
i0 2e I l0 2e| 10 2e ^minbuza nll I0 2e | l0 2e| 10 2e ^minbuza nll
1Q 2e | j10 2^

Thur 8 26 2021 8 20 05 AM

To

From

|10 2^
Subject FW HOLLAND SPOT OVER2ICHT PLAATJES

Thur 8 26 2021 8 20 05 AMReceived

10 28 ipg

10 30 ipg

10 29 jpg

10 27 jpg

10 26 jpg

10 25 ipg

10 24 ipg

10 23 jpg

10 22 jpg

10 21 ipg

10 20 ipg

10 19 ipg

10 18 ipg

10 17 ipg

10 16 ipg

10 15 ipg

10 14 ipg

10 13 ipg

10 12 ipg

10 11 ipg

10 10 ipg

10 9 ipg

10 8 ipg

10 7 ipg

10 6 ipg

10 5 ipg

10 4 ipg

10 3 ipg

10 2 ipg

10 1 ipg

30 ipg

31 jpg

32 jpg

33 jpg

34 jpg

35 jpg

36 jpg

37 jpg

38 jpg

39 jpg

40 ipg

41 jpg

42 jpg

43 ipg

44 jpg

45 jpg

Copvoflast chance xlsx

Van | 1Q 29 | jlC 2ei

Verzondenr donderdag 26 augustus 2021 07 17

Aan |{10 2^ [^ 10 2e p^10 2g|] [l0 24
CC ^lP 2eH I0 2e |—^
Onderwerp FW HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

346334



HajiO 29|en io 26i

Hierbij voor de zekerheid nogtnaals de lijst met nummers

Proces is dus als voIgt

Alswe een GO krijgen dan

stuur je het nummer dat correspondeert met de naam op de lijst naarde juiste contactpersoon als je al weet dat die

persoon gezin niet meer voor Holland Spot staat heeft het ws weinig zin deze te sturen wi] doen dat niet omdat ze dan

ws weer snel terug gaan lopen maar dan toch te laat zullen zijn

heeft deze lijst ook kijkt naar het nummer haalt de personen binnen die het nummer omhoog houden checkt de

case aantal male female adults en male female children

in de tweede ring als ze al op de airport zijn kunnen de namen gecontroleerd worden van IDs paspoorten die

corresponderen met het case nr

Let op bijgaande nummers corresponderen met de nummers die onder gezin staan

Mochten jullie nog vragen hebben weet mij dan vooral te vinden

Fingers crossed

io 2«

10 2e 10 2e

10 2e

Afdeling Veiligheids en Defensiebeleid VD

Directie Veiligheidsbeleid DVB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | DEN HAAG

r0 2 jj0}6 10 2e

10 2e @minbuza nl

346334



CrisisiOkabul C ^ iQ 2g

Crisisi 7kabul C

Fri 9 24 2021 2 18 20 PM

To @min buza nl]
From

Sent

Subject FW 20210924_overzicht pptx
Fri 9 24 2021 2 18 20 PMReceived

20210924 overzichtpptx

From Crisisl7kabul C

Sent vrijdag 24 September 2021 15 09

To CrisisiOkabul C

Subject FW 20210924_overzicht pptx

10 2g @minbuza nl

From Crisisl7kabul C

Sent vrijdag 24 September 2021 15 03

To Crisis20kabul C

Subject 20210924_overzicht pptx

10 2g @minbuzg nl

00062 346348



Crisis6kab[i0 2^ iQ 2g ^@minbuza nll | I0 2e | dToj^|| I0 2e

10 2e ^
|i0 2e| Tue 3 24 2021 11 46 28 AM

Subject RE Cases

Received

To @min buza nl]
From

Tue 8 24 2021 11 46 28 AM

check

CrisisSkabiSI^K^ 10 [2g

Sent dinsdag 24 augustus 2021 12 40

10 2e 10K2e 5 minbuza nl 10 2a ^i10 2e|

@minbuza nlFrom

10 2e @minbuza nlTo

Subject Cases

Hierbij de lijst met onze cases Dit gaat om cases 10 {2a [plus wat losstaande die we eerder a I hebben gecontact Bi i0 2« to| 10 2y
bet belangrijk om te vragen wat de status Liberhaupt is of ze status orange hebben gekregen of niet In excel staat hoelaat we

hebben gecontact en of er contact mogelljk was Dit zijn er dus 8 per persoon In plaats van 5

10 2e

10 26 10 2e

00063 346376



Crisis6kabiJl\Ml I0 2g ^@minbuza nll
1Q 2e LdTo ^

|10 2^ Thur 8 26 2021 6 01 29 AM

Subject HOLLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES alleen plaatsen 21 en verdergebruiken
Thur 8 26 2021 6 01 29 AM

