e I | 10 2e |
I l0 f2a P7 June 2021 14 34

I 10 2e II 10 2e || 10 2e | [ ia 2e 10 {2e

Cc | 1QM2e |ilQ 2t j 10 {2e |@minbuza nl i |0X^l0K^^^0 2M^0 2e| [10] 2e

10 2e ||t10 2e | ^10 2e[K10M2e {^0]^0] 2f^10K2e| 10 2e [
| lO 2a |RE question on interpreters evacuation

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e i0 2e

DeaK^0 2^
Thank you very m uch This is very helpful I look forward to receiving your further reply In the meantime I will assume that your

below reply also means you do not ask these documents

Best

I0 2e

10 26 10 2e 10 2e 10 2e

10 2d I0 2e I0 2e

jO p|jlOK2^^^ |lO 24 tl0 2g1O 2e O 2 0 10 2e 10 2e 10 2e 10 2«

10 2e 10 26 10 26i

10 2a

Redds beoorddeld bij 420401

10 26

00286 420747



I0 2e iOK2e |@minbuza nl1 i0 2et I0 2e 10 2e @minbuza nl] I0 ^e ITo

10 2e 10 2e @minbuza nl1 l iQ 2e |f 0 2^ I0 2e |@minbuza nl1

Sminbuza nlliiiOMZel I I0 2e~I0 2e 10K26 I0 2« 10 2e 10 2eCc @minbuza nl]
I0 2e 101 29 [ 10 29 @minbuza nl]

10 26 Ki0 2^
Tue 5 25 2021 6 04 18 PM

From

Sent

Subject Lijntje A^h tolken cijfers
Tue 5 25 2021 6 04 18 PMReceived

Dag alien

Even centraal in het CD NAVO FMM werd onbedoeld een aantal genoemd van 60 tolken aanvragen In beoordeling Begreep dat er

verzoek was om een lijntje hierover Ik kwam lorn DAO uit op de volgende
• Ca 60 tolken met gezinnen naar NL gehaald
• Wordt hard gewerkt aan verwerken van aanvragen die binnenkomen en zsm naar NL halen van de tolken

• Er zijn verschlllendefases van het proces en de aantallen fluctueren Genoemde aantal lopende beoordelingen geeft niet

het volledige beeld

• Totaaloverzicht van de aantallen wordt In de technische briefing donderdag as gegeven

{Evt kan daarop nog verwezen worden naar plenair debat volgende week

Bovenstaande is ter afstemming naar DEF gestuurd maar hoor graag als hier aan onze kant nog wijzigingen in gewenst zijn

Mvg

1§^

00287 420748



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

Sant

Subject FW Vraag tolken A^hanistan
Wed 5 12 2021 5 51 40 AM

DAO AFPAK

Wed 5 12 2021 5 51 37 AM

Received

From [To^i^
Sent Wednesday Mnv 12 2021 6 51 37 AM UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

10 2e |0 2fio^l[^ DAO AFPAK

Cc 10K2e [ | I0 2e |{1|oj 2|f 10 2e | 10 2 t^0 2f10 2e} ^Toj^ 10»2e |l0^ | 10 2e 10 2 1
j0 2b| 10M2e~y I 10 {2e | | loi 2e [ ^0 2^^| 10 2e | ^{10 2e | [^0 2^j|o 2f

^^

Subject RE Vraag tolken Afghanistan

Hal 10 2e [
We vragen heel weinig papieren meen ik maar DEF en IND moeten wel minimaal kuimen vaststellen wie deze mensen zijn
en ofze voor NL hebben gewerkt Op basis daarvan stelt DEF het risicoprofiel vast Als dat inderdaad hoog is krijgen ze

een visum en worden ze hierheen gehaald zodat ze in NL asiel kunnen aanvragen Tot dusver zijn mim 60 tolken en hun

gezinnen hierheen gehaald
Ik zitvandaag in ciirsus maar mijn Afghanistan team kanje er meer oververtellen

Groet

I0 26

VaD |lOK2Hj| iQ 26 |de
Datum dinsdagll mei2021 11 25 PM

Aan | 10 2e | f^ ^ 10 2e |@mmbuza nl J 10 2e il^K^ 10 2e [@minbuza nl

Kopieil [10K2e [ I 10K2e

10 26 |@miiibuza nl J iOK2e |0 24^ lt» 2e lsmmbuza nl Jit» 2e]J lO 26 |
j I0 2e |@minbiiza nl I 10 2e [ |l0 2^ ^ 10 2e |@minbuza nl

I0 2e IJ 10 2iy

Onderwerp RE Vraag tolken Afghanistan

10 2e

10 2e ^@mmbuza nl lfo ^f^
10 26 ~l@minbuza nl lQ 2ej lO 2ei|

10 2e \i]0 {2^U
~

10 2e [fehH^a iil

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

10 2e @minbuza nl

Sorry ik veigat de link https www volkskrant nl nieuws achtergrond nederlandse niilitairen onze afghaanse tolken lopen
gevaar wii willen dat ze nu naar nederland komen—bba93Q77

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackheiTy com

Van [lO^ | iQ 2e |g gg
Datum dinsdagll mei2021 10 45 PM

Aan |{lQ 2e | f^ ^ 10 2e |@mmbuza nl | lO 2e l^K2^ 10 2e [@minbnza nl

Kopieil lQ 2e [ lP 2e

1 10 2e | @tniiibuza nl l 10K2g |pK^e^ 10 2e] temmbuza nl tlO 2eiJ 10] 26 | 10] 2e

10] 2e | @miiibuza nl | lOK2e Lt o 2^H 10 2e |@i^buza nl | 10] 2e | l0 2^^ i 10K2e

®minbuzajil

10 26

l@ininbuza nl i|iO 24 i|Q 2^
@minbuza nl IP 2gi io 2ei|

@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl t0 2 \ I0 2e 10 26

10 2e IJ 10 2e

Onderwerp Vraag tolken Afghanistan

10 26

Dag ^0 2^ji0 2^

Defensie kwam zojuist bij me op de lijn nav onderstaand bericht H42075700288 10 2«



over de Afghaanse tolken en hoe het staat met het uitvoeren van de motie Belhaj daarover

te horen dat tolken die gevaar lopen door onze ambassade worden temggestuurd voor papierwerk Hebben jullie ism

defensie wellicht meer beeld en geluid zodat ik hem kan antwoorden mbt de stand van zaken

ei oa geluiden10 2e

Graag bereid extra toelichting te geven als jullie dat wensen

Alvast dank

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

00288 420757



10 2eH 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
10 2e 10 2eFrom

Sent Thur 6 3 2021 5 43 19 PM

Subject RE Quick chat

Received Thur 6 3 2021 5 43 19 PM

Dank zijn raadsconclusies nog aan de orde dan Ik de EU berichten nog niet gelezen dus weet niet of het plan weer opgeworpen is

recent

From ^l0 26j 10 2e | | a0 {2e

Sent donderdag 3 juni 2021 18 11

I0 l2ej | | 10 2e |
Subject RE Quick chat

S nninbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

De 10 2a jhebben inderdaad geen regelingen voor tolken lokale staf of anderen Voor iedereen geldt hetzelfde 10 2e beleid

als over de hele wereld 10 2a of een vertegenwoordiging kan iemand voordragen bij de op zichzelf staande onafhankelijke

immigratiedienst van 10 2a en deze voordrachten worden dan per individu bekeken en getoetst

Wat betreft raadsconclusies zijn de 10 2a zich nog aan het beraden er moet wel een toegevoegde waarde zijn om die nu aan te

nemen Zijn vooral een beetje aan het polsen

10 29 ^| 10 2e |
Sent donderdag 3 juni 2021 12 43

To jl0 2et|~ iOK29 |
Subject RE Quick chat

10 2e @minbuza nlFrom

10 2a g minbuza nl

Okay misschien kun je meteen ook de tolkenvragen stellen Voor zover ik weet hebben zij geen intenties om mensen uit AFG naar

[ I0 2a 3ver te brengen {tolken lokale staf anderen Kun je dat checken als antwoord is dat ze dat wel hebben dan dus de

vraag welke papieren zij exact daarvoor nodig hebben mn dus die vertaalde taskera is een issue

DankI

From flC^ 10 2g | | O0 2e

Sent donderdag 3 juni 2021 12 30

To I {10 2€ I |{10 2e |
Subject FW Quick chat

5 minbuza nl

10 2e g minbuza nl

Ter info ik bel straks om 14 30u met| iQ 2a [desk officer Afghanistan Had onderstaande lijn in geel met Q 2t ^echeckt

From | 10 29 | |o ^ | 10 26 ^@minbuza nl

Sent maandag 31 mei 2021 08 40

To jl0 2m~ 1^0 [29 |
Subject RE Quick chat

10 2e @minbuza nl

10 29Ja prima lijnl Ik lees je mail overigens nu pas want

Kamerbrief

dus heb alleen gefocust op de Bestuursraad en de

10 2e

From ^i0 2e^ I0 2e |
Sent vrijdag 28 mei 2021 09 35

To 10 29 0 2|jc 10 2e @minbuza nl

Subject FW Quick chat

10 2e S minbuza nl

Hdj^

Ik ontving onderstaande mail van de 10 2a | desk officer Afghanistan We hadden hier natuurlijk laatst al bijgevoegde

mailwisseling hierover

^^0764a00289| I I



Groeten

i10 2ei

From I0 2e 10 2e 10 2e

Sent vrijdag 28 mei 2021 09 17

To jl0 2et|~ I0 [2e |
Subject Quick chat

10 2e @nninbuza nl

Dear 1Q 2e iQ 2e[j

Itrieto reach out to| io 2e | and was redirected to you I am desk officer for Afghanistan atthel i0 {2a Would you be able to

have a quick chat today sometime from 1200 1530 regarding possible council conclusions on Afghanistan

Best regards

10 2e

10 2e 10 2e

10 2a

10 2e

10 2e 10 2e

S10 2ff02l 09 12I0 2e

f^0 2s 10K2S 10 2d @minbuza nl

10 2e [Quick chat

Dear I0 2e

Would you be available for a quick chat today regarding council conclusions on Afghanistan I could call you anytime from 1200 to

1530 if it would be convenient to you

Best regards

10 2e

10 2e 10 2e

10 {2a

10 2e

00289 420764



I0 2e l@minbuza nir I@minbuza nl1
lQ 2e] |@rnindef nl[ lQ Pe] |@nnindef nll

@min def nl

Tue 5 18 2021 1 02 53 PM

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

10 2dFrom

Sent

Subject FW Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van deAfghaanse tolken

Received Tue 5 18 2021 1 02 56 PM

docm10 2e

Ha 10 2e 18 i0 2^

Graag hierbij de info over de briefing die bij ons bekend is Aanvuliing op het onderstaande is dat gezocht wordt

naar een datum voor de briefing die op ziin vroeast donderdag is

Hartelijk5 iio 2e

Van 10 2e [ I0 2e | 1Q 2e | BS AL DGB KAB | 10 29 |@mindef ni

Verzonden dinsdag 18 mei 2021 13 45

Aan | I0 [2e |l0 {^10 2e|io 26 BS AL DGB DIA CL MISSIES 10 [2e |@mindef nl | 10 [2e | UF KOL BS AL DGB DIA CL

NATION ^ 10K^g l@mindef nl DOB PIP ^ 10K^g | gminbuza nl | 10 2e]|o {2^5 AL BSG ^ 10^ |@mindef nl |
[iO 2^|^TKOLMARNS BS AL BSG ^ [10] 2e |@mindef nl

CCf|0 2tfOK2e^S AL BSG ^ 10 2e |@mindef nl

Onderwerp Fwd Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van deAfghaanse tolken

Goedemiddag

Hierbij ook het officiele verzoek voor een TB over de situatie met de Afghaanse tolken

De Griffie VCD houdt rekening met een TB van een uur waarvan onze presentatie maximaal 20 25 minuten is

Het antwoord dat gevraagd wordt in de brief zal gegeven worden middels de toestemming MINDEF mn BZ en JenV voor

deelname van de betrokken ambtenaren functionarissen

Mvg| i0 2e

Van Commissie DEF” | i0 26 |@tweedekamer rLl

Datum dinsdag IS mei 2Q21 om 11 47 14

Aan j io 2e

Aangelegenheden BS AL BSG

Onderwerp Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

10 2e LTKQLMARNS BS AL DGB KAB” @mindef TLl BSGParlementaire10 2e

@mindefnl10 2e

Beste collega s

Hierbij stuur ik jullie bijgaande brief inzake de situatie van de Afghaanse tolken

Met vriendelijke greet

10 2e 10 ai0 2e}

10 2e

GC Bestuur en Onderwijs

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018 2500 EA

T 10 2e

10 2eM

I E 10 2e ©tweedekamer nl | I www tweedekamer nl

l^jJ^j^cht kan inforaiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

huuaicv elijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen L
420765
c oiaai



10 2e 10 2eTo ®minbuza nl]

_]@min buza nl]I0 2e 10 2e i 1Q 2eCc

I0 2e | l0 2^
Thur 5 20 2021 2 37 59 PM

From

Sent

Subject Ter info Memo aan MTechnische Briefing VKC Defensie over tolken Alghanistan
Received Thur 5 20 2021 2 38 00 PM

Memo aan MTechnische Briefina VKC Defensie over tolken Afahanistan docx

I0 2e

Ter info met veel dank weer aan 10 2e het memo aan Mdat nu bijl10 2« |jgt om zijn toestemming te vragen voor mijn

deelname aan de technische briefing over de Afghaanse tolken volgende week donderdag
Ik begreep overigens tijdens de SMO dat de woordvoerders n a v de krantenartikelen al wat goed voorwerk hebben gedaan

waarmee het negatieve frame van dat tolken met on nodig veel papierwerk worden opgezadeld a I redelijk is weggenomen

Greet

f^

00291 420766



Ministerie van Buitenlandse Zaken

TER BESLISSING

Aan

Van

M
Datum

20 05 2021
DAO

Via
Onze Referentie

Kopie aan

Afgestemd met DVB
Opgestefd dQor

n 10 2e I 10M2el DAO]

Uiterlijk bij

memo Technische Briefing VKC Defensie over tolken Afghanistan

Aanleiding

Verzoek d d 18 mei jl van de Vaste Kamercommissie Defensie aan de Minister

van Defensie om zo spoedig mogelijk een vertrouwelijke briefing in de Tweede

Kamer door een terzake deskundige functionaris sen m b t de situatie van de

Afghaanse tolken te organiseren

Gevraagd besluit

Uw akkoord met

Deelname vanuit BZ vaKlO 2f| iO 2e [^ I0 2e DAO I0 2e tevens I0 2e

10 2e

understaande inzet het volledige dossier wordt nog aan gewerkt en komt

u z s m toe

Kern samenvatting

• Defensie en IND hebben de lead bij de briefing Inzet is om de drie bij het

tolkendossier betrokken departementen de briefing te laten geven Ministerie

van Defensie de IND en BZ N B vanwege de coronaregels biedt de Kamer in

principe slechts ruimte aan twee sprekers in de praktijk mag bij afwezigheid
van Kamerfracties de derde vaak ook aanschuiven Indien de derde spreker
niet mag aanschuiven zal gerouleerd moeten worden tussen IND en BZ