To

From

Received

10 28 ipg

10 30 ipg

10 29 ipg

10 27 ipg

10 26 ipg

10 25 ipg

10 24 ipg

10 23 ipg

10 22 ipg

10 21 ipg

10 20 ipg

10 19 ipg

10 18 ipg

10 17 ipg

10 16 ipg

10 15 ipg

10 14 ipg

10 13 ipg

10 12 ipg

10 11 ipg

10 10 ipg

10 9 ipg

10 8 ipg

10 7 ipg

10 6 ipg

10 5 ipg

10 4 ipg

10 3 ipg

10 2 ipg

10 1 ipg

30 ipg

31 ipg

32 lpg

33 lpg

34 ipg

35 lpg

36 ipg

37 lpg

38 lpg

39 ipg

40 ipg

41 ipg

42 ipg

43 ipg

44 ipg

45 lpg

Van^10 2^ lO 2e |
Verzonden donderdag 26 augustus 202l 10 2g[l
Aan | [I0 2e | |ioK^i|^tio ^ ^iO 2e|
Onderwerp HOLAND SPOT OVERZICHT PLAATJES

10 2e

{10 2e

00064 346406



lO 2e |@minbuza nll lQ 2e U i0 2e |[
10 2e |ri 10 2e

©minbuza nl] I0 2e [
1@minbuza nl1

^@minbuza nl] Crisis9kabul

I0 2g I@minbuza nl1 Crisis3kabul C fl I0 2g |@minbuza nn | I0 2e

@minbuza nl1 Crisis16kabul Cj iy 2g |@minbuza nl] Crisislbkabul

@minbuza nll Crisis4kabul C fl M0 2^ 1@minbuza nll

@minbuza nl1 Crisisi OkabuL

I0 2e l@mindef nlE iQ 2e |@mindef nl]
i0 2e ^mindef nlll io 2e ^mindef nll I io 2e |@mindef nlri iQ 2e I@mindef nl1
i0 {2e l@mindef nlf i0 2e |@mindef nl] fo^

Crisisi 7kabul C

Thur 9 9 2021 3 00 09 PM

I0 2eTo

10 2e | | 10 2e

i0 2g [ 2| i0 2g l@minbuza nl] CrisisiSkabul C fl I0 l2g

C || i0 2g ^@minbuza nl1 CrisisSkabul Cj
io 2e l@minbuza nl] Crisis6kabul C dW^g
M0 2g I@minbuza nl1 Crisis14kabul C |1 MQ 2g

Crisis2kabul C ll iQ 2g l@minbuza nl1 Cri5is21kabul C H I0 {2g

C [] i0 2g l@minbuza nl] Crisis20kabul C [] ^0 2g |@minbuza nl]

10 2e@minbuza nl1

Cc

c ri

10 2e @mindef nl]10 2e

From

Sent

Subject Rapportage Tolkenteam BUZA 09 09 21 16 00 uur

Thur 9 9 2021 3 00 10 PMReceived

Rapportage Tolkenteam BUZA 09 09 21 16 00 uur

Cijfers totaal defensie 09 09 2116 00 uur

1089 AFGIN

426 AFG Incl 45

OUT NL

1515 AFG

TOTAL

Het label ‘tolken is gebruikt voorde categorle personen in dienst van de Internationale milltaire ofpolltlemissie waar

Nederland onderdeel van w as Dit zijn naast tolken ook mensen die directe ondersteuning leverden Voigens deze ruwe

teliing zijn er op 8 September 2021 nog 1089 mensen inclusief gezinsleden uit deze categorie in Afghanistan en 426

inmiddeis buiten Afghanistan waarvan 45 reeds in NL De iijst van deze categorie is nog in ontwikkeiing Ook is het

mogelijk dat mensen uit deze Iijst een andere route hebben gevonden dan de ‘Nederlandse luchtbrug en daarom hun

actuele status nog niet in beeid is

BUZA Den Haag 9 September 2021 16 00 uur

10 2^ |l0 2^
io 2e |Tolkenteam[ 10 26

10 26

@mlndef nl10 2e

@mlnbuza nl10 2g

00065 346415



10 2e j0 2^
1Q 2e N10 2^

|i0 2e| Tue 3 24 2021 10 38 53 AM

Subject Re bellijst tolken totaal xisx

Tue 8 24 2021 10 38 54 AM

10 2eTo

From

Received

Hi i0 2s eindelijk eens goed nieuws tolk i| 10 26 ||s in NL aangekomen Kleur kan op groet in de lijst die je mij stuurde

Andere tolki0 2« taat al op groen

Gr 10 2e

10 2e 0 2 JVan

Verzonden dinsdag 24 augustus 2021 10 49 10

Aan || [10 2e Hl0 [29i

Onderwerp FW bellijst tolken totaal xisx

Voor 10 2e»

10 2e

Sent dinsdag 24 augustus 2021 10 16

00 2a] ^0 2^
Subject FW bellijst tolken totaal xisx

10 2eFrom

10 2eTo

From [10 2e^ lOK2e |] j I0 2e | g minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 09 02

To | 10M2e giOK2^ 10 2e @minbuza nl j

Subject FW bellijst tolken totaal xisx

I0 2a ^0 ^ 10 2«

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

Van | lQ 2e yiO 24 |
Datum dinsdag 24 aug 2021 6 03 AM

Aanrtl0 2e|i^10 2ej] | 10 2e |@inmbiiza nl

Kopfe^10 2eg 0 2| ^10 2e |@Snbiiza iil

Onderwerp RE bellijst tolken totaal xisx

I0 {2e

HQi|| 10 26 ^ £ 0 ^

Hierbij de stavaza van mijn tolken ^ 1Q 2e

Groen al in NL of op vliegveld
I0 2«t^ geen contact kunnen leggen

Rood bevinden zich bij vliegveld maar nog niet op

Hartelljke groet
10 2er

i00066 ^1 iO 2e | I0 2e 346430@minbuza nl



Verzonden maandag 23 augustus 2021 22 21

Aan || i0 2e Nl0 2Bi 10 2e

CC || lO 2e |e 0 2^^ I0 2e |@minbuza nl

Onderwerp bellijst tolken totaal xisx

Hail0 2»|

Hierbij jouw nummers I0 2e

10 2f^ailtje de namenlijst

Groeten

10 2b

00066 346430



I0 2e I j0 2i^ I0 2e |@minbuza nn

jl0 2^^|0 2 ae
Fri 8 20 2021 6 03 05 PM

To

From

Ssnt

Subject FW Evacuatie Afghaans NAVO Personeel van HKIA

Received Fri 8 20 2021 6 03 05 PM

Trouwens hoe laat ben jij er morgen weer

FroiT^l[^|lQ 2g o] 2^
Sent vrijdag 20 augustus 2021 11 51

Jo \ [\0 2b Itf^kl
Cc 10K2e jo 2|6 10 2e @minbuza nl l0 2e

^

|@minbuza nl r00M^^ H 0 Se7
@minbuza nl

@minbuza nl [[i0K2^il]0M2^ 2^
Subject RE Evacuatie Afghaans NAVO Personeel van HKIA

10 2e @minbuza nl

10 2e l|0 2fe10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl

@minbuza nl 10 2e 10 2«10 2e 10 2e

10 2e 10 2e |@minbuza nl | 10 2e ^| l0 2e |
10 2e [gmindef nl 10 2e I0 2^10 2e I0 2e @mindef nl

10 2e 10 2e

Helder 70 pax genoteerd

Even reality check vanaf de grond er is geen capaciteit of mogelijkheid om voor boarden te selecteren dat alleen ‘onze’

NAVO Afghanen op onze vluchten komen Denk goed om in jullie
NAVO mensen er uit halen die oveigenomen worden door de bondgenoten waar ze uiteindelijk naartoe zouden gaan

Anders zitten wij straks met de hele club omdat we een luchtbrug hebben en kijkt iedereen de andere kant op als er

verdeeld moet worden Dat lijkt me politiek problematisch

circuit heel zeker te stellen dat als wij10 2a

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

Van 10 2e ^•j0 2^ j lQ 2g |@minbuza nL

Datum vrijdag 20 aug 2Q21 10 49 AM

Aan

Kopie 10 2e |10 C2^ 10 2e |@ niinhuza iil 10 2et^ 10 2e 1 10 2e

10M2ei^ Sminbuza nl J |@minbuza nl J 10 [2e] n 10K26]

10 {26 i@miiidef nl j [@miridef nl^ 10 2e |@mindefnM {10 2e] |@mmdefnl
■

2e ^ji0 2^
1 Q 2e n@minbuza nl j ^l 0 24j 0 2^ 2^

Onderwerp Evacuatie Afghaans NAVO Personeel van HKIA

@mmbuza nL ‘|0 f2^|i0 26[i0 ^ I0 2e10 2e 0 ^ 10 2e @mmbuza nl

il J 10 2e | | 10 2e

l@minbiiza nlT0 26

10 2e

Dagil0 2eien 10 2e

I0 2e | en Ik spraken zojulst telefonisch met| I0 2e | Akkoord om ons fair share aan Afghaans NAVO Personeel en dependents

direct van HKIA naar NLD te vliegen op de eerst beschikbare vluchten NAVO Operations Division OPS bevestigde zojuist dat zij

een maximaal aantal personen van 2 000 aanhouden Ons fair share komt daarmee ult op maximaal 70 pax