• Vanuit Defensie en IND is deelname op werkniveau voorzien

• Defensie heeft de intentie vanwege de vertrouwelijke aard van de briefing in

haar inbreng zoveel mogelijk details over het proces het verloop ervan en de

knelpunten geven Daarbij zal de spreker zonder het geven van namen

diverse voorbeelden noemen van het soort aanvragen dat binnen komt zowel

uitgebreide aanvragen als zeer summiere de inspanningen die gedaan
worden om de verstrekte informatie te controleren en het soort cases dat

afgewezen wordt of gevraagd wordt additionele informatie te verstrekken

Doelstelling is bij de Kamerleden het beeld weg te nemen dat er weinig

inspanningen worden gepleegd om de tolken tegemoet te komen

• IND zal bij haar bijdrage focussen op de documenten die nodig zijn voor het

verstrekken van het visum ID bewijzen en een vragenlijst de knelpunten die

daarbij ervaren worden en hoe deze opgelost worden Ook hierbij zullen

voorbeelden ter illustratie gebruikt worden Daarnaast zal ter illustratie de

vergelijking getrokken worden met datgene wat vereist is voor een reguliere

asielaanvraag Doelstelling is daarmee het beeld weg te nemen dat er een

onnodige papierwinkel van deaanvragers gevraagd wordt

1Q 2a
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• Aangezien de rol van BZ hoofdzakelijk het over en weer doorgeleiden van

communicatie tussen aanvrager en Defensie IND betreft is in beginsel geen

specifieke spreektekst voor BZ voorzien BZ zal echter wel vragen kunnen

beantwoorden over de rol van en communicatie door de ambassade

• Eventuele vragen over het versoepelen van de regeling bijvoorbeeld door ook

andere medewerkers zoals bewakers kappers etc toe te laten zullen naar

een debat met u of uw college ministers verwezen worden

Datum

20 05 2021

Qnze Referentie

10 2e

Toelichting
• BZ vervult in het tolkendossier de loketFunctle van de aanmeldingsprocedure

De ambassade ontvangt de aanmelding per mail en geleidt deze door naar

Defensie en IND en communiceert vervolgens op verzoek van Defensie IND

met aanvragers over de vervolgstappen Een consulaire medewerker van de

ambassade ondersteunt IND wel bij het ter plekke checken van de originele ID

documenten als onderdeel van de visumprocedure
• Veel van de kritlek In de media en de Tweede Kamer richt zich echter wel op

de ambassade als degene waarmee de aanvragers communiceren Gezien

deze rol is deelname van BZ aan deze vertrouwelijke briefing wel wenselijk
• Vertraging in het proces ontstaat vaak omdat aanvragers en hun meereizende

gezin op het moment van aanvragen niet over geldige identiteits en

reisdocumenten beschikken De verzoekers dienen de ID s dan bij lokale

overheden aan te vragen Dlt blijkt tijdslntenslef maar is wel noodzakelljk De

IND kan anders hun Identiteit nIet verlfleren Bovendlen Is een geldig
reisdocument nodig om Afghanistan te kunnen verlaten

• Er zijn al diverse maatregelen genomen om het proces te versnellen In maart

2021 is het aantal aanvragers dat per week verwerkt kan worden in de

verschillende stappen visum aankomst in NL opgehoogd zodat de door

COVID opgelopen achterstand kon worden ingelopen
• Begin mei 2021 is bekeken hoe de doorloop van het proces verder versneld

kan worden

De ambassade zal tolken actiever gaan begeleiden om hen het proces

soepeler te laten doorlopen
De ID bewljzen zullen eerder in het proces door de ambassade

gecheckt worden om eerder in het aanvraagproces knelpunten m b t

ID documenten te kunnen signaleren
Voorlegging van een persoon aan H IND StasJenV zal per

ommegaande gedaan worden en niet pas als de beoordeling van een

aantal aanmeldingen gedaan Is

Verzoeken vanuit de huidige missie Resolute Support zullen worden

gebundeld en snel afgedaan
Volgens Defensie is ook de KMAR bereid om het plafond dat bestaat

voor het aantal gezinnen dat per week kan aankomen buiten

beschouwing te laten

IND is voornemens de vragenlijst die aanvragers moeten indienen in

te korten

Daamaast zal de ambassade aanvragers waarvan is vastgesteld dat ze

voor de regeling in aanmerking komen verzoeken een COVID

vaccinatie te halen om herhaling van problemen met positieve COVID

testen vlak voor vertrek te voorkomen zeer recent al twee gevallen

o

o

o

o

o

o

o
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iOK24 | iO 2e |p I0 2e |@minbuza nl1

M26 | 10 2tf I0 2e |@minbuza nl1 1 10 2e | | 10 2e |ri
@minbuza nl] | iOi 2» [ o i 2| iOK2e |@minbuza nl] 10 2

I0 2e I0 2e ^@minbuza nll
10 2e |X 10K^
Mon 5 10 2021 10 04 49 AM

To

1Q 2e 10 2eCc @minbuza nl1
10 2^| 10] 29 10 29 y 10 29 @minbuza nl]

From

Sent

Subject Voorstel tot KMar detachering Kabul

Received

Voorstel ZMA KAB tot KMar detachering tolkendossier docx

Mon 5 10 2021 10 06 24 AM

Dag| 10 2e t

Dank voor bijeenroepen van vergadering morgen 9 00 uur NIse tijd Zou je bijgaand voorstel kunnen doorsturen aan de deelnemers

van dit overleg Dan kunnen zevoorbereid aanslulten

M b t de vraag var 10 2€bf de MW uitgifte door de ambassade kan worden gedaan dit mogen wij niet doen op instructie van BZ

Dit omdat deze post een beperkte consulaire functle heeft MW aanvragen gaan naar Delhi of Islamabad

Tot zover maar weer veel dank

Hartelijke groet
I0 2e

J 10 2e H I0 2~i l
10 2e

Nederlandse Ambassade in Afghanistan
1@minbuza nlI0 2ee

10 26w

mobiel whatsapp 10 2e

Twitter 10 29

00293 420771



Voorstel tot detachering van een KMar documentenspecialist op de consulaire afdeling ZMA Kabul

mbt bet tolkendossier Afghanistan

ZMA Kabul 10 mei 2021

ZMA Kabul heeft 1 consulaire medewerker Zij is de expert bij uitstekvoor Nederland op het gebied

van Afghaanse documenten

De beoordellng van aanvragen door tolken verloopt nu als voIgt

1 Tolk doet aanvraag met kopie van documenten bij ZMA

2 Aanvraag en documenten worden doorgestuurd naar DAO

3 Defensie beoordeelt dienstverband

4 IND neemt aanvraag in behandeling

5 KMar doet controle op ingediende documenten

6 Na Goedkeuringsbesluit door de IND krijgt ZMA toestemming om de visa te verstrekken na

een laatste documenten check

Bij de laatste check bij stap 6 blijkt vaak dat de documenten fouten bevatten in het geheel niet

correct zijn of dat er stempels ontbreken

De tolk moet deze dan zelf laten corrigeren bij de autoriteiten ZMA geeft daarvoor wel aanwijzingen

maar de tolk moet dat zelf doen Dat kost veel tijd

Om die reden willen we ook niet dat de tolk vooruit reist en de familie later want die moeten dan

zelf de documenten laten corrigeren

Regelmatig blijkt dat in reeds door IND KMar goedgekeurde documenten toch ook nog fouten

zitten Dit zou opgelost kunnen worden door een detachering van een KMar documenten specialist

op de ambassade

Een KMar documenten specialist tiidelijk in ZMA detacheren heeft de volgende voordelen

Kennisvergaring voor de KMar documenten fraude afdeling door in de praktijk samen met

consulaire medewerkster van de ambassade documenten te controleren

1

Tijdsbesparing Samen met de consulaire medewerkster al bij stap 1 {ipv pas bij stap 6 de

tolken wijzen op te corrigeren documenten zodat wanner de IND het akkoord geeft stap 6

ze ook daadwerkelijk klaar zijn en het visum meteen kan worden verstrekt

2
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10 2e [ llOK^ 10 2eTo ©minbuza nl]

n@niinbuza nl]10 2e 10 2e 10 2eCc

10 2e 10 2dFrom

Sent Tue 5 18 2021 9 12 24 AM

Subject TB Afghanistan donderdag
Tue 5 18 2021 9 12 24 AMReceived

Via defensie hoorden we gisteravond laat dat er aanstaande donderdag welllcht een technische briefing is voor TK over de

tolkenkwestie {Afghanistan Is daar toevallig bij jullie al lets over voorbij gekomen Ik ben ook aan het navragen bij defensie

Groet^

10 29

mm iQ 2e[

Directie Azie en Oceanii DAO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatB | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20051 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

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

Sant

Subject FW 2021 05 03 SV leden Belhaj en Sjoerdsma D66 over Alghaansetolken in levensgevaar bij vertrek troepen uit

A^hanistan pdf
Received

DAO AFPAK

Wed 5 5 2021 4 02 45 PM

Wed 5 5 2021 4 02 45 PM

Tolken KV BZ docx IND docx

Fromtfo^
Sent Wednesday May 5 2021 5 02 40 PM UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To I I0 2e |[~ lOK2e JBD DGM DMB AQ T DAO PRAF | I0 2e [@mindef nl DAB PRLMP IND

Cc DAO AFPAK7|lO 29 i1^f 10M2e L| i0 [2e |lMD A B DHR 01 | 10 2s^ f10 2e ^IMD A B DHR Ql | 10 29 tlO 26lMD SUA AAEB

Subject RE 2021 05 03 SV leden Belhaj en Sjoerdsma D66 over Afghaanse tolken in levensgevaar bij vertrek troe^erniit Afghanistan pdf

iq 10 2e

Ha alien

Zie een paar aanvullingen in tracks en opmerklngen

Groetlf^^

Van I 1Q 2e

Verzonden dinsdaq 4 mei 2021 17 30

Aan ’DAO PRAF | 10] 26 |@mindef nl DAB PRLMP IND

CC DAO AFPAK | 10 2e |[l|0 2^ Qj^j| 1 Q 2e |inD SUA AAEB

Onderwerp RE 2021 05 03 SV leden Belhaj en Sjoerdsma D66 over Afghaanse tolken in levensgevaar bij vertrek troepen uit

Afghanistan pdf

I0 2e

Hallo alien

Zie naar aanlelding van de aanpassingen van BZ ook nog enkele aanpassingen van onze kant

Groetii0 2ei

Van | I0 2g ~| 10 2g |@minbuza nl

Verzonden dinsdag 4 mei 2021 16 59

Aan I 10M2e |@mIndef nI | 10 2e 11 P0 2e fep DGM DMB AO T

lOK^g gHnd nl

CC DAO AFPAK C10 2g 1@minbuza nl | 10M2e tl[0K^ I0 2^@minbuza nl

Onderwerp RE 2021 05 03 SV leden Belhaj en Sjoerdsma {D66 over Afghaanse tolken in levensgevaar bij vertrek troepen uit

Afghanistan pdf

I0 2e @minjenv nl DAB PRLMP IND

Dag collega s

In bijiage gebundeld commentaar vanuit BZ We zien graag nog een afdelingshoofdenversie voordat het stuk verder de lijn bij

Defensie in gaat

Groet 10 2e

From 10 2e @mindef nl I0 2e g mindef nl

Sent dinsdag 4 mei 2021 15 26

@minienv nl 10 2g @lnd nl DAO PRAF 10 2g g minbuza nl

Subject RE 2021 05 03 SV leden Belhaj en Sjoerdsma D66 over Afghaanse tolken in levensgevaar bij vertrek troepen uit

Afghanistan pdf

I0 2eTo

^10 2e|| i[0K2pj^ | 10 {2e | | {10 2e || i[oj^ | 10 26 |

Mindef wil de beantwoording viot naar de Kamer sturen De bijgevoegde antwoorden gaan hier de lijn in

00296 420788



from I0 2e | I0 2e | BD DGM DMB AO T

Sent dinsdag 4 mei 2021 13 09

To | 10 2e [ lJF KOL BS AL DGB DIA CL NATION ^ 1t» 2e |@mindef nl

Subject FW 2021 05 03 SV leden BelhaJ en Sjoerdsma D66 over Afghaanse tolken in levensgevaar bij vertrektroepen uit

Afghanistan pdf

10 {2e @minienv nl

HalldlC 2

Zie bijgaand de met de IND afgestemde reactie op de beantwoording van de KV

Ik sluit mij verder aan bij de opmerking vraag va[ljo 2tfio 2ej of het toch niet mogelijk is om iets concreter te zijn
met de aantallen Zeker voor wat betreft de aantallen die inmiddels over de afgelopen jaren naar Nederland zijn

gekomen

Ik zal de KV ook bij ons overigens in de lijn moeten brengen dus zodra jij een definitieve beantwoording hebt dan

kan ik die bij ons ook geiijk de iijn in doen

Groet io 2ei

Van 10 2e | 10 2e ||ND A B DHR 01 j 10 2e | aind nl

Verzonden dinsdag 4 mei 2021 12 34

Aan | f10 2e IJ Qt ^^nBD DGM DMB AO T | 10 2e |cSminienv ni j 0 2^ 10 2e [IND SUA AAEB

l‘ 0 2e @ind ni

CC | 10 2e | [ i0 2e IND A B DHR Ol 10 2e ]@ind nl

Onderwerp RE 2021 05 03 SV leden Belhaj en Sjoerdsma D66 over Afghaanse tolken in levensgevaar bij vertrektroepen uit

Afghanistan pdf

Hoi 10 2« eri l0 2 D 2

10 2e | is er deze week niet ik heb naar de beantwoording gekeken Ik heb een opmerkingen Ik las overigens onder in een

kettingmail hetvolgende

H 1

H 1

Dus mijn stomme vraag is waarom kunnen we geen aanisllen noemen Wat is de veiligheidsoverweging
daarachter en is dat wei een wezeniijke reeele veiUgheidsoverweging
Want juist de aantallen is hetenige concrete wat we wei in handen hebben en waarmee we kunnen laten zien dat

het om tientallen gaat en dat er vaart in zit

Ik denk dat er veel mee gewonnen zou zijn geweest als inderdaad aantallen waren genoemd i p v tientallen omdat men dan

eerder geneigd is om aan 20 te denken dan bijvoorbeeld 40

iQ 2e doe jij deterugkoppeling aai il3 2f

En als er nog vragen zijn hoor ik het graag

Groetjeil0 a«0 2

Met vriendelijke groet

I0 2e 10 2e

Senior Medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

10 2e

10 2e

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag |

1Q 2e

1 ^p 2e

10 2e

10 2e a ind nl

htnnpQfiA w ind nl 420788



10 2e y 10 2e ^D DGM DMB AO T 10 2g

Verzonden dinsdag4 mei 2021 08 49

Aani 0 24r nOK^e | IND SUA AAEB ^ lOK^e |@ind nl | 10 [2e y 10 2e ND A B DHR Ol 10 2e |@ind nl

CC | 10 2e | 10 2e iWp A B DHR Ol ^ 10 2e | Sind nl

Onderwerp FW 2021 05 03 SV leden BelhaJ en SJoerdsma D66 over Afghaanse tolken in levensgevaar bij vertrek troepen uit

Afghanistan pdf

@minienv nl

Ha I Iq ^ 0 2^4o^fer1i[o ^0 2^

Zie bijgaand de concept antwoorden die ik van Def heb ontvangen Lijken mij grotendeels akkoord Ik heb bij een

vraag nog iets toegevoegd Deze tekst heb ik overgenomen uit de reactie op de motie Belhaj

Groetii0 2ei

I0 2e |@mindef ni j I0 2e [@mindef nl

Verzonden dinsdag 4 mei 2021 08 28

Aan | I0 ^g l@minbuza nl DAB PRIMP IND ^ I0 2g 1@ind nl | 1Q 2e M io 2e bp DGM DMB AO T

g minienv ni

Van

10 2e

10 2e @mindef nlCC

Onderwerp 2021 05 03 SV ieden Belhaj en SJoerdsma D66 over Afghaanse toiken in ievensgevaar bij vertrek troepen uit

Afghanistan pdf

Ailen

Ik heb een eerste opzeC gemaakt van de beantwoording van de Kamervragen over de Afghaanse toiken

Ik heb tevens de reievante documenten toegevoegd

Kunnen juilie meelezen met de antwoorden aanvulien corrigeren schrappen

Mvgpo 2 5

Met vriendelijke groet

13 2s 1Q 2e
10 2e

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag 10 2e

10 2e ginnindef nl

From BSG Parlementaire Aangelegenheden BS AL BSG

Sent maandag 3 mei 2021 14 31

10 2e IbS AL DGB KAB | 10 2a |@mindef nl

Subject 2021 05 03 SV leden Beihaj en SJoerdsma D66 over Afghaanse toiken in levensgevaar bij vertrek troepen uit

Afghanistan pdf

I0 2g g mindef nl

To

420788



Bijgevoegde vraoen heb ik zojuist ontvangen
Verzoeke de concept antwoorden uiterlijk 17 mei aan te leveren bij Bureau Stukkenstroom

Zouden jullie z s m contact kunnen zoeken met de volgende personen directies ministeries

«1IN DEF10 2e

MIN BZ

DCo

DJZ

HDFC

Kabinet CDS bureau parlementaria

Mocht bovenstaande planning om redenen anders lopen dan vemeem ik dat graag zsm

Zodra de dossiertiouder bekend is zal I0 2ealvast een Xpost nr aanvragen t b v de reactie op deze schriftelijke vragen

Met vrlendelijke groet

I0 2^jifl0p| | 10 2e |
10 2e

Bureau Secretarls Generaal

Ministene van Defensie

Plein 4 I 2500ES | Den Haag | ^10 2ej
Postbus 20701 I 2500ES | Den Haag | 10 26

f^1|0 2^ 10 2e U

10 2e @mindef nl

1@mindef nl10 2e

WWW defensie 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

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

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

002^6
Dll uericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

420788



Ministerie van Justitie en Veiligheid
1

Directora at Generaa I

Migratie
Directie Migratiebeleid
Aael Opvang en Terugkeer

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www rjksoverheid nl jenv

Contactpersoon

f1^

nota {^me
10 2e

Kamerbrief over de dood van de Afghaanse tolk die voor

EUPOL heeft gewerkt
Datum

19 oktober 2021

Qns kenmerk

I0 2g

Van

DGM

Datum eindparaaf

Concipient

Datum pa raaf

1 Doel nota

Ik vraag u in te stemmen met het verzenden van de brief en het aanbieden van

een vertrouwelijke bijiage die ter inzage bij de griffie van de Tweede Kamer wordt

gelegd

10 2g

10K26

Op 14 oktober werd in de media bericht dat een tolk die op de evacuatielijst stond

voor overkomst naar Nederland zou zijn omgebracht door de Taliban Door de

minister van Buitenlandse Zaken werd toegezegd de Tweede Kamer hier nader

over te berichten Inmiddels is door Buitenlandse Zaken Defensie en JenV

DGPenV IND en DGM nagegaan wat er in deze zaak heeft gespeeld Een tijdlijn
hiervan is in de bijiage opgenomen In samenspraak met BZ en Defensie is

besloten om gelet op de persoonlijke informatie een brief te sturen met een

2 Aanleidinq qevraaqde actie s en advies

IPagina 1 van 2
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beperkte inhoudelijke reactie en deze te voorzien van een vertrouwelijke bijiage
waarin openheid van zaken kan worden gegeven Ik vraag u hiermee in te

stemmen

Directoraat Generaal

Migratie

Directie Migratebeleid

Asiel Opvang en Terugkeer

Datum

19 oktober 2021

Ons Irenmerl

I0 2g

I0 2g

3 Politieke en bestuurlii ke context

Afghanistan is een hoog politiek gevoelig dossier U en uw collega s van BZ en

Defensie hebben hierover regelmatig overleg overgevoerd metdeTweede

Kamer Daarin heeft de Kamer meermaals opgeroepen om de tolken die voor

Nederland hebben gewerkt zo spoedig mogelijk naar Nederland te halen Door de

snelle opmars van de Taliban en uiteindelljk de val van Kabul op 15 augustus jl is

dat helaas net voor iedereen gelukt

4 Communicatie

Gelet op het felt dat het uitgangspunt Is dat er niet over Individuele zaken wordt

gecom municeerd maar dat het wel van belang en toegezegd is om de Tweede

Kamer nader op de hoogte stellen van deze zaak wordt een deel van de

informatie vertrouwelijk met de Tweede Kamer gedeeld

5 Afstemminq

De brief is afgestemd met DGPenV IND^ BZ Defensie

6 Uitvoeringsgevolgen

Niet van toepassing

7 Bnlaqen

Openbare brief aan de Tweede Kamer

Vertrouwelijke bijiage bij de brief aan de Tweede Kamer

Tijdlijn vertrouwelijk en intern

Pagina 2 van 2
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Overzicht op dinsdagochtend 6 juli 2021

Totaal 340 aanvragers

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

in procedure
• 90 lopende aanvragen waarvan

o 59x actie aanvrager

o 19x actie IND DEF BZ

o 9x actie KAB visumintake

o 3x voorleggingsbrief

• Sinds commissiedebat op 2 juni jl

o 54 nieuwe aanvragen Hiervan zijn er

■ 20 afgewezen
■ 2 voorgelegd
■ lakkoord

■ 13 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 5x

• 5x Aanvrager dient meer informatie te leveren Nu niet voldoende om naar DEF te sturen 0 2

10 2e

Stap Check voor Internationale missie voor NLP gewerkt 27x

• 13x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren

I
• 16x DEF dient bewijs te checken |

10 2e

10 2e

10 26

Stap Ok dan questionnaire en docs 29x

• 23x Aanvrager dient ingevulde questionnaire en complete set documenten te leveren 10 2e

1o 2ST
10 2e

• 2x IND dient questionnaire en Kmar dient docs te checken| 10 2e

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

met verklaring te komen

Stap voorleggingsbrief 3x

• 3x Aanvrager staat op voorleggingsbrief 10 2e

Stap Gesprek met tolk op post IP s moeten aanwezig zijn D visum in paspoort 22x

• 4x Aanvrager is niet komen opdagen
• 7x KAB dient aanvrager uit te nodigen r

10 2e 1|Q 2^
10 26

00298 421628



2x Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redenen

lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te levererl I0 2

lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leverenj 2i
4x Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren | I0 2e |
2x Aanvrager al in NL KAB dient D visum af te geven aan familieledeni
2x Aanvrager dient aanvullende info over kinderen op te sturen 10 2e

lx Aanvrager heeft al een ander visum Aanvrager dient beantwoord te worden l 0 ^^

00298 421628



Overzicht op woensdagochtend 28 juli 2021

Totaal 400 aanvragers

• 105 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 1 aanvrager met gezin in bezit van visum maar nog in AFG

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

in procedure
• 82 actieve lopende aanvragen waarvan

o 55x actie aanvrager incl 1 covid Waaronder

■ 22 dienen aanvraag te onderbouwen met bewijs voor NLse werkzaamheden

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

aanvragen goedgekeurd worden

o 16x actie IND DEF BZ

■ 12 aanvragen dienen nog door DEF beoordeeld te worden

■ 3 aanvragen dient door IND Kmar beoordeeld te worden

o Ox aanvragers op voorleggingsbrief

o lOx actie KAB visumintake

o lx aanvragers in bezit van visum maar nog in Afghanistan

Lopende zaken

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

1 applicant in AFG but in posession of visa

R

Stap Check voor Internationale missievoor NLP gewerkt 34x

10 2e 10 2 0• 22x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leverer

10 2e

• 12x DEF dient bewijs te checken I0 2e

Stap Ok dan questionnaire en docs 29x

10 2^22x Aanvrager dient ingevulde questionnaire en complete set documenten te levere

10 2 0
10 2e

• 2x Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren of

met verklaring te komen

• 3x Check IND en Kmar van documente

• lx Vraag IND over familierelatiej i0 2e

• lx Complexe zaak ligtvoor bijfamilieadvocaa I0 2e

10 2e

10 2e

Stap voorleggingsbrief Ox

• Ox Aanvrager op voorleggingsbrief

Stap Gesprek met tolk op post IP s moeten aanwezig zijn D visum in paspoort 19x

• 2x Aanvrager is niet komen opdagen 10 2e

00299 421664



1^lOx KAB dient aanvrager uit te nodigen

they all been invited

lx Aanvragers in bezit visum maar nog in Afghanistan io 2e

10 2e have

lx Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redeher I0 2e
^

lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te leverei^l ^ ^^^ sjnds

maart al geen contact meer

lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren

sinds mei geen contact meer

lx Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren I0 2e

lx Aanvrager dient aanvullende info over kinderen op te sture I0 2e

lx IND dient aanvullende documenten te beoordelen 10 2e

00299 421664



Overzicht op woensdagochtend 4 augustus 2021

Totaal 440 aanvragers

• 106 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

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

in procedure
• 115 lopende aanvragen bestaande uit

o 48 aanvragen waarvan nog niet is vastgesteld dat zij voor NL gewerkt hebben

■ 23 aanvragers dienen aanvullend bewijs aan te leveren

■ 18 aanvragen dienen nog door DEF beoordeeld te worden

■ 7x actie DAO KAB ANK

o 12 afwijzingen dienen verstuurd te worden

o 53 aanvragen waarvan is vastgesteld dat zij voor NL gewerkt hebben

■ 42x actie aanvrager

■ lOx actie IND DEF BZ

■ lx actie KAB

o 2 aanvragers klaar voor vertrek en vlucht geboekt beiden vertrek op 3 augustus

Lopende zaken

Yellow Action IND DEF BZ required

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

Pink Action applicant

Rejection action KAB

Stap Check voor Internationale missie voor NLP gewerkt 60x

• 23x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren 10 2e

10 2e

10 {2• 13x DEF dient bewijs te checken 10 2e

10 2e

10 2j

• 5x DEF dient aanvullend bewijs te checken 10 2e

10 26

00300 421728



10 2e

• 5x DAO dient aanvullend bewijs door te zetten naar DBF

• 12x KAB dient afwijzing te sturent^[^f
• lx KAB dient aanvrager om aanvullend bewijs te vragen^[lQ 2e|
• lx ANK dient aanvrager om aanvullend bewijs te vragen i0 2«

I0 2e

10 2e

Stap Ok dan questionnaire en docs 35x

10 26• 18x Bevestigd door DBF Q verstuurd nog geen respons

10 2^ 10 2e

• 9x OonWangen maar paspoort en ontbreken

• 2x Doorverwezen naar familie advocaatt10 2 Q0 2e

• 4x Docs compleet ligt ter check bij IND en KMar

• lx KAB dient vragen IND over Q aan aanvrager door te zetten l]i0| ij2e[
• lx DAO dient KAB te vragen Qte sturenlf^ 2e[|

10 2e

10 2e

Stap voorleggingsbrief 3x

• 3x Aanvrager op voorleggingsbrief 10 2e

Stap Gesprek met tolk op post IP s moeten aanwezig zijn D visum in paspoort 15x

• 6x Goedgekeurd op voorleggingsbrief maar document en ontbreken nog

o lx Trouwcertificaa1 3 2e

o lx Aanvullende informatie en paspoort kindd0 2^
o 4x Paspoort{en

• lx Check IND

{I0 2e

lx Paspoort echtgenoot C^^ 2®
o

• 7x Alles compleet

o 4x Geen reactie van aanvrager niet komen opdagen

o lx Niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redenenS

o 2x Aanvrager wil familie meenemen die niet in aanmerking komt I0 2e |
• lx Ambassade00 2a moet visum afgeven^p ^4

HQ 26

Stap Reis naar Nederland 2x

• 2x Klaar voor vertrek vluchtgeboekt I0 2e

00300 421728



Overzicht op 1 juni 2021

Totaal 287 aanvragers

• 68 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 101 aanvragers afgev ezen

• 35 aanvragers die al langetijd niet meer reageren

• 77 lopende aanvragen waarvan

o 47x actie aanvrager

o 12x actie KAB

o 18x actie IND DEF BZ

Lopende zaken

Action IND DEF BZ required

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

Hue Action KAB required

mrik Action applicant

StapiTolk legt contact met ambassade 6x

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

10 2e

• lx Aanvrager lijkt niet in aanmerking te komen voor regeling DEF dient aanvrager te informeren

hierover 10 2ei

Stap Check voor Internationale missievoor NLP gewerkt fl2x

io ^ao 2^• 5x DEF dient bewijs te checken

• 4x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren

• 3x DEF dient aanvullend bewijs te checker 10 2e

Stap Ok dan questionnaire 15x

• 14x Aanvrager dient questionnaire te leveren 10 2e

10 2e

• lx BZ dient questionnaire door te zetten naar IND io 2e

Stap Check IND KMar fl5x

6loj^3x Aanvrager geeft aan bezig te zijn met verkrijgen documenten

2x Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren

I0 2e

2x IND KMar dient questionnaire en documenten te checker 10 2e

lx Aanvrager heeft uitstel gevraagd voor fysieke documentencheck twijfels KMar iO 2ej

lx Aanvrager is niet komen opdagen voor fysieke documentencheck twijfels KMar I0 2e

lx IND dient aanvullend bewijs voor pleeg kind eren te checken 10 2e

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

leveren C 0 2e

lx Aanvrager dient scans van tazkera^s van kinderen aan te leveren geeft aan vanwege

veiligheidssituatie niet te kunnen aanvragen verzoekt proces voort te zetten obv paspoorten

iOK2e

lx Questionnaire ingevuld Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te

leverer I0 2e

lx Aanvullend bewijs voor pleeg kind eren vereist]
lx KAB checkt documenten vanwege twijfels IND KMat I0 2e
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Stap Voorleggingsbrief 2x

• 2x Opgenomen in voorleggingsbrief Brief ligt bij StasJ V 10 2e

Stap Gesprek met tolk op post IP s moeten aanwezig zijn D visum in paspoort 24x

7x Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te Ieveren l0 2€

10 2e

7x Op 25 mei goedgekeurd op voorleggingsbrief KAB dient aanvrager uit te nodigen
10 2e

10 2e

10K2af^3x Aanvrager is uitgenodigd op ambassade

2x KAB dient D visum af te geven I0 2e

lx Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redenen ^^ ^
lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te leverert I0 2€

lx IND dient documenten te checken
^

10 {2e
^

lx Aanvrager heeft uitstel gevraagd voor oezoek aan ambassade i0 2e

lx Aanvrager al in NL KAB dient D visum af te geven aan familieleden I0 {2e

Stap Plannen reis tickets PCR test of gevaccineerd 3x

• 2x Aanvrager stapt binnenkort op het vliegtuig I0 2e

• lx On hold vanwege positieve PCR test 10 2©
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Kingdom of the Netherlands