OPS zal direct met jullie eitpoK2^ Ci0 2s | communiceren over de vluchttijden en aantal beschikbare plaatsen In bijiage de huidige

lijsten van NAVO personeel Het merendeel van de dependents ontbreekt daar nog in OPS zal jullie volledige lijsten sturen van de

personen die op een vlucht mee moeten incl dependents Voor vragen kunnen jullie ook direct contact opnemen metj ’b 2g

iOK2ejenklO 2e | 10 2e |

Ter info NAC tasking over evacuatie Afghaans NAVO Personeel is goedgekeurd Betekent d3lf^^ dereen die overblijft evacueren

naaij 10 2a ^n de NAVO ze vervolgens overbrengt naar en onderbrengt in een tijdelijk kamp waarschijnlijk iiti0 {2a Fijn als NLD

de kortere route kan bewandelen en wij ons fair share direct overbrengen naar NLD

Ik hoor het graag als wij wat kunnen doen{ IO 2^ en Ik trekken hier de kar

^rnpt

00067 346443



j^

10 2e

Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Noord Atlantische Raad NAVO

10 2e

10 2e

10 2e @minbuza nlM

From I 1Q 26 | ^Q 2^
Sent vrijdag 20 augustus 2021 10 35

To I0 [2e @hq nato int I0 {2e @hq natoJnt 00 2e |@hq nato int

@hq nataint @minbuza nl i IP ^^i

10M2e |@minbuza nl C 0 2e
^ _

^ 10 2e [ Sminbuza nl |lO 2Hi]0 2^|PK2^ lOM^
I0 2e @mindef nl

■

0 2e @mindef n

SJm inbuza nl t 0 2 |10 2e||0 ^ j

Subject URGENT NLD to evacuate Afghan NATO Personnel directly from HKIA

Importance High

10 2e 10 2eCc

@minbuza nl fi0 2e Jl0 2e10 2d

I0 2e [ gmindef nr
■

0 2e @rnindef nl

10 2e bminbuza nl l ^0 2e |jN24kj 10 ^

10 2®@minbuza nl 5 m inbuza nl

10 26 I0 2e

10 2e @minbuza nl

Dear l0 2e and 10 2e

It was good to talk to you just now As I have informed you

■ We have approval from the Hague to evacuate up to a maximum of 70 people These people will be flown directly from HKIA to

NLD They will then go through the regular immigration procedures in NLD

■ The offer is limited to current Afghan NATO personnel and their dependents {i e the same categories as agreed with the US

■ NLD can take people who are at the airport on the next couple of flights out from Kabul To coordinate the times and number of

people please contact my colleagues iP 2^IQ ffi OK2 I0 2e 10] 2a CC Please also copy [10] 2e j^ho is in charge of

coordinating our military flights
■ To ensure things run as smoothly as possible we need a list of names of those people to be evacuated on NLD flights Please

share this list with the abovementioned colleagues Please also share a comprehensive list of employees and dependents with

us if you have it

■ Grateful if you could kee[j I0 2^ 10 2e and me in CC at all times

The full contact details of COL I0 2e as requested by you yesterday are

Colonel 10K2e| lO 2e

1D 2e @mindef nl

10 2e

Kind regards^

■0 2 0

00067 346443



Crisis3kabul C ^ iQ 2g

CrisislOkabul C ^ I0 2g

U 10 2e ^
Wed 9 29 2021 8 44 24 AM

To ®minbuza nl]
^@minbuza nllCc

I0 |2eFrom

Sent

Subject RE GA dubbelcheck met PV lijst
Wed 9 29 2021 8 44 27 AMReceived

0 2f

Thanks hiervoor Ik ga ermee aan de slag en kom nog met reactle t a v evt aanpassingen van deze GA IR cases

voor het ti0 2e van de ochtend hoop ik en anders voor ti0 2e dag Stuur ze naar jou en naar | i0 2e |

Groet

Van CrisisSkabul C | lQ 2g |@minbuza nl

Verzonden dinsdag 28 septem ber 2021 16 21

Aanf {10 2e e ]

Onderwerp GA dubbelcheck met PV lijst

10 2e 10 2e 6 minjenv nl

Help save paperf Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00068 346501



Crisis17kabul C ^ iQ 2g |@minbuza nn Crisis13kabul C ^ iQ 2g

C ri I@tninbuza nl1 Crisis3kabul C ll
I0 2e l@minbuza nl] Crisis6kabul C [ I0 l2g