To KAB CA

F^ l 10 2 y Date

June 23 2021
FtX m

Via
Our reference

J 10 2e |0 ^ | iQ 2eCc

Approved by Drawn up by

OM

memo Translator visa application check

Documents and document check by the Consular Section required for translator

visa applications
^

Document check Legalization requiredDocument

E Tazkera no no

Dari paper Tazkera Yes on names and dob no

Marriage certificate Personal details 2
no

Personal detailsPassport no

Cl Immigration compares at the Arport their on I me information with the passport presented The online immigration databaseoontamsTazkera

information The traveler is denied departure in case there a red iscrepandes

Conseguence is than that he has travelled to the airport in vain MOD has to change his tickets end cancel re£ption at Schiphol PrJttest need to

bedoneagain he again needs to find accommodation until he can depart etc

To prevent this the G tdeskopntinues todoa dieckon the Dari paper Tazkere’s when presented at the CA opunter

C2 Check IS doneet the CA counter to make sure the persons presented have indeed a family relationship

Kabul

23 06 2021

Page 1 of 1
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Process NL interpreters potential collaboration

Step 1 Start of application processed by the Netherlands

Maximum one week

1 Interpreter sends application request to consular mailbox of the Embassy |l0 2g
1^^fli mlnbuza nn

2 The Netherlands Ministry of Defense verifies the request^ based on the documents shared

by the applicant
3 When verified Embassy informs applicant to proceed with Step 2

Step 2 Interpreter is eligible for the procedure start document verification I0 2^

Embassy sends questionnaire to applicant and Instructs applicant to schedule an

appnintmpnt at nnp nf thp fnllnwinn lnratiniT i

1

0 2 ia

mib I0 2a

0 2 ic

Expected case load 2 families per week per location dit kreeg ik eerder vai^l|0 2|e
door deelt ledereen deze Inschatting Zelf zou ik zeggen 2 5 families per week

Question tc 10 2^ how fast would it be possible for an applicant to schedule an

appointment

Applicant presents the following documents including documents of potential spouse and

underage children 1S y o

a Questionnaire
b Tazkira Dari and English OR e Tazkira

c Passport
d Marriage certificate

2

3 0 2^ eceives the physical documents to

a Conduct an authenticity check

b Check the documents for potential mistakes lacking stamps misspelling of date of

birth and or names etc

Maximum 10 days {10 2^ s this feasible

4 i ^ 2f nforms Embassy and applicant about findings from document check

Step 3 1 Interpreter needs to correct documents

1 Applicant corrects documents according to 10 2e] instructions

a Tazkira 1 S weeks depending on waiting times at iQ 2e |^inistry
b Passport 1 8 weeks depending on waiting times at 1Q 2e ^inistry
c Marriage certificate

Bovenstaande tijden moet ik nog dubbelchecken met I0 2e

Step 3 Interpreter is eligible for departure

Embassy informs applicant about eligibility for departure1

Interpreter comes to Kabul for

a Embassy Biometric data entry and agreement on flight date NL Ministry of

Defense books tickets

b 0 2^ Pre departure orientation and PCR

c Embassy Collection of tickets with negative PCR result

2
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WORKFLOW Afghaanse Tolken

Tolk legt contact met ambassade Mail brief door tolk

Beheerd door post DAOTolk komt op de lijst

DAO checkt met DEF

Vife10 2^DGB Check 0 ^P0 2e DOPCheck Defensie

Defensie koppelt terug aan DAO^ DAO aan ambassade

Ok dan questionnaire en vraag om docs ujtgestuurd via ambass|Niet ok dan extra bewijs nodig of a

Aanvrager stuurt ingevulde questionnaire en documenten terug

Post stuurt 0 en docs naar DAO^ DAO naai IND

IND checkt bij akkoord voorlegging

Brief BuZa Def aan H IND besluitSVoorleggingsbriefy opgesteld door BZ

mede ondertekend DEF

Ok dan gesprek mettolk op AMB

d visum als paspoortaanwezig

Niet ok dan afwijzing door AMB

Inname documenten indien nog niet eerde
~

gedaan digitaal

Post stuurt naar DAO^ DAO naar IND

IND checkt

Afstemming IND DEF BZ ambassade

Bij akkoord afgifte visum

Defat POPS J1 regelen ticket |OK2|lQK2e| | lQ 2e |^jo^Q 2^l I0 2e ^^0 24| I0 2e || lOK2e |
Kmar Brigade Grens en DVVO hebben contactover exacte plaats en tijd van aanvang vervoer

Info naar BuZa | |@minbz nl

Info naar IND Unit Speclale Zaken iQ 2e van I0 2e p gii0 28^ 2i I0 2e ■ Grenskantoor IND

Grenskantoor IND en Kmar Brigade Grens hebben contact

tflucht en aankomst Schiphol

00304 422052



Kmar Brigade Grens haalt tolk met gezin van vlucht Geen intake Kmar Coord met IND grens

Kmar Brigade Grens begeleidt tolk met gezin naar vervoer van DVVO Verzoek om eten drinken mee

IND grens meldt AC Ter Apel dat tolk met gezin onderweg is naar Ter Ape I

DWO vervoert naar Ter Ape I

IND neemttolk en gezin over

Intake IND ACTA

Noot gepfand wordt op een ochtendvlucht di wo do Indian er echter sprake is van een iota vluc

wordt tijdig op departementaal niveau besloten of gebruik wordt gemaakt van da nacht opvang v

AC Ter Apel of dat een hotelovernachting wordt geboekt

00304 422052



Post

DAO

Defensie

IND

S Jl

fwljzlng

tas JenV

NB het duurt vaak lang voordat men zich kan melden na bevestigen afspraak

NB verzoek DEF max 3 vluchten per week
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te geven

ht dan

an
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Overzicht op 23 juni 2021

Totaal 309 aanvragers

• 84 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 2 aanvragers met gezin onderweg naar Nederland arriveren op 24 juni

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

• 84 lopende aanvragen waarvan

o 45x actie aanvrager

o 21x actie IND DEF BZ

o 18x actie KAB

Lopende zaken

Yellow Action IND DEF BZ required

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

Action applicant

Stap Tolk legt contact met ambassade 6x

• I—Sm Aanvragpr Hipnt rneer informatie te leveren Nu niet voldoende om naar DEF te sturem 10 2d]

10 2e

• lx Aanvrager lijkt met in aanmerking te komen voor regeling DEF dient aanvrager te informeren

hieroverji0 2V

Stap Check voor Internationale missievoor NLP gewerkt f26x

IQk Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren

10 2e

10 {2e

10 2e6x KAB dient aanvrager te informeren dat aanvraag niet voldoet aan vereisten

10 2e

5x DEF dient bewijs te checken 0 2 lOKZe

4x DEF dient aanvullend bewijs te checker

lx KAB dient aanvrager om aanvullend bewijs te vragenho 2e

10 2e

Stap Ok dan questionnaire 19x

14x Aanvrager dient questionnaire te leveren 10 2e

10 2e

10 2e3x IND dient questionnairete checken

lx Aanvrager dient aanvullende informatie te sturen nav questionnaire

lx KAB dient questionnaire te versturen naar aanvrager en om recente foto te vragen 10 2e

Stap Check IND KMar fl2x]

2x Aanvrager geeft aan bezigtezijn met verkrijgen documenten

7k Fusipkp documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren

10 2e

|10 2e2x KAB dient aanvullend bewijs voor {pleeg kind eren te vragen

lx Aanvrager heeft uitstel gevraagd voor fysieke documentencheck twijfels KMar KAB dient

aanvrager opnieuw uit te nodigen ^I0 2e

lx Aanvrager is niet komen opdagen voor fysieke documentencheck twijfels KMar
■

0 2e

lx BZ dient tazkeras door te sturen naar IND terwiJI aanvrager nog bezig is met verkrijgen

paspoorten I0 {2e

00305 422079



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

leveren I0 2e
^^

• lx KAB dient aanvrager te antwoorden op vraag over procedure aanvragen tazkera

• lx Questionnaire ingevuld Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te

leveren lOK2e

Stap Voorleggingsbrief 6x

• 6x Opgenomen in voorleggingsbrief Brief ligt bij J V

o lx BZ dient KAB te vragen aanvullende informatie over kinderen op te vragen bij

aanvrage^|lQ 2^

o lx Aanvrager dient aanvullende informatie over kinderen aan te leveren l^ 2e

10 2e

ezig ziin D visum in paspoort {13xStap Gesprek met tolk op post IP s moeten a

4x Aanvrager is niet komen opdagerL
3x KAB dient aanvrager uit te nodigen

lx Aanvrager niet klaarvoor vertrekvanwege persoonlijke redeneri|’ °K^^
lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND KMar te levereLlO 2e

^^

lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leverer

lx Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren i0 2e

lx IND dient documenten te checkenl I0 2e I

10 2e

lx Aanvrager a I in NL KAB dient D visum af tegeven aan familieleden 10 2«

Stap Plannen reis tickets PCR test of gevaccineerd 2x

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

00305 422079



Aanleiding

Toezegging van de Minister van Defensie aan Tweede Kamer tijdens debat d d 2 juni jl om in een

brief nader in te gaan om mogeiijke versneilingen van de procedure aangaande Afghaansetoiken die

in het kader van een miiitaire missie voor Nederland hebben gewerkt

Gevraagd besluit

Uw akkoord met bijgaande brief waarin voor BZ twee zaken met name relevant zijn

1 intentie om fysieke controie van documenten uit te besteden aaK|Q ^« [NB op nadrukkelijk

verzoek vati 0 2^iJient naam geheim te biijvenl]

2 niet ianger vragen van gelegaliseerde tazkera en trouw geboorteakte ais onderdeei van de

aanvraag van het d visum MVV vooral in het iegaiisatie proces zat vertraging Visumaanvraag

vindt dan vanaf nu plaats op basis van paspoort en identiteit controie van aanvrager en meereizende

gezinsieden

Voor het overige heeft Defensie besioten tolken niet meer af te wijzen ais zij vooral voor een ander

land gewerkt hebben gewerkt hebben voor Nederland is voldoende om ook in Nederiand in

aanmerking te komen Tevens gaat defensie veteranen inzetten bij het actief benaderen van toiken

in Afghanistan

Ke rn S amenvatting

Ambassade Kaboel was ai in gesprek metj0 2^ jbver de mogeiijkheid om decentraai op een aantal

piekken de fysieke controie van documenten van de ambassade over te nemen Met het oog op het

debat in de Tweede Kamer is deze discussie versneld [ OMZj^kan deze controie in Kandahar en bij

Mazar e Sharif uitvoeren de plaatsen van waar de meeste aanvragen gedaan worden Aanvragers

die zich daar bevinden hoeven dan niet naar Kaboel te reizen voor de fysieke documentencheck

eerder in het proces {wel voor visumverstrekking zeif

0 2^eeft mensen in dienst die hier de vereiste expertise voor hebben en vervuit ook voor

I0 2a [Jdeze functie {waarvoor het de geheie visumaanvraag in die provincies zai overnemen

Do 2^[heemt bij de controie contact op met een eenheid binnen het 10 2a Ministerie van

Binneniandse Zaken om de echtheid van documenten te controieren

De gesprekken tussen ambassade er |0 2^ Devinden zich in vergevorderd stadium Aan deze

uitvoering zijn uiteraard kosten verbonden DAO gaat ervan uit dat de dekking van deze kosten

gevonden zai worden en steit voor ten behoeve van informatievoorziening richting de Kamer de

Kamer wel reeds te informeren over deze ontwikkeling

Zoais genoemd in de kamerbrief hebben Defensie en BZ bij een reeks gelijkgezinde ianden

nogmaals nadere details gevraagd over de procedure die zij hanteren en de documenten die zij

vereisen In annex vindt u het overzicht van deze inventarisatie NB opverzoek van de

gesprekspartners is de informatie vertrouweiijk Daaruit biijkt dat ianden ais| I0 2a eH

procedures hanteren die veie maien ingewikkelder zijn dan Nederland maar dat ianden die eerder

vergelijkbare procedures ais Nederiand hanteren ^ 2^ I0 2a \ inmiddeis vanwege de tijdsdruk

bepaaide documenten niet ianger geiegaiiseerd vragen Voorstei is om hierin mee te gaan De iND

geeft aan dat zij zeif en KMAR geen bezwaar hebben tegen deze aanpassingen aangezien deze

documenten voor de asieiprocedure en visumverstrekking niet nodig zijn
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T a v de gevraagde documenten is het voorstel de gelegaliseerde Engelse vertaling van de tazkera

niet langer te vragen De ambassade vraagt dit normal iter we I aangezien de 10 2a autoriteiten

hebben aangeven dat documenten die in het juridisch verkeer ingebracht worden gelegaliseerd

moeten zijn Het kan bijvoorbeeld ook nodig zijn voor de latere aanvraag van een paspoort Echter

voor het verstrekken van hetd visum geeft de IND aan dat dit document niet noodzakelijk is Andere

landen die deze documenten niet {langer vragen geven aan hier geen problemen bij te verwachten

1Q 2a Iheeft wel op 2 juni jl middels Note Verbale een gesprek aangevraagd met de 10 2a

autoriteiten over de vereiste uitreisdocumenten l iOK2a
ook deze informatie is vertrouwelijk Afgesproken is dat Nederland bij dit10 2a

gesprekaan zal sluiten

Tevens is voorstel van ZMA KAB om In zijn algemeenheid visumverstrekking te baseren op het

paspoort en niet langer te controleren op Inconsistentles met de tazkera Het komt vaak voor dat

namen of geboortedata net niet overeenkomen vanwege de gebrekkige administratie aan

10 2a Izijde Het wegnemen van inconsistenties i e het corrigeren ervan kost aanvragers veel

tijd Doordal Q 2^ibij het Ministerie van Binnenlandse Zaken de echtheid van documenten kan

beoordelen kunnen de risico s van het niet langer controleren op dit soort inconsistenties

gemitigeerd worden

Tevens voorstel om voor aanvragers die geen gelegaliseerde trouw geboorteakte hebben door

Cjo 2ti Ben alternatieve controle van deze documenten te hanteren zoals bij het Ministerie van

Binnenlandse Zaken of in de sociale omgeving van de aanvragerCl|0 2^anteert ook een dergelijk

proces Daarmee kunnen aanvragers dus of een gelegaliseerd document indienen of 0 2s^

controleert het niet gelegaliseerde document ZMA Kaboel adviseert wel controle op nlet

gelegaliseerde trouw geboorteaktes ult te voeren^ aangezler iO 24^angeeft dat 14 van de

documenten die zij beoordelen vals blijkt te zijn
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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
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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
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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 missie

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 over de

juiste documenten

Actie aanvrager 31
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2c Afghaanse Tolken