C l I0 2g ^@minbuza nl1 Crisis14kabul C |1 {I0 2g

Crisis2kabul C fl io 2g ^@minbuza nl] Crisis21kabul C P io 2g

C [1 I0 2g I@minbuza nl1 Crisis20kabul C [| {^0 2g |@minbuza nll

From Crisisi 7kabul C

Sent Thur 9 9 2021 1 34 15 PM

Subject FW IST SOLL_Tolkenteam Defensie Embedded BUZAtoten met01 10 21 xlsx

Thur 9 9 2021 1 34 15 PM

IST SOLL Tolkenteam Defensie Embedded BUZA tot en met 01 10 21 xlsx

To @minbuza nl1 Crisis9kabul

I0 2g | ®minbuza nll l I0 2e

I0 2g
I ^@minbuza nl] Crisis3kabul CJ
@minbuza nl] Crisis16kabul C ^

@minbuza nl1 Crisis4kabul C [

@minbuza nl] Crisisi Okabul

@minbuza nl] CrisisISkabul

10 2^ I@minbuza nl1

Received

All

Ter informatie steunaanvraagt m 01 10 21

From Crisisl7kabuL C 10 2g @minbuza nl

Sent donderdag 9 September 2021 13 42

10 2» S m indef nl 10 29 @mindef nl 10 2e |@mindef nl | 10M2» |@mindef nl

| I0 2e gimindef nl Crisisl7kabul C

To

Cc 0lO 24l 10 2e

10 2g @minbuza nl

Subject IST SOLL_Tolkenteam Defensie Embedded BUZAtot en met 01 10 21 xlsx

Importance High

Sensitivity Confidential

Gents

Anticiperend op de uitkomsten van het Kamerdebat Afghanistan van a s woensdag en de administratieve kwantitatieve

en kwaiitatieve achterstanden uit de fase tot 26 08 binnen aiie teams inci embedded tolkenteam voorzie ik de

noodzaak tot continuering van de huidige capaciteit Daarnaast is er ook capaciteit nodig voor de voorbereiding van

IST SOLL evacuaties van pax op de tolken lijst

Om te voldoen aan de huidige productievraag van BUZA kwantiteit en kwaliteit is primair continuering van de huidige

bezetting in persoon zeer gewenst
Indien aanleverende eenheden niet kunnen voorzien in de huidige bezetting in persoon moet men rekening houden met

een HOTO fase van minimaal twee werkdagen
E e a i v m toegang tot systemen ruimtes databases en compartimenten

Daarnaast is hetzeer aannemelijk dat er zal worden opgeschaald van de huidige shiften 0900 1800 naar 24 7 inclusief

de weekenden

E e a i v m met de huidige en toekomstige international repatriatievluchten vanuit de regio
Verzoek is om dit mee te nemen bi] de selectie van kandidaten en bij toekomstige accordering van declaraties overuren

etc

Graag verneem ik NLT 10 09 21 10 00 uur of en hoe CLAS en DC aan deze continuering kunnen en willen voldoen

Ik geef daarnaast mee dat het proliel Officier ICIMICo JSTARC het meest gewenste profiel is bij noodzakelijke

wisselingen van personen

BUZA Den Haag 9 September 2021

10 2«
10 2e

10 2e

@mindef nl10 26

@minbuza nl10 2g

00069 346509



10 2e \{\mM Toj^To @minbuzanl1

kabul[i^2^@rninbuza nll I0 2e iQ 2g

^^j1 l0 2e [van
Thur 8 26 2021 4 17 26 AM

Cc @min buza nl]
From

Sent

Subject Re Zie bijiage met updates voor bellijst
Received Thur 8 26 2021 4 17 26 AM

25 en 26 8 2021 Liist evacuesi I0 2e Ixisx

Berichtaan i0 2e

In bijgaand doc staan de dingen die ik heb gedaan Met de oranje en een gele gemarkeerde mensen heb ik contact gehad
De eerste vier op de iPhone LET OP eentje via sms niet whatsapp} de andere op mijn eigen telefoon deze laatste twee

mensen heb ik jouw nummer doorgestuurd BURNER phone

Succesl ik loop nog even langs

Van [lOK2^j| 10 f2^ ^0 2^
Verzonden donderdag 26 augustus 2021 04 49 33

Aan | [10 29 ~| jl0 [2ei

CC kabul

Onderwerp Zie biJIage met updates voor bellijst

Makkelijkst is misschien om te zoeken op| io 2e [voor de updates die ik heb gedaan

00070 346529



Crisisi Okabul C fl iQ 2g |@minbuza nn Crisis14kabul C fl iQ 2g |@minbuza nl1 CrisisISkabul

C [1 iO ^g @tninbuza nl1 Crisisi 6kabul C fl I0 2g @tninbuza nl1 Crisisi 7kabul C fl lok^g |@tninbuza nll

Crisis18kabul C f 10 129 ^@minbuza nl] Crisis20kabul C f 10 129 l@minbuza nl] Crisis21kabul

C fl 10 2g @minbuza nf1 Crisis2kabuf C fl 10 2g I@minbuza nf1 Crisis9kabul C f 10 {2g I@minbuza nl1

CrisisSkabuf C f] io 2g l@minbuza nf] Cri5is6kabuf C fl io 2g ]@tninbuza nf]

From

Sent

Subject FW AFG voortgezette evacuatie procedures en afepraken 0 4 MvL

Received

AFG voortgezette evacuatie procedures en afepraken 0 4 MvL docx

To

CrisisSkabuf C

Tue 9 28 2021 2 35 24 PM

Tue 9 28 2021 2 35 25 PM

Collega s

FYI fs nog een conceptversie maar dit geeft een beeld van waar men over aan het nadenken is