Q A^s

Inhoudsopgave

Stand van zaken

Hoeveel tolken wachten er op een vlucht naar Nederland

Hoeveel tolken hebben zich sinds 2010 voor asiel bij de Nederlandse ambassade in Kaboel

gemeld Hoeveel zijn er naar Nederland gekomen

Is de regeling slechts van toepassing op Afghaanse tolken

1

2

3

4
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2c Afghaanse Tolken

1 Q Het Kabinet heeft toegezegd dat Afghaanse tofken dTe voor Nederland hebben

gewerkt bescherming verdienen Wat is nu de stand van zaken

A

• Ruim 275 verzoeken ontvangen van Afghaanse personen die voor de

Internationale missies in Afghanistan hebben gewerkt

• Van deze verzoekers voldoen ongeveer 100 personen niet aan de voorwaarden

Zij hebben bijvoorbeeld voor andere landen gewerkt en dienen daar hun verzoek

aan te richten Andere Afghaanse medewerkers waren bijvoorbeeld slechts

zijdelings betrokken bij de missie of voerden werkzaamheden uit die niet van

zodanige aard waren dat zij zich Vereenzelvigden met de missie bijvoorbeeld

bazaar medewerkers of logistieke ondersteuners De verzoekers die niet

voldoen aan de voorwaarden zijn hierover geinformeerd

• Van de verzoekers reageren 38 personen niet op herhaalde oproepen vanuit de

ambassade

• Van de verzoekers is beoordeeld dat ruim 90 personen^ veelal tolken voldoen aan de

voorwaarden Hiervan zijn ruim 60 Afghaanse medewerkers veelal tolken met gezin al

naar Nederland gekomen om hler de asielprocedure te volgen De overige personen

worden z s m naar Nederland overgebracht Zij dienen wel te beschikken over een geldig

ID document om het land te kunnen verlaten

• Er zijn nog ongeveer 60 verzoekers die nog niet aan de voorwaarden voldoen

Ongeveer 30 personen moeten nog aanvullend bewijs leveren Defensie BuZa en IND

beoordelen de informatie die wel aangeleverd is Soms zitten hier aanknopingspunten

in waar we op door kunnen vragen Hier schakelen we ook militairen in die toenmalig

in het operatiegebied aanwezig waren Soms is de bewijsvoering dermate summier

enkele regels tekst zonder aanknopingspunten dat er aanvullend steunbewijs

noodzakelijk Is De ambassade begeleidt de tolk in het aanleveren van dit bewijs

Ongeveer 30 personen nog documenten te overleggen De documenten betreffen ID s

en Ingevulde vragenlijst De verzoekers dienen de ID s bij lokale overheden aan te

vragen Dit blijkt tijdsintensief maar is wel noodzakelijk om het land te kunnen

verlaten

• Hoewel het in COVID tijd logistiek een uitdaging is om te reizen reizen via derde

land PCR testen zijn de overkomsten in het najaar van 2020 weer hervat

Vanaf maart 2021 is het tempo opgevoerd om tolken waarvan H IND StasJenV

toestemming hebben verleend om te komen naar Nederland te halen

• Recent zijn aanvullende maatregelen genomen zo wordt een voorlegging van

een persoon aan H IND StasJenV per ommegaande gedaan begeleidt de

ambassade de tolken die een aanvraag hebben ingediend en worden de

verzoeken vanuit de huidige missie Resolute Support gebundeld en snel

afgedaan
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2c Afghaanse Tolken

2 Q Is de regeling slechts van toepassing op Afghaanse tolken

A

In december 2019 heeft de staatssecretaris van JenV aan Uw Kamer gemeld dat

Afghaanse tolken als systematisch vervoigde groep worden gezien^ vanwegie de

zichtbaarheid van hun werk in de lokale context en het gevaar dat zij hierdoor lopen Dit is

specifiek beleid dat niet geldt voor tolken die in andere landen actief zijn geweest voor een

Internationale missie namens Nederland

Voor andere Afghaanse lokale werknemers als bljvoorbeeld| l0 2e

10 2« geldt dat gekeken wordt naar het gevaar dat deze individuen lopen ten gevolge

van hun werkzaamheden voor de Nederlandse milltaire missie

10 2e en

Bij doorvragen

• De terugtrekking heeft vooralsnog geen Invioed op de regeling Tolken worden al

beschouwd als systematisch vervoigd

Bij doorvragen over andere medewerkers van Nederland o a de ambassade

• De veiligheid van andere Afghaanse lokale werknemers zoals de Afghanen die voor de

ambassade werken heeft ook de aandacht van de regering Het Ministerie van

Buitenlandse Zaken is met hen in gesprek en brengt in kaart hoe hun veiligheid het beste

gediend is [hoe dit er uit zal zien kan ik niet op vooruit lopen]
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3 Q Waarom duurt het zo lang en waarom worden tolken van het kastje naar de muur

gestuurd Is het proces niette bureaucratisch

A

• Voor Afghanen die bij defensie bekend zijn als voormalige tolk bij de militaire missie is de

procedure tot het minimale beperkt zij moeten een vragenlijst invullen en hun

identiteitspapieren sturen in eerste instantie digitaal en later in persona voor het

verstrekken van het visum

• De ervaring leert dat met name de identiteitspapieren een knelpunt zijn De verzoekers

dienen de ID s bij lokale overheden aan te vragen Dit blijkt tijdsintensief maar is wel

noodzakelijk om het land te kunnen verlaten

• Het komt ook voor dat de aanvrager niet bij defensie bekend is Defensie BuZa en IND

beoordelen de informatie die wel aangeleverd is Soms zitten hier aanknopingspunten in

waar op doorgevraagd kan worden Hier schakelt defensie ook militairen in die toenmalig

in het operatiegebied aanwezig waren Soms is de bewijsvoering dermate summier

enkele regels tekst zonder aanknopingspunten dat er aanvullend steunbewijs

noodzakelijk is

• Ook komt het voor dat er twijfels zijn over de echtheid van aangeleverde documenten In

dat geval wordt de aanvrager uitgenodigd voor extra check van documenten in hard copy

op de ambassade In enkele gevallen als er sprake is van twijfel worden er aanvullende

documenten gevraagd zoals trouwcertificaten geboortebewijzen of voogdijpapieren

• Het uitgangspunt bij de procedure is nadrukkelijk om de administratieve handelingen te

beperken We moeten echter wel in staat zijn om de identiteit van de aanvragers te

controleren en de familierelaties vastte stellen

• In maart 2021 is reeds een aantal maatregelen genomen om de door COVID opgelopen

achterstand in te lopen bijv het ophogen van de aantallen die per week verwerkt kunnen

worden Begin me 2021 is daarnaast bekeken hoe de doorloop van het proces versneld

kan worden Onder andere is besloten dat de ambassade tolken actiever zal gaan

begeleiden en dat de ID bewijzen eerder in het proces opgevraagd zullen worden om

eerder in het aanvraagproces de documenten op orde te hebben
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4 Hoeveel tolken komen in totaal in aanmerking en hoeveel wachten nog op

goedkeuring NL

Verwijzen naar TB
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2c Afghaanse Tolken

5 Wat heeft u gedaan om het proces te versnellen

A

In maart 2021 is het aantal gevallen die per week verwerkt kunnen worden opgehoogd

zodat de door COVID opgelopen achterstand kon worden ingelopen

Vertraging in het proces ontstaat 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

Begin mei 2021 is daarom bekeken hoe de doorloop van het proces versneld kan worden

Onder andere is besloten dat de ambassade tolken actiever zal gaan begeleiden en dat de

ID bewijzen eerder in het proces opgevraagd zullen worden^ om eerder in het

aanvraagproces de documenten op orde te hebben
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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
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Procedure tolkencasuistiekZMA KAB

NB in dit document wordt aanvrager” gebruikt voor de voormalig tolk Pit verwiist ook naar de

door MinPef en IMP vastgestelde familieleden die mee mogen reizen

Melding komt binnen bii KAB KAB CA of via een andere weg

KAB stuurt naam door naar DAO voor een eerste check naarl iQ 2g |@minbuza nl

KAB stuurt standaardmail 1 aan voormaligtolk

DAO reageert richting KAB

indien Defensie aanvrager kan vinden verzoekt DAO aan KAB de questionnaire toe te sturen Ook

in sommigetwijfelgevallen wordt de questionnaire toegestuurd Bij de questionnaire worden ook de

nodige identiteitsdocumenten uitgevraagd standaardmail 2

indien aanvrager volledig onbekend is wordt om extra informatie gevraagd bij voormaligtolk zoals

namen van voormalige kommandanten

Ingevulde questionnaire komt binnen van aanvrager

KAB stuurt deze door aan DAO

KAB stuurt standaardreactie 3 aan aanvrager

Beoordeling van de questionnaire en casus vindt plaats in DH

KAB voert reeds initiele documentencheck uit o b v de binnengekomen scans van

identiteitsdocumenten

Beoordeling van casus komt binnen bii KAB van DAO

Indien negatief KAB stuurt mail 6

Indien positief KAB { I0 2e | stuurt standaardmail 4 aan aanvrager met afspraakverzoek Ook

wordt de aanvrager gewezen op de toegevoegde waarde van gelegaliseerde gecorrigeerde

documenten

Afspraak tolk op ambassade

10 2« neemt de documenten van de aanvrager in ontvangst

I0 2e stemt met de aanvrager de vertrekdatum af en hoeveel bagage hij meeneemt

N a v het gesprek maakt 10 2e een verslag en stuurt dit naar 10 2e 10 2e f 10 2e

Vervolgens mailt KAB I0 2e iaar

verzoek de tickets te reserveren en naar KAB CAte sturen

10 2 gmindef nl met het

Defensie stuurt de tickets naar KAB CA met DAO in cc

1P 2e I maakt afspraak met de aanvrager voor visumafgifte en informeert de aanvrager dat hij

een dag ervoor een PCR test moeten inplannen Kosten voor PCR zijn voor rekening van de

aanvrager

In geval van negatieve test 10 2» ontvangt de aanvrager de dag voor vertrek en gaat over tot

het printen van de visa en tickets

I informeert via de mail de IND en Defensie over de visumverstrekking De visa negatieve

PCR test en een scan van het paspoort worden als bijiage bijgevoegd

Na ontvangst van de mail van 1Q 2e informeert de IND de Kmar op Schiphol en de IND en COA

In Ter Apel over de aankomst van de tolk en zIjn familie

DAO gaat na bij Defensie wie de aanvrager opwacht bij aankomst in NL en informeert KAB hierover

Bij afspraak visumafgifte sluit indien mogelijkfi 0 2elt^ 00 2^] 00 2a] aan en worden de tickets en

informatie over aankomst in NL met de aanvrager gedeeld
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Aanvrager wordt geTnformeerd over gang van zaken bij aankomst in NL en wordt geinformeerd over

de gevoeligheid van casus en veiligheidsimplicaties als er veel bekendheid wordt gegeven aan de

zaak

Aanvrager komt aan in NL

KAB sluit en archiveert het dossier

In NL wordt aanvragers bij vliegtuig opgevangen door KMAR en vervolgens naar Ter Apel gebracht

KAB en DAO houden eengemeenschappelljklogboekbij op 247 Plaza waarin van elke stap

melding wordt gemaakt datum wie wat

Blijf er scherp op dat er maar een logboek is

Standaardmail 1 bevestiging ontvangst verzoek

Dear Mr

Thank you for your email We have forwarded your request to the Netherlands Ministry of Defense

They will investigate whether you are registered in their database After their check we will be able

to inform you whether it could be verified that you have worked with the Dutch armed forces If so

we will proceed with the verification This does however not guarantee that you will be eligible for a

visa to the Netherlands If the Ministry of Defense cannot verify that you have worked with the

Dutch armed forces we cannot proceed with the process

In the meantime any additional form of proof will be helpful
• A scan of your passport

• Scan of your e Tazkira {in Dari and English if you possess these

• Documents proving you worked for the Dutch armed forces such as your former interpreter

number and scans of pictures badges and or certificates

If you possess any such evidence please forward this via email

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaardmail 2 versturen questionnaire

Dear Mr

Following your emails we would like you to send us some documents to advance the procedure

The required documents are

• Afilled in questionnaire {attachment
• A copy of your passport required and e Tazkira {if available

• In case of accompanying family members {spouse and underage unmarried children 18

years you are also requested to send us a scan of their passport as well as a scan of your

marriage certificate and or birth certificates as proof of the family bond

Once you have sent us the questionnaire and the supporting documents we will forward these to

the relevant Dutch authorities It Is very Important that the documents are sent as a complete set

Incomplete sets may result in a delay of your application
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Legalisation of your documents is not required for this procedure In case your documents are not

legalized you might consider to do so This also counts for any corrections that might be required

for your documents such as missing stamps on your Tazkiras or differences in the spelling of your

name

Please note that at this stage we do not guarantee that you will be eligible for a visa to the

Netherlands

If you have any questions you can contact usviaemailorvia phone Our phone number is

I0 26 and can be reached SundaytoThursday from 2 00 3 00 pm

With kind regards
Netherlands Embassy

Standaardmail 3 ontvangsbevestiging questionnaire

Dear Mr

We have received your questionnaire in good order and it has been forwarded to the relevant

authorities in the Netherlands The Dutch authorities will look into your requestand will verify

whether or not you are eligible for an entry visa In case of a positive decision you and your

elementary family meaning your partner and underage unmarried children are eligible for a visa to

travel to the Netherlands

We will contact you as soon as the decision about your request has been made by the relevant

Dutch authorities or if more evidence is needed for a decision on your application Please be aware

that an incomplete or unclear application might result in a delayed decision

In case of a positive decision you will be required to do a COVID test prior to your travel no more

than 72 hours before departure To limit the chance of contracting COVID 19 we advise you to get

a COVID vaccination

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaardmail 4 afspraakvoorvisum

Dear Mr

The authorities in the Netherlands have decided on your case You are eligible for a transfer to the

Netherlands together with your closest family consisting of your wife and your underage children

{in case they are not married

You are invited for an intake at the Netherlands Embassy in Kabul on [dat^] Please bring your

passports Tazkiras and marriage and or birth certificates along

Legalisation of these documents is not required for this procedure In case your documents are not

legalized you might consider to do so This also counts for any corrections that might be required
for your documents such as missing stamps on your Tazkiras or differences in the spelling of your

name If you in the future have to use your original documents in the Netherlands this will make it

easier to do so The Embassy can provide you with the necessary guidance
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In case you do not have time to get your documents corrected and or legalized^ the Netherlands can

issue a visa on the basis of your passport

If you wish to schedule another appointment or have questions for clarification please send us an

email or call us on 10 2e

With kind regards
Netherlands Embassy

Standaard e mail 5 update over status zaak

Dear

Your request is being processed by the relevant Dutch authorities Please be aware that your

application concerns a very specific and unique procedure that needs to be handled with great care

We will contact you as soon as we have heard back from the relevant Dutch authorities

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaard e mail 6 Afwijzing

Dear Mr

You have claimed to have worked for the Dutch military mission in Afghanistan We have checked

your claim with the Ministry of Defense in the Netherlands The Ministry of Defense notified us that

based on the evidence provided by you we were not able to verify that you meet the requirements

for a protective status in the Netherlands

In order to be eligible for a protective status in the Netherlands you must have worked for the

Netherlands armed forces for a substantial amount of time in a high profile position Based on the

evidence provided by you the Ministry of Defense concluded that you ^^^not worked for th|
Netherlands armed forces in a high profile position]

If you have documents in your possession that prove otherwise you can send these and your file will

be re opened If you do not have any additional documents to support your claim we cannot

continue your application process

You have applied for the interpreters procedure As noted above this is meant for those who have

worked for the Netherlands armed forces in Afghanistan for a substantial amount of time in a high

profile position

We also have a general asylum procedure about which we would like to inform you

As an Afghan citizen you need to be outside of Afghanistan in order to apply for asylum It is not

possible to apply for asylum forthe Netherlands at Dutch Embassies In case you are outside of