’^g
‘

10 2e

From Crisisl7kabul C I0 2g |@minbuza nl

Sent maandag 27 September 2021 16 30

To CrisisSkabuf C 00 129 @minbuza nf

Subject FW AFG voortgezette evacuatie procedures en afspraken 0 4 MvL

Delen metteam is in draft maar voorfopig best practice

From | lQ 2e |@mindef nl | I0 2e |@mindef nf

Sent zaterdag 25 September 2021 13 46

To I0 2e @mindef nl

Cc 10 2e gmindef nf 10 2e @mindef nf Crisisl7kabuf C 10 2g

Subject FW AFG voortgezette evacuatie procedures en afspraken 0 4 MvL

10 2e@minbuza nf 5 mindef nf

Goedemiddagiio 2^

Wat zijn onze richtlijnen en procedures voor onze toiken en hoogprofilers voor deze onkosten

“DEF Be haj wat kunnen posten doen met kosten die zij maken voor toiken en de Belhaj kerngroep zoals voor

opvang PCR tests etc

Graag i o m D DGB en HDFC een schrifteiijke beieidsuitspraak memo voor het coielctief geheugen
Dank en fijn weekend

Groet

1006
10 2e

Ministeri« van D«f«nsie PKC

Pl in Kah ermarlrtcompl y | Plan 4 Kalvefmarkt 32

Postcode 2511CB | Den Haag
Postbus 20701 I 2500 ES | Deni

10 2«

Ministerie van Defensie Frederikkazerne

van Alkemadelaancomplex
Van Alkemadelaan 7S6| 2597 BC | Den Haag |
Postbus 90701 I 2509 LS | Den Haag

10 26

lOKZe I

WDl 26}10 Ze I

I MQV2e l l Simindef rl

10 26 |@rTiir~idefnl ormicrosoft com

f10 2e l@mindef nl

][ lOKZei

00071 346538



10 2e
L

m
Minisierlevan Dehruk

VanSg0 2g
Verzonden vrijdag 24 September 2021 08 28

Aan^ 0 24 10 2e

10 2e

MPA BS AL DGB DBE AFD B H |@mindef nl Crisisl7kabul C

5 minbuza nl 1Q 2e i010 2g @minbuza nl 10 2e
^

10 2e 10 2e 10 2e CONFLIC

10 i 2e @mindef nl

Onderwerp AFG voortgezette evacuatie procedures en afspraken 0 4 MvL

Hoi collega s

In een eerder stadium hebben jullie input gegeven op de instructie aan de posten over repatriering faciliteren in overkomst vanuit

landen in de regio om Afghanistan Zie bijgevoegd een volgende versie graag jullie check hierop

Concreet een aantal vragen

DBF Belhaj wat kunnen posten doen met kosten die zij maken voor tolken en de Belhaj kerngroep zoals voor opvang

PCR tests etc

Belhaj hebben jullie de lijst met 70 mensen of inmiddels 120 met de IND gedeeld ter crosscheck

Belhaj volgens mij is het de bedoeling dat deze 70 of 120 personen ook in de database komen te staan die we gebruiken
voor Nederlanders en statushouders Is dat al gebeurd wanneer is dat te verwachten

Hoor graag van jullie veel dank alvast

Groet

10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00071 346538



fOMgfgg@minbuza nll | I0 2e 1 1 I0 2e

EEH
Mon 8 9 2021 1 44 01 PM

10 2eTo @minbuza nl]
From

Sent

Subject FW situatie tolken

Received Mon 8 9 2021 1 44 01 PM

FromU 1Q 2e |0 2e

Sent maandag 9 augustus 2021 14 30

T l0 2^^ ^^minbuza nl

Subject FW situatie tolken

10 2e @minaz nl

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Vap |] 10 2

Datum maandag Q9 aug 2021 2 01 PM

l@mindef nl

f 10 2e @minaz til

@mindef nlAan

Kopie | I0 2e |@minbuza iiH 10 2gi@minbuza nl

lQ 2e @minbiiza nl J 1Q ^S |@minbuza nl | I0 2e @minbuza nl

l@minazniH lQ ^e @mindef nl

10 2e {10 2e

1@minbuza nl ^f 0 24 tfg^
i C i0 2e |@mina^l

10 2e [@niinaz nl | 10 2e l@minaz nl 10 2e

10 2e

10X26

10 26 @ 10 2e

10 2e |@minaz nl | 10 2e | | 10 2e |@minaz nl

Onderwerp FW situatie tolken

Hi|i0 26| zie hieronder MP werdbevraagd over de situatie van de tolken Weet dat jullie er bovenop zitten Metval van

Kunduz situatie natuurlijk steeds lastiger Wat laatste stand Verwacht ook dat terugkomt vrijdag tijdens de persco En

daamaast de vraag gezien de verruiming van beleid doofiD 2a wat gaatNL doen^ ook ruimere defenitie

Greet I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

10 2e I0 2e @minaz nlVan

Datum maandag Q9 aug 2021 1 51 PM

Aan [ 10 2e @minaz nl10 26 l

@minaz nlKopiet 10 2e |p 26

Onderwerp RE Weekbericht Afghanistan week 32 2021
^ I0 2e

Hier de read out van persco net onderdeel tolken

VRAAG

Meneer Rutte^ toch nog over Afghanistan waar de situatie snel verslechterd lEr zitten nc^ tientallen tolken vast Is de

NederiandsdSlreilieid o[

tilkaOiiaai^ederland

^•n rtrylr ggTi iTi7^ttf»n

RUTTE

Wij voelen ons zeer verplicht om dit in goede bauen te leiden maar ik ga er nu in het openbaar verder niks over zeggen Ik dank

jullie zeervoor dit moment en aanstaande vrijdag dus nogmaals om 19 00 uur met Hugo samen weer een meer traditionele

persconferentie Dank

10 26Van

Verzonden maandag 9 augustus 2021 13 39

346541



Onderwerp FW Weekbericht Afghanistan week 32 2021

10 2e

n a v vraag net van MP over Afghaanse tolken zie update post Kaboel van vandaag hieronder Daarin wordt de lastigheid al wel

toegelicht ook het beleid van du§ | ^ ip dit punt

Ik zal sowieso nog navraag doen bij BZ en Defensie

Voormalige tolken NLse militaire missie

Hoofdtaak van de post is de snelle afhandeling van aanvragen van vml Afghaanse tolken die al zijn goedgekeurd door het

verantwoordelijk ministerie van Defensie ZMA Kaboel benadert alle aanvragers proactief zodat actiever naar opiossingen

gezocht kan worden indien het proces vertraagt De verslechterende veiligheidssituatie en verstoring van civiele

binnenlandse vluchten zijn zorgpunten in het bijzonder voor Kandahar nabij Uruzgan en Kunduz waar NLse militaire

aanwezigheid was Helaas haken ook aanvragers in een laat stadium af of zetten zich onvoldoende in om de vereiste

documenten te krijgen Er zijn ook successen tolken die zich een maand geleden meldden zijn binnen vier weken

vertrokken

D^ 5 ^ 4tbndigde dinsdag haar verdere plannen aan voor Afghaanse burgers die in aanmerking komen voor een visum Door

verruimde criteria komen naast vml tolken en lokale ambassademedewerkers nuookandere Afghanen in aanmerking die

werkzaam waren voor programma s ngo s en mediaorganisaties DlS^^tJegint deze week met twee

chartervluchten per vliegen uit of faciliteren hun lokale staf en of tolken

NAVO RS komt met een verzoek aan PV s in Brussel om Afghanen die als contractor voor de NAVO gewerkt hebben visa te

verstrekken D i J 2 aakte afgelopen week al kenbaar contractors van ISAF en RS te accepteren De VN 10 2a i^\ jp

New York Geneve eenzelfde verzoek uitzetten voor hun lokale staf liegt komende week 140 van hun expatstaf

uit naar Tasjkent

I0 2a

Help save papert Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00072 346541



10 2e [ | lO 2e rt I0 2e |@minbuza nl1 l I0 l2^] l0 2e |
I0 2e @minbuza nl1 iP 2e I@minbuza nl1 j

I0 2e [@nninbuza nl] | jlO 2e [] iQ] 2e @rninbuza nl]l i|0 2^j Q^^
fi^minhi]7a nil

10 2e l@minbuza nll ^Q 2e |
g[K10 2e |

To

10 2e 10 2e

10K26 I Crisis17kabul

a I0 2g

Cc 10 26 10 26 10 2e I0 2e l@minjenv nl] I i0 2e 10 {2e
I0 2e I@minienv nl110 2e

lQ 2^^1Q 2e

Thur 9 9 2021 3 38 51 PM

From

Sant

Subject RE [Verwerken Q A s] SPOED CPK uitzetmail | Plenair debatAfghanistan » deadline morgen 9 September 15 00 «

Received Thur 9 9 2021 3 38 51 PM

10 2e 10 2e

EUPOL tolken valt inderdaad onder team tolken Ik denk dat deze categorie niet in aanmerking komt ondei 0 2ff lokaal personeel

int org s is een separate group

De cijfers van specifiek EUPOL kreeg ik zojuist door van V J

van het totaal van 37 ontvangen en goedgekeurde aanvragen van EUPOL tolken zijn er 23 tolken in veiligheid In Nederland of

ander veilig derde land en 14 tolken nog in Kabul ofonbekende locatie M e kunnen geen aantal geven van nog in behandeling

zijnde aanvragen

Ik moet daarbij aantekenen dat we nog niet gecheckt hebben in onze algemene lijst of dit overeenkomt met wat wij hier hebben

geregistreerd omdat onze algemene lijst niet altijd aangeeft of het om EUPOL of DEF tolken gaat dat proces van uitzoeken is nog

gaande Dus graag voorzichtig omgaan met deze cijfers

Dank

io 2

From I0 2e | | l0 2e | j 10 2e

Sent donderdag 9 September 2021 16 28

10 26j 10 2e | j |10 2^

@minbuza nl

jSminbuza nl lOK^e 10M2^
10 2e

5 minbuza nl lOMZe 10 2e 10 2eTo

10 2e @mmbuza nl ^ ^ t^^l_ i^ 2e
i io^ 2e |

|0 2y 10 2

10 2e 5 m inbuza nl @minbuza nl
_

10 2e

^0 2^j i0 2ej j 10 2e | g minbuza nl Crisisl7kabul C10 2e

I0 2g @minbuza nl

Subject RE [Verwerken Q A s] SPOED CPK uitzetmail | Plenair debat Afghanistan » deadline morgen 9 September 15 00 «

Beste 10 2e i

EUPOL valt naar mijn weten niet onder lokale staf Wij hebben alleen 15 personen op onze lijst staan

EUPOL wordt normaal gesproken behandelt onder het tolken dossier

Zou je dit kunnen ophelderen

Wat betreft de EU en EU media advisor ik neem aan dat het over de voormalige medewerker wiens visa in ISL bijna verloopt gaat

heb ik het volgende erin gezet

15 EU lokale staf incl kemgezin die onder de NL burden sharing vallen zijn geevacueerd en doorlopen nu het

proces in NL

Er is nog 1 voomialig lokale medewerker van de EU die het risico loopt door PAK te worden uitgezet naar

AEG waar NL in afwachting is van schriftelijk verzoek EU om deze persoon ook toestemming te geven naar

NL te komen Moet nog aan IND worden voorgelegd
Groet

10 2«

Fron^ 10 2e | lOK2e n j lQ 2e

Sj00073Tderdag 9 September 2021 16 07

@minbuza nl

346542



To 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl l0 2e [ ^0 2^ I0 2e |@minbuza nl

{10 2e U 10 26 N

10 2e c 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e10 2e @minbuza nl @minbuza nl

10 25 10 2e 10 2e

Subject RE [Verwerken Q A s] SPOED CPK uitzetmail | Plenair debat Afghanistan » deadline morgen 9 September 15 00 «

Allen

Ik heb de EU gegevens aangepast 30 totaal 15 EUDEL 15 o a EUPOL betreft medewerkers incl hun gezinsleden

Daarnaast is een extra aanvraag gedaan voor een visum voor een EU Delegation s Media Advisor en zijn gezin volgens mi] totaal 5

personen Ik heb er geen zicht op of deze is gehonoreerd Daarom 10 ^e op kopie Dat zou het totaal op 35 brengen

{10 2e un jij de laatste stand van zaken doorgeven en aanpassen in de SWR

graag nog even jullie aandacht voor de formulering Er wordt bij VN NAVO nu gesproken over medewerkers maar

incl gezinsleden is dit vaak x5 Graag jullie check of dit medewerkers incl hun gezinsleden moet worden

10 2e

Hgr 10 2e

From | iOK2e

Sent donderdag 9 September 2021 15 58

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

@minbuza nb

10 2e 10 2e S minbuza nl

10 2e 10 2e 10 29| I0 29

I0 2e I0 2e fl0 2e g minbuza nl 10 2e 10 2e

I0 2e @minbuza nl

Subject RE [Verwerken Q A s] SPOED CPK uitzetmail | Plenair debat Afghanistan » deadline morgen 9 September 15 00 «

Nee van burdensharing fair share lokaal personeel weet ik niets dat valt niet onder motie Belhaj Er was hiervoor een apart team

Mogelijk weet 10 26 meer

From 1Q 2e 1Q] 2^ 10 2e S3minbuza nl

Sent donderdag 9 September 2021 15 56

To Vorst | lO 2B]| io 2e

@minbuza nl | 10 2e |^ 10 2e |
Subject RE [Verwerken Q A’s] SPOED CPK uitzetmail | Plenair debat Afghanistan » deadline morgen 9 September 15 00 «

Importance High

10 2e 10 2e10 2e 10 2e @minbuza nl

10 2e g minbuza nl

Pag i0 2e

Voor zover ik kan overzien klopt het

10 2e 10 2e ook even mee want zij heeft hier volgens mij vanuit het team motie Belhaj beter zicht opMaar ik neem

Mvg

10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 9 September 2021 15 52

To| lOX^e I0 2e ] I0 2e g minbuza nl I0 2e ^l0 2 ijr