Afghanistan and seek asylum we advise you to get into contact with the UNHRC office in the

country you are located Forthe overview of UNHCR country offices as well as the procedure

please go to https www unhcr orq where we work html

With kind regards
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Netherlands Embassy

Standaard e mail 7 Reminder

Dear

A while ago you have requested protection from the Dutch authorities through the Netherlands

Embassy in Kabul but your case has become inactive Would you please be so kind to let us know if

you want to continue to pursue your request or that you have decided to drop the matter Please

note that the Embassy needs a response within 2 weeks of the date of this email

With kind regards

Netherlands Embassy

Contactpersonen

IND

10 2e 10 2e S ind nl

10 26 10 2e 10 2e @ind nl

DEF

I0 2i I0 2e I0 2e @mindef nl

BZ DAO

I0 2€ il0 24| 10H2^ l@minbuza nl

10 2e r0 2oyi 10 2e 10 2ei

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

KAB

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

10 2e 10 2e 10 2e 5 m inbuza nl

10K26 I0 2e 5 minbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza nl
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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 heeft de Kamer op 18 dec 2019 een

brief hiero ver gestuurd

o VVD ondersteunt het beleid m b t de bescherming voor Afghaanse tolken die voor

Nederland gewerkt hebben Veave no one behind Is een militair prlncIpe

o CDA ondersteunt het beleid m b t de bescherming voor Afghaanse tolken die voor

Nederland gewerkt hebben

o D66 heeft in eerdere debatten aandacht gevraagd voor het lot van de Afghaanse tolken

o CU ondersteunt het beleid m b t de bescherming voor Afghaanse tolken die voor

Nederland gewerkt hebben

o Groen Links ondersteunt het beleid m b t de bescherming voor Afghaanse tolken die

voor Nederland gewerkt hebben

o SP heeft meerdere moties ingediend en Kamervragen gesteld over de Afghaanse tolken

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 bedreigd voelen vanwege deze

werkzaamheden naar Nederland te halen om hler de asielprocedure te dooiiopen

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

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

o BuZa coordineert de contacten met de tolk in Afghanistan en verstrekt de visa

o IND geeft toestemming aan de tolk met gezin om In NLD de asielprocedure te volgen en

regelt het traject vanaf het Aanmeldcentrum In Ter Apel

• 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 luchtvaartmaatschappijen niet viogen De fysieke 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

• Sinds mei 2021 worden tolken door de ambassade gecoacht 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

• Het verhoogde tempo zet druk op de keten maar de extra werklast weegt niet op tegen het
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veiligheidsrisico voor de tolken

Toelichting

• 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 wordtelke aanvraag van een tolk individueel beoordeeld Cerzijn immers ook

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

Ook onder de tijdsdruk blljft zorgvuldigheid zeker In dit dossier wel van belang
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I0 2e l^fo^ I0 2e |@minbuza nn
10 2e | | 10 2e |

|i0 2e| Tue 3 3 2021 11 29 43 AM

Subject 02082021 Kamervragen Afghaanse tolken

Tue 8 3 2021 11 29 49 AM

To

From

Received

Ah okay ik dacht dat je mij vroeg dat te bevestigen ©

From 10 2e 0 2^fc 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 3 augustus 2021 11 54

10 2e] | |Tl0 2e |
Subject RE Kamervragen Afghaanse tolken

I0 2e @minbuza nlTo

Hi I0 2e ik Wilde eigenlijk met mijn email jouw vraag beantwoorden en bevestigen dat er echt geen LP verstrekt kan worden gr

W

10 2e ^| 10 2» |
Sent maandag 2 augustus 2021 19 11

To l0 2e f0] 2^^ I0 2e @minbuza nl

Cril|0M2^|
Subject RE Kamervragen Afghaanse tolken

I0 2e g minbuza nlFrom

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

Dag10 2t
In een kamerbrief in juni hebben we inderdaad aangegeven dat IPs niet verstrekt kunnen worden

Greet

10 2e

From 0 2e f 0 2^ c I0 2e @minbuza nl

Sent maandag 2 augustus 2021 11 19

10 2« I I 10 2e I 10 2e @minbuza nl

| ^10 2et^ 10 2e 1^ 10 2e

To

CriiTO

Subject FW Kamervragen Afghaanse tolken

10 2e g minbuza nl

Hi 10 2e

Kan je bevestigen dat op eerder vragen over verstrekking IP s aan Afghaanse tolken {en hun gezin is aangegeven dat de wet en

regelgeving zich verzet tegen de verstrekking van IP s aan vreemdelingen in het land waarvan zij de nationaliteit bezitten art

2 11 3 Paspoortbesluit Indien de verstrekking van het laissez passer geschiedt ten behoeve van een niet Nederlander omvat de

territoriale geldigheid nooit het land waarvan de houder de nationaliteit bezit

Vwb vraag 5 om in lijn met de motie Piri reisvisa te verstrekken aan de resterende tolken en hun gezinnen die in aanmerking

komen voor de tolkenregeling en die momenteel een Afghaans paspoort afwachten laat ik beantwoording graag over aan de VR

visum collega s

Gr

From I0 2e ^ I0 2e |
Sent donderdag 29 juli 2021 19 00

TQ | 1Q 2e | fQ] 2^^| 1Q 2e

Cc l0] 2ai| I0 2e | |
~

l0 2e

Subject FW Kamervragen Afghaanse tolken

10 26 @minbuza nl

s minbuza nl

@minbuza nl

Dag10 2j
We hadden eerder al eens contact over de Afghaanse tolken die naar Nederland gehaald worden Nu komt er weer een nieuwe set

kamervragen binnen waarbij ook gevraagd wordt naar de mogelijkheid om visa te verstrekken aan mensen die geen paspoort

100310 {vraag 5 Graag maken we gebruik van jouw input hierop Van belang voor ons om nog eens te weten of dat inder449616



echt Diet kan zoals we altijd begrepen hebben Zijn er creatieve opiossingen waar we wellicht nog niet aan gedacht hebben

Greet

10 2

From 10 2e @mindef nl I0 2e 5 mindef nl

Sent donderdag 29 juli 2021 17 41

I0 2g g minbuza nl @ind nl I0 ^e g jnd nl 10 2e Sminjenv nlTo | 10 2e

10 2e 10 2e @mindef nl ^0 2e il0 2»jt 10 Se @minbuza nl 10 2e 10 2e@min|env nl

10 2« g nninbuza nl

10 2e I0 2e @ politie nl 10 2e@politie nl @politie nlCc

Subject Kamervragen Afghaanse tolken

Allen

Alvast een heads up\ er zijn Kamervragen binnengekomen van de leden Piri c s over Afghaanse tolken

bijgevoegd

We zullen bij de beantwoording goed kijken naar de Kamerbrief over Afghaanse tolken antwoord op de motie Piri

over de visa die we momenteel ook opiopen en de vragen vanuit de Eerste Kamer zodat we veelal dezelfde

teksten kunnen gebruiken

Ik heb een eerste opzet van de beantwoording hierbij gevoegd Wordt vervoigd

Mvg 10 2

Met vriendelijke greet

10 2eX13K2i^ 10K2e

10 26

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag | 10 2e

10 2e

10 2e [cDmindef nl

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 uverzocht 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

00310 449616



i iO 2e |J I0 2e [i|| I0 2e @minbuza nl]
1|0 2^] 10 2e

i0 2e n@minbuza nl] | iO 2e | | iO 2e |B 10 2

From | {lQ 2e |jf^
|i0 2e| Tue 10 5 2021 3 19 15 PM

Subject 05102021 Opties RD in A^hanistan schoon concept AH

Tue 10 5 2021 3 19 00 PM

To

1 I0 2e I I 10 2e |[| I0 2e |@tninbuza nlU 0 24 l I0 2e

_l@minbuza nl]

10 2eCc

Received

Hi i0 2e

Hetgeen 10 29beschrijft is een stuk uitvoeringdie niet conform regeigeving piaatsvindt als dit normaiiter wel zo gebeurd wordt er

normaliter strijdig met de wetgeving gehandeid Zoals eerder aangegeven en bevestigd door de wetgever schrijft het

Paspoortbesluit in art 2 9 lid 5 voor dat een reisdocument als bedoeld in artikel 15 tweede lid van de wet geldig is voor het land

van bestemming en de landen waarvan de houder op zijn doorreis de grens passeert met uitzondering van het land waarvan de

houder de nationaliteit bezit In artikel 2 11 lid 3 is bovendien specifiek opgenomen dat indien de verstrekking van het laissez

passer geschiedt ten behoeve van een niet Nederlander de territoriale geldigheid nooit het land omvat waarvan de houder de

nationaliteit bezit

De clausule Xa zoals opgenomen als bijlage A in de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland ziet toe dat het uitsluiten van geldigheid

voor het land waarvan de houder de nationaliteit bezit op standaard wijze wordt opgetekend

Het verstrekken van een LP aan een vreemdeling zonder de vermelding van het land waarvoor het LP niet geldig is is strijdig met de

regeigeving Het is dan ook geen kwestie van al dan niet hoeven te gebruiken als we een LP rechtmatig willen verstrekken kan dat

niet zonder de clausule

Het spijt me echt dat ik geen opiossing kan aandragen maar meen dat met dit advies voorkomen wordt dat BZ achteraf in de

problemen komt en dat de uitreis van Nederlanders aan wie rechtmatig een LP is verstrekt hierdoor niet in gevaar komt

Gr

O 2 0

10^26

From 10 2e 10 2e i 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 5 oktober 2021 15 01

To | 10 2e |jf0K^fe| 10 2e

cdoM2g
@minbuza nl

@minbuza nl i 10 ^ 10 2eI0 2e 10 2e 10 2e 10 2e

lOK2e |@minbuza nl | l0 2e | | ^° 2e | j I0 2e

Subject FW Opties RD in Afghanistan schoon concept AH

@minbuza nl

|io 2^jkijk je evenmee svp Als we geen clausule ‘uitgezonderd voor
’

in LP hoeven te gebruiken maakt kans groter dat

lokale regime er niet over struikelt

Verzonden met BlackBerry Work
Cwww blackberrv com

10 2e @Tnmbuza nlVan

Datum dinsdag 05 okt 2021 1 54 PM

Aan | l0 2e^ |
“

io 2e

Kopie | 1oi 2e y10 2e [ 10 2e |@mmbuza nl j t0 24 | 10 2e [ 1Q 2e

lQ 2e i@mmbuza nl

Onderwerp RE Opties RD in Afghanistan schoon concept AH

I0 2e @mmbuza nl C 0 2if 10 2e

@jninbuza nl 10 2e 10 2e

Hoi|{10 26^^

Volgens mij zei je tijdens overleg zojuist dat we in LP schrijven voor welk land het niet geldig is Mijn ervaring is anders dus heb dat

net gecheckt we schrijven altijd voor welke landen het wel geldig is

^00311 lledigheid het LP heeft de voorgedrukte tekst reizen naar in Wat we daar normaliter doen is in doorstrepen 449617



laten staan In geval we kiezen voor IP s uitschrijven voor Afghanen in Afghanistan zou je daar schrijven reizen naarfl^K^en
Nederland

De kans is dus aanwezig dat het lokale regime hier geen issues mee heeft ookal is het volgens de Nederlandse paspoort wet niet

geldig in Afghanistan als je het aan een Afghaan uitgeeft We noemen het land Afghanistan geheel niet in het LP dat wijkt niet af

van de reguliere proces los van dat we normaliter niet een LP afgeven in een land waarvan de houder de nationaliteit bezit Bij

nationaliteit van de houder schrijven we bij een niet Nederlander nooit de nationaliteit maar 3 streepjes —

Op dit moment hebben wij 69 personen in de database zonder reisdocument waarvan 2 Nederlanders en 67 Afghanen waarvan

ca 15 volwassenen rest kinderen
10 2a

Ik denk dat het voorkeur heeft om eerst te checken of lokale regime akkoord zou gaan met een Note Verbale met daarop

namen personalia geb datum van de personen die voor ons akk zijn voor repat naar NL Feitelijk is dat gelijk aan excel dat we nu

ook aanleveren maar dan in een Note Verbale format Pas nadat lokale regime aangeeft dat zij daar niet akkoorc

LP route inzetten mits leiding BZ akk is en we ons bewust zijn dat we de documenten meegeven aan iemand van|~ 0 2a^ 2a

het is goede handen blijft ervaringen andere LS positief op dat punt

aa rla nm aa

en

Gr

10 2©

From | l0 2e | | l0 2e | den I0 2e

Sent Tuesday October 5 2021 12 01 PM

To | l0 [2e]|J 10] 2a |^ t10 2e |@minbuza nl ^lf^
[10 2e | | W [2e |^ Q0 2e | ai^buza nl j 0 2^| 10 2e | | 10 2e

j 0Q 26 @minbuza nl

Subject Opties RD in Afghanistan schoon concept AH

@minbuza nl

I0 2a

5 minbuza nl 10 2eCc

I0 2a I0 {2e

Zoals besproken hierbij concept notitie over RD visa voof 0 2^

Graag jullie visie en zo nodig nog een laatste check bij onze medewerkers

Daarna wil ik dit even langs de post KAB sturen voor feed back

Gr

10 2e

00311 449617



I0 2e|t |i0 2€j^ I0 2e |@minbuza nn | iQ 2e | |10 2^| I0 2e Ica minbuza nl1 | i|0 2^e jO 2^
\\ \ iQK2g] I0] 2e |@minbuza nl1 lio^

^0 2s l@minbuza nl] DAO PRAF[| iQ 2g |@minbuza nl]
10 2» | |1Q 2^|| I0 2e |@minbuza nl1 | iO 2e [ j 10 29 |@minbuza nl1 | I0 2e [

To

I0 2e I@minbuza nl1 l iQ 2e | |[l0 2e 0 26|
i3 2|^ iOK2e @minbuza nl] I i0 2^

1Q 2e

Cc

l@minbuza nl]

From |{io 2e | f^
|10 2e| Tue 8 10 2021 4 50 48 PM

Subject 10082021 Reactie M op memo A^hanistan
Tue 3 10 2021 4 50 49 PM

Update actiepunten Afohanistan docx

Received

Beste alien

Bijgaand het overzicht zoals ik het zojuist cfm verzoek aar I0 2^fen [10 2e heb verzonden Veel dank voor jullie meedenken en

meeschrijven vandaag I will keep u posted
i0 2e| vroeg nog of jullie al een planning hebben voor het vertrek van 10 2g van de lokale stafleden en hun

kerngezinnen Ik neem aan van wel kunnen jullie dat bevestigen

Groeten

10 26

•

0 2o

From |M0 2e |{ 0 2f
Sent dinsdag 10 augustus 2021 17 44

I0 [2e

10 2e t |lO 2^H t10 2e

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 2« @mmbuza nl

@minbuza nl

10 2e 10 2e @mlnbuza nl

Cc

|0 24 ^10 2et
Bijgaand het bulletsgewijze overzicht van de maatregelen en actiepunten t b v M

Groetl

0 2o

FromfeiO ^
Sent dinsdag 10 augustus 2021 12 42

To [1Q 29 C Q 2^ c I0 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 29 10 29 @minbuza nl

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

I0 2e

Dank 0 26 Voor M heb ik niet een uitgebreidverslag van de vergadering nodig maar een A 4tje waar in bulletsgewijs
aangegeven staat wat de maatregelen zijn die we gaan voorstellen aan onze politieke superieuren zowel BZ Def als IND

op personele capaciteit in keten op versoepelingen voorwaarden op logistiek Bij de versoepelingen ook risico schetsen

Dankil^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van | i0 2e |{j0 2| c| 10 2e |@minbiiza nl

Datum dinsdag 10 aug 2021 12 31 PM

Aan I 1Q 2e |J 10 2e ^ |idj 2^3 Q 24H 10 2e |@minbuza nl l|l0 2^^ 2|6]
1 I0 2e |@minbuza nl J lO 2e |dlO 2ej j lop^^ @minbuza nl

KQpiet10 2^
10 2e

I0 2e @tnitibnza til I0 2e i0 2e {I0 2e
^ atniiibiiza nl ii0 26i

10 2e HlO 2eH 10 2e ^feinbuza nl [l0 2€|y| 10^^^^^
lOK2e |@minbuza iil J lQ 2e [|0 2^ 10 2e |@min^a nI lQ 2t^jj^0 2^minbuza nl

Onderwerp RE Reactie M op memo Afghanistan

10 2e

10 2® £minbuza nl

l0 24f^J alien

Vernamen vanochtend van behandelend medewerker bij IND dat zij druk bezig zijn met de kerngezinnen Alle hens aan dek daar

nu ze proberen eind van de week met een inventarlsatle te komen Ik neem aan dat dan gaat om de lijst van 1 augustusf I0 2e

igt nu eerst de focus de afhankelijke familieleden behandelen ze daarna
00312 449618



Als dit inderdaad de lijst van 1 augustus is kun je telefoongesprek met J V over IND denk ik constructief aanviiegen hun bedanken

voor hun inzet en zeggen dat we uitzien naar hun inventarisatie eind deze week

M b t hoogambtelijk overleg bij Defensie vanmorgen was goed overleg Defensie heeft opgeschaald en zit in de actiemodus Wil

charter sturen om 50 bevestigde tolken die nu in procedure zitten op te halen en vraagt aan JenV IND om documentvereisten

{paspoort en geboortecertificaatte laten vallen 10 2g

f1QV2a^10 2g

10 2g

ik heb overigens aangegeven dat gezien alle binnenlandspolitieke druk nu het sturen van een charter met voldoende lead time

zodat betrokkenen gelegenheid hebben om in Kaboel te komen me een sterk signaal lijkt Maar dat het enige element in dit

geheel dat we echt niet in eigen hand hebben de acceptatie van de AFGaut is op Afghanen die i p v met een Afghaans paspoort

met een NL noodreisdocument op het vliegveld staan Daarover spreektiio^ Vandaag met protocol in Kaboel en wordt as we

speak een afspraakgemaakt vooKp0 2e| nnet de 10 2a ambassadeur I0 2e hier in Den Haag

Ik zal straks nog nader vers lag doen van het overleg

Groeten

O 2 0

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

Sent dinsdag 10 augustus 2021 10 20

To ji0 2^] ^^ ^ 10 26 |@minbuza nl jiOK2at|l^ 2|a iniQ 26 |@minbuza nl [ io ^tlOK2e | 10 26

I0 2e @minbuza nl [1Q 2e[ 10 2e
^

T@minbuzaml [l0 2^ | l0 2a | 10 2e |@minbuza nl I0 2e

@minbuza nl

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

10 2« 10 2e 10 2e@minbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza nNi 0 2iO

jO 2^minbuza nT

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

Allen

IO 20

Veel dank voor dit heldere overzicht

Heb jij vertrouwen dat de stoelen inderdaad beschikbaar zijn als we erom komen Kun je bij een andere maatschappij
^0 2g misschien wel een blokboeking doen

College s bij VCI en DAO inzake bellen J V over IND gele bullet hieronder

Ik stel voor dat ik in eerste instantie bel vandaag Kunnen jullie voor mij een aantekening en een afspraak maken

Afspraak kan in overleg met cc ondef10 2 |1 M u v van afspraak om vier uur kan alles schuiven vandaag

Als nodig vragen we M daarna op haar niveau contact te leggen In elk geval goed om het belang hiervan ook te noemen

in haar MR interventie voor vrijdag

Tolkendossier komt aan de orde in het Hoog Ambtelijk overleg met DEF vandaag | i0 2e| punten o a duidelijkheid over wat BZ

wel niet kan doen afspraken over pro actieve outreach door DEF onderstrepen belang snelheid scenario voor niet commercieel

vertrek worden daarin hopelijk meegenomen

Hartelijke groet

i0 2el

From ^iO 2e| |iQ 24 j I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 10 augustus 2021 09 44

5 minbuza nl M0 26 p 2aj 10 2e @minbuza nl 1Q 2e [l0 2e10 2e I0 2eTo

10 2e @minbuza nl

CcH0 2^I \ J

10 2« 10 2e 10 2^ l{\\0 {2^
@minbuza nl

10 29 @minbuza nl 10 2e@minbuza nl

I0 [2e |@minbuza nl ^10K2e[tj 1Q]i2^ | 10][2e

ri0 2e |@minbuza nl ^{^0 2j kl0 2e N 10 2e

I0 2e | |l0 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl
449618

@m inbuza nll



Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

Beste I0 2e

Ad Blokboekingen LES

V Wij hebben vandaag contact gehad met de

de komende twee weken elke dag femilies uit te sturen Echter blokboekingen worden niet meer gedaan omdat er teveel

doorgeschoven wordt en mogelijk op de zwarte markt prijzen worden opgedreven
0ns kernprobleem is wanneer IND de beschikkingen a^eeft

V Volgens ons draaiboek zouden we 15 augustus beginnen met de eerste lokale staf dagelijks te laten vertrekken We moeten

uiteraard ook de GOA etc informeren voor de opvang

Actie

I Wat belangrijk is dat M of ji] contact opneemt met haar jouw collega van J V en aangeeft dat we er op rekener^atd^ND^I
binnen enkele dagen in ieder geval de eerste lijst van 1 augustus gereed heeft Daaris het wachten oci

10 2g lie ons aangaf dat hi] stoelen beschikbaar heeft om in

Ad Tolkendossier

Belangrijk dat we binnen BZ een duidelijk beeld hebben waar winst te behalen is en waar niet binnen onze

taakverantwoordelijkheid Als we toegeven aan wilde voorstellen zoals geen identiteitsdocumenten meer vereisen of tolken

zonder paspoort laten reizen c q met documenten die we cfm de Paspoortwet niet kunnen verstrekken dan komen we later in

problemen Er is domweg te veel fraude en er zijn mogelijke andere veiligheidsrisico’s
In onderstaande aantekening is aangegeven wat we van Defensie kunnen vragen

Tenslotte spreek ik vanmiddag Protocol hier om na te gaan of MoFa akkoord zou gaan met uitreizen van hun onderdanen

zonder paspoort of met NL documenten ik weet het antwoord al maar ik vraag het nogmaals

V

V

V

Aantekening tolken

Rol van BZ bij de huidige capaciteit van de post zonderafschaling en sluiting}^

Identiteitsdocumenten

Voor vaststelling identiteit nadat DEF heeft vastgesteld dat de aanvrager op papier een tolk was zijn minimaal vereiste

documenten onvermijdelijk Indien we daarvan afwijken komen de volgende ook politieke risico’s in beeld fraude

mensensmokkel kinderhandel banden metterroristische organisaties en andere veiligheidsrisico’s Dit is in lijn met IND

eisen

Post heeft voor deze documenten twee maanden geleden de volgende maatregelen genomen taakstelling drie lokale

medewerkers en ASH voor tolkendossiers invoeren van ‘tolkentelefoonnummer’ proactieve outreach richting tolken per

mail telefoon inschakelen van vertrouwensadvocaat die aanvragers begeleidt bij verkrijgen documenten documenten met

inconsistenties hoeven niet meer gecorrigeerd te worden en vereiste documentenlegalisatie wordt achterwege gelaten

V

V

Reisdocumenten

Een tweede categoric documenten zijn reisdocumenten visa Hierbij kunnen twee versnellende acties worden toegepast
visumbrief verstrekking en militaire charter vlucht

De eerste is betrekkelijk eenvoudig maar zal de vertraging bij het aantonen van ID en gezinssamenstelling niet versnellen

De toepassing van de visumbrief door DCV vervangt het visum in het paspoort waarmee biometrics etc on arrival in NL

kunnen worden gedaan Echter de aanvrager zal nog steeds een A^haans paspoort moeten hebben Volgens de NLse

Paspoortwet kunnen we aan A^haanse onderdanen in Afghanistan geen NL reisdocumenten verstrekken Bij deze optie zal

KAB met de vliegtuigmaatschappijen

V

V

afspraken moeten makenI0 2g

De tweede optie is militaire charters waarbij betrokkene buiten de gangbare regels van Afghanistan uitviiegen Deze optie is

niet onderzocht en levert strijdigheid met de soevereiniteit van A^hanistan op Zo had Defensie bij vertrek vanuit Mazar hun

tolken direct kunnen meenemen Probleem is dat deze optie zorgvuldig onderzocht moet worden en veel voorbereiding
vereist om alle resterende tolken in een keer uit te vliegen De post beschikt niet over capaciteit om datte doen

V

H 1

H 1

Rol BZ bij afschaling e o sluiting

In deze fase heeft de Post al enkele weken geleden de optie aanaereikt om gebruik te maken van een Internationale

organisatie 10K2^

V

10 2g
10 2g

Procedure ziet er als voIgt uit

1 Aanvrager dient scan van vereiste documenten in via KAB CA die deze uploadt in het onlin^fo^^ysteem
2 j0 2^yerifieert documenten i s m MOI’s Document Checking Unit

3 0K2iibeschikt over DNAtest opties waardoor bepaalde checks in eigen beheer kunnen worden gedaan

gezinsbepaling
4 Bij positief oordeel bevindingen worden gedeeld met IND die op basis hiervan akkoord geeft voor afreizen tolk

kerngezin naar NL

5 Op instructie van IND

V

00312 449618



6 DEF boekt ticket voor tolk kerngezin

|DCV stelt visumbrier op

8 Tolk kerngezin ontvangt var lQ 2^ iet ticket de visumbrief en overige benodigde informatie aankomstbrief

9 Bij akkoord gaat DCV i o m KAB met de luchtvaartmaatschappijen in overleg voor instemming met reizen op

visumbrief als uitzondering op regulier visum

10 C 0 2^lBtelt ondertussen alvast een conceptovereenkomst op om zodra alles rond is samenwerking z s m op te

kunnen starten

NB I i0 2a |is geen voorstander van deze regeling maar biedt geen alternatief BZ is tot nu toe verantwoordelijk gehouden
voor deze uitvoeringsfase dus het is aan BZ om deze optie verder voor te bereiden 10 2|heeft drie weken nodig maar geeft
aan dat de capaciteit vermindert naarmate meer landen een beroep op hun gaan doen

V

Rol BZ bij andere regelingen NAVO UN

De Post stelt voor d^j0 2^fegeling ook toe te passen voor NAVO UN aanvragers indien daarvoor een politiek akkoord

komt Post kan deze aanloop niet verwerken onder welke omstandigheid dan ook

Bij besluitvorming voor NAVO verzoek dienen de kaders voor de NLse militaire missie meegenomen te worden

V

V

Wat zou DEF meer kunnen doen

proactiever kunnen zijn door bij de reeds in NL aanwezige tolken actief navraag te doen of er nog collega’s missen Zie de

aangenomen Kamermotie waarin de acties worden beschrevenR

Verder zal DEF een scenario moeten uitwerken om tolken weg te halen indien de Ambassade niet meer kan functioneren

afechaling voorbereiding evacuatie en of sluiting Door verminderde betrouwbaarheid beschikbaarheid van civiele

binnenlandse vluchten dienen de eerste problemen op dit gebiedzich al aan

V

Vriendelijke greet

Klnydvn tht Nntperljadi

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of the Minist^ of the lnterfor| Malalai Watt 5hahr e Naw| Kabul | Afghanistan
fl0 2i 10 2e I^0 23 10 2e Email 10 2e @minbuza nl

From iO 2e [iO 26 c I0 2e @minbuza nl

Sent maandag 9 augustus 2021 21 25

To I 10 2e I 10 2e 10 2^|1 10 2e @minbuza nl 10 2 i0 2e

10 2e @minbuza nl

ccHo 2fe 10 2^ ^ [I0 2^ j 10 2 |@minbuza nl | 10 2e

I0 2e |@mlnbuza nl H 26[jj lQ 2e | | iQjpef |@mlnbuza nl | I0 2e Ul0 26i
[10] 2e S3minbuza nl rf f10] 2a [10] 2e SJminbuza nl 10 2e Q [2i 10 2e S3minbuza nl

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 2e 10 2e @minbuza nl

Beste I0 2a

voor de snelle feedback Goed nieuws
00312 449618



Er komt eentijdslijnmet de stappen voor de LES Weet dat we al zijn begonnen vandaag met de helftvan de lijst A dwz

zonder hardshipclausule aanvragen en morgen de rest Daama volgt lijst B Morgen ook eerste blokboekingen We

moeten wel weten wanneer IND de lijst A gereed heeft

Er is morgen overleg met MINDEF over tolken begrijp ik

Stel voor dat we inzet op dat dossier nu toetsen aan de hand van de punten van M

Wij zullen morgenochtend proberen een aanzet te geven voor dat gesprek en bij jullie 0900 op bureau te hebben

Hartelijke groet

10 2e

Sent with BlackBerry Work
www blackberrv com

From I0 2e I0 2e

Date Monday 09 Aug 2021 9 02 PM

To [i0 2dji^ ^ l@mmbuza nL | l0 {2e | ti0 2ej i 10 2e I@mmbuza nl |l0 2^{|i0 24 l I0 t2e |@tnmbuza nl

CcHo 2^[ I0 2e Jb^mr ^4|nmbuzaml | I0 2e |@minbuza nl | Tb ^ifb ^
l@mmbuza nl ^10 2efl 1Q 2e 1Q 2e |@minbuzan^ 10 2er^l0 2e ^ 10 2e

{[1Q [2£|j| 10 26 H 1Q 2e] |@minb^ nl | 10 2e 1Q 2e] |@minbuza nl

Subject Reactie M op memo Afghanistan
^

10 {2e @mmbuza nL

@minbuza nl

Beste i0 2e] 10 2© I0 26 en anderen

M reageerde al op het memo inzake Afghanistan Haar reactie staat in Foxy en heb ik voor het gemakook hierbij gevoegd

iOK2e en 10 |2©

Kunnen jullie antwoorden op de drie vragen van M verzorgen in overleg met andere betrokkenen {incU10 2sjcnzake de

alternatieve snelle methode als docs haperen} Ik stuur die dan door

Kunnen jullie ook een korte interventie in de MR van vrijdag voorbereiden

Daarnaast moeten we beginnen aan de Kamerbrief

|l0 2^je kunt met deze reactie de blokboeking en maken We horen het graag zodra dat is gelukt

Er zijn meer stappen die we nu moeten zetten heldere afspraken met de IND over de tijdlijn en hun inspanningen informeel

informeren partners etc Ik stel voor dat jullie onderling afspreken wie wat doet Deze acties graag ook onmiddellijk starten hoeft

niet te wachten tot pre crisisberaad woensdag of het bredere overleg donderdag

Zoalj 0 2^fen 10 2© orige week ook al aangaven schakel vooral meteen hogere niveaus in als dat dienstig is Dit is nu echteen

urgent dossier en het is helemaal prima om daarover op hoog niveau te overleggen

Hartelijke groet
i0 2el

io 2e 10 2e

Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands

10 2e

RiJnstraatS | P O Box 20061

2500 EBThe Hague

Phone ] n0 2e |[10 [2e]
E mail

m
10 2e @minbuza nl

Twitter I0 2e
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^ Huidigestand
DEF heeft 273 tolkenpassen verstrekt

o lOStolken zijn in NLaangekomen

o 53 bevestigd door DEF die nu in de procedure zitten

o Ontbrekend aantal 112

KAB voIgt de 53 proactief op
o 7 aanvragers 1 maand geen reactie

^^4 aanvragers z bezig met verkrijge^eisdocumenfe^no^ienfflSezRa^Jspoorf^^Bez^af^ori^^Lj
kwetsbaar en zou gebaat zijn bij een alternatief

o 5 aanvragen met bijzonderheden komen niet opdagen bij afspraken willen niet wettige kinderen meenemen of

ouders broers zussen I h g v problemen met documenten wordt vertrouwensadvocaat ingeschakeld Een

aanvrager herhaaldelijk niet komen opdagen bij zittingen

NB aanvragen van paspoort kan enkel o b v een Tazkira Afghaanse identiteitskaart Wachttijd voorTazkira gemiddeld

2 maanden

Daarnaast veel vertraging vanuit de tolken zelf veelvuldig hebben mensen uitstel van 3 maanden gevraagd Deze week

hebben twee tolken zich teruggetrokken uit de procedure {waren gereed voor vertrek

Indien documenten in orde bewijslast plus wettelijk vereiste documenten doorlooptijd van aanmelding tot vertrek 3

weken Sinds juni 21 vijf snelle aanvragers

Vereiste documenten

o Geldig paspoort

o Trouwcertificaat t b v vaststellen familieband vereist om kindontvoering uit te sluiten

o Ihgv ontbreken trouwcertificaat geboortecertificaat

o Geen verefste wef opgevraagd voor dossier indien in bezit aanvrager Tazkira Afghaans identiteitsbewi s

Iiil MotiePiri 3 6 2021

[verzoekt de regering om voor einde Nederlandse aanwezigheid alle mogelijkheden te benutten om ervoor te zorgen dat

de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn Pit door actief alle tolken ongeacht hoe lang ze voor defensie

hebben gewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met het verkrijgen van

identiteitsdocumenten ook via bevriende ambassades consulaten en militaire bases het proces waar mogelijkte

vereenvoudigen en in te korten desnoods de mensen op te halen evenals Afghanistan veteranen die tolken willen helpen

actief te ondersteunen bij hun belangrijke werk en het uitwerken van een evacuatieplan op basis van het principe ‘no man

left behind voor het geval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder verslechtertj

00312 449618



Toj^ I 10 26 ~^ 10 2e

iQ 2e l@minbuza nll
lO 2ei |jt0 l2^

|l0 2e| Tue 3 10 2021 9 52 23 PM

Subject 10082021 Versnellingstraject Tolken

Tue 8 10 2021 9 52 00 PM

To @minbuza nl1
10 2e 1Q 2eCc @minbuza nl]

From

Received

Hi i0 2e

Na overleg met DJZ ER vastgesteld dat de verstrekking van een EL Noodreisdocument ETD geen wettelijke grondslag heeft en is

derhalve geen optie

10 2g

CONCEPT

Aan M

Van
2e

Cc 10K26 DAO DJZ KAB

H 1

•0 2m

From | 10 2e ^| 10 2e \
5
0031 S^dag 10 augustus 2021 19 19

To |uvn2e Q 2ofe I0 2e Siminbuza nl

I0 2e @minbuza nl

449619



Cc | i0 2e | ^0 2f j I0 2e |@minbuza nl
’

Subject FW Versnellingstraject Tolken

10 2e10 2e
•

Dag 0 2n

Graag met prioriteit je visie voor snel advies aaf ^ ^e onderstaande mails s v p niet vender verspreiden

Ik heb alvast onderstaande opzet gemaakt hoor graag uiterlijk morgenvroeg van je

Veel dank voor Je hulp

{10 26

CONCEPT

Aan M

Van

Cc DAO DJZ KAB

Ootle Laissez Passer

From^f0 2^j| 10 2e | j 10 2e

Sent dinsdag 10 augustus 2021 18 24

To den

Subject FW Versnellingstraject Tolken

@minbuzajTl

I0 |2e @mlnbuza nl

Dit was snelle reply van M

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

Van 10 2e[|[l 0 26| ^0 2^minbuza iil

Datum dinsdas IQ aus 2021 5 56 PM

Aan 1Q 2 10 2e 10 2e fSmmbuza nI

£0 ^^^ rr~l@mmbuza nl j I0 2e L^0 2e^
@mmbuza nl

10 2e

r00313i
10 2e 10 2e @minbuza til

449619I0 2e @mmbuza nl j|IO 2 10 2« 10 2eT



Onderwerp RE Versnellingstraject Tolken

Dank stuur even als e mail dan geef ik accoord waar gevraagd Heb het gelezen en met nog 2 aansporingen qua tijdspad

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

VaD6iO 2|l I0 2e

Datum dinsdaglO ai^ 2021 5 53 PM

Aan tlO 2e |lQ] 2^ ^tQig^mmbuza nl

Kopie | 10 2e iJ 1Q 2e

10 26 H iQKSe i^nbuza nl l 0 24 l

Onderwerp Versnellingstraject Tolken

10 2e @mlnbuza nl

@mlnbuza nl J I0 2e |JlO 2ej
I0 2e |@mmbuza nl

10 {2e 10 2e @mlnbuza nl I0 2e

Sigrid bijgaand overzicht van versnellingsmaatregelen Dit lijkt mij op dit moment voldoende sense of urgency is er bij
alle betrokkenen Zou dus niet nu direct een BWO willen convenieren^ maar pas als blijkt dat er hoger in de hierarchie

een kink in de kabel komt bij IND of Defensie Ik zou DCV willen vragen je nog apart te adviseren op de optie van laisser

passers in afwijking van de Paspoortwet PaaronijoK^CV in copie

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

00313 449619



I0 2^J| iOK2e I I0 2e |@minbuza nl1

I I0 2e m{24 lQ 2e |ta minbuza nl iQ 24l|^ iQ 2fe | I0 2e |@minbuza nl1 l lQ 2e |

fo^ I0 2e l@minbuza nl] I 10 2^1 10 12^1 iQK2e |@minbuza nl]

From | 10 29X[T0 2a den

Sent Wed 8 11 2021 8 25 40 AM

Subject 11082021 Versnellingstraject Tolken

Wed 8 11 2021 8 25 41 AM

To

Cc

Received

Dag i0 f2a

Hierbij reactie op verzoekl10 2aj met dank aari’ 0 2|t0 2^rl 0 2^

Gr

10 2e

CONCEPT

Aan M

Van Wnd DCV

10 {2e 10 2a DAO DJZ KAB 1°K^fCc

Optie laissez passer

duplicaat 449619

Fromt^^jf 10 2a |
Sent dinsdag 10 augustus 2021 18 06

To | lO 2e |JlO {2e^den
Cc | 10 2e |j 10 2^ i

10 26 ®minbuza nl

I0 2a ®minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Suhlprt FW Versnellingstraject Tolken
00314 449620



We hadden het er vanmiddag nog over Afghaanse tolken Kan jij laten kijkennaar genoemde LP optie in afwijking
paspoortwet Insteek zou uiteraard moeten zijn om te kijken wat kan en niet zo zeer wat niet kan

I0 2e [ kijk jij ook even mee of er vanuit uitvoeringsperspectiefissues zijn

Verzonden met BlackBerry Work

Cwww blackberrv cQm

10 2 5 10 {2e 10 2e

I

|10 2e||l0 2^ i0 ^
I {10 2e | 10 2e 10 2e I10 {2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e IO 20 10 2e 10 {2e

duplJcaat 449619

c

£

I

Verzonaen met UiacKiserry worK

www blackberry com

00314 449620



{10 2e Ul0 2e|

|0 2 lQ ^e I@minbuza nl1 l I0 2e I | l0 2e |
|iO 2e \ip {2^ 10 2 ^@minbuza nl]

10 2e Ca minbuza nl1 | I0 2e | | 10 2e |[| I0 2e

TlQ 2e I@minbuza n]jn l0 2e | | 1Q 2^
@minbuza nn | iO 2e [To

1Q 2e @min buza nl]

I0 24 10 2e 10 2e 10 2e i0 2e][ 10 2e @minbuza nlj 10 2e |Cc @minbuza nn
I0 2e| I0 2e |@minbuza nl] ^I0 2e| I0 2e |@minbuza nl]

T0 2e | tlo 2BfiO ^
Fri 8 13 2021 10 41 31 AM

From

Sent

Subject 13082021 AFG beraad

Received Fri 8 13 2021 10 41 31 AM

10 26 | [ 10 29]j college s

Ter info iOK2|ten Ik nemen deel aan BZ crisisberaad waaraan ook DEF JenV IND de post enz deelnemen

Hierbij de highlights uit het extra crisisberaad zojuist voor zover relevant voor ons werk

Situatie verslechtert snel Window of opportunity nu 31 8 maar wordt zeer waarschijnlijk vervroegd

Evacuatie LES A lijst begint volgende week Post meldt dat alle lokale medewerkers over reisdocumenten beschikken

B lijst lokaal personeel ligt nog bij IND ter besluitvorming moet tempo nu snel opvoeren Desnoods politlek besluit te

nemen

Bevestigd dat 250 IP s maandag a s naar KAB worden meegenomen door BSB {dank aan CSO[ Posten In KAB voeren

demarche uit om IP s te doen aanvaarden

Vlsumafgifte tljd wordt krap om fysiekte versturen RSO AZI CSO werkt daarom procedure uit waarbij zo nodig een

digitale scan van visumverklaring kan worden uitgereikt Post zal vandaag specimen ontvangen van visumverklaring om

met de airlines te delen

Nederlanders werkzaam voor NGO s voor zover die bij de post in beeld zijn hebben het land verlaten Lastiger is een goed

beeld te krijgen van Nederlandse Afghanen die zich nog in het landen bevinden Reisadvies is actueel

Gr

10 2e

00315 449622



I0 2e flO 2e I 10 2e @minbuza nl I I0 2e ||
lO 2e | r T^e in lQ 2e I@minbuza nl1 ni0^ I lQ 2e

10 2e |^^0 2^
Thur 9 30 2021 11 25 49 AM

10 2eTo @minbuza nn
10 2eCc @min buza nl]

From

Sent

Subject 30092021 LP verstrekking
Thur 9 30 2021 11 25 00 AMReceived

DagD 2e ftl3 2

Van de wetgever BZK werd desgevraagd vernomen dat artikel 2 9 vijfde lid onder a van het Paspoortbesluit de verstrekking van

een reisdocument op grond van artikel 15 tweede lid van de Paspoortwet aan iemand die verblijft in het land waarvan hij of zij de

nationaliteit heeft niet uitsluit Uit dit artikel van het Paspoortbesluit voIgt enkel dat het te verstrekken reisdocument niet geldig

mag zijn voor het land waarvan de persoon aan wie het reisdocument wordt verstrekt de nationaliteit heeft Bij een eventuele

verstrekking van een in Afghanistan ongeldig LP aan een Afghaanse burger kan BZ niet verweten worden gehandeld te hebben in

strijd met de Nederlandse wetgeving

Wei zal bij eventuele vragen moeten kunnen worden uitgelegd waarom verstrekking van IP s in Afghanistan heeft plaatsgevonden

wetend dat

de verstrekking van een geldig Nederlands reisdocument aan vreemdelingen een inbreuk Is op het soeverelne recht van

een andere Staat om te bepalen wie zijn onderdanen zijn en wie van die onderdanen voor verstrekking van een

reisdocument in aanmerking komt

de legitieme Afghaanse autoriteit zich heeft uitgesproken tegen verstrekking van buitenlandse reisdocumenten aan

Afghaanse burgers in Afghanistan

met de verstrekking van een LP in Afghanistan een reisdocument wordt afgegeven dat geen geldigheid heeft in dat land

{moet als clausule Xa specifiek in het LP worden vermeld en derhalve niet voor een rechtmatige grensoverschrijding

gebruikt kan worden om dat land te verlaten

er geen duidelijke regel van internationaal recht in de weg staat aan verstrekking van een LP noodreisdocument waarin

een visum geplaatst kan worden het afgeven van een LP door NLd en in overeenstemming met NL recht zonder dat NLd

actief zich inspant om de persoon aan wie een LP verleend is naar Nederland te krijgen niet in strijd is met internationaal

recht

het op dezewijze verstrekken van LP s m i de betrouwbaarheld van Nederlandse LP s in het buitenland kan aantasten

Uitgangspunt blijft dus dat de verstrekking van een geldig Nederlands nood reisdocument aan een vreemdeling in het land

waarvan de vreemdeling de nationaliteit bezit strijdig is met de Nederlandse wet en regelgeving

Gr

•0 2 0

00316 449623



I0 2e | f0^ I0 2e |@minbuza nl] | M0 2e |jfoj^ I0 2e |@minbuza nn

l@minbuza nl]

10 2eTo

10 2el 10 2e @minbuza nl1 l lQ 2eH 1Q 2e

io 2e

From | 10 29 | t10 2e|fTO]^
Sent Wed 8 11 2021 7 52 43 AM

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Received

Cc @minbuza nl]

Wed 8 11 2021 7 52 43 AM

Prima 0M2e

Onze I0 2e stuurt dit zo meteen door naar M DAO^ enz in reactie op verzoek| ’0 2e | aanhem

Gr

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiry com

Van | lO 2e |QQ 2^ j I0 2e |@minbiiza nl

Datum woensdag 11 aug 2021 8 43 AM

Aan | I0 2e Vo 2e |@minbuza til I i0 2el | I0 2e I0 2e 10 2eg mmbuza nl

10 2e @tnitibuza til jl0 2e[l| 10 2e

10 2e @minbiiza iil

10 2e @mmbuza nL

I0 2eKopie

Onderwerp RE Versnellingstraject Tolken

10 2e [ ^0 2^j
Veel dank Ik deel hierbij ook meten| lOK2e | die straks de AFG

van hun gesprek met Protocol in Kaboel gisteren is

i| I0 2e I hts spreken Terugkoppeling van KAB

Protocol is bereid om proces tot verkrijgen paspoort te versnellen op basis van NV Op dit moment is een eerste probleem ontstaan

bij een civiele charter omdat Afghaans gezin zonder paspoort vertrok

Zoals ik het lees is het geen helder maar mogelijk wel een diplomatiek ‘nee’ op onze vraag ofNL LP’s geaccepteerd
worden Goed als dat straks bij i io 2s kan navragen

Groet

I0 2e

10 2e
•

0 2«0 10 26

i0 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 26 0 2« 10 26 10 2e

i0 2e

dupllcaat 449619

00317 473988
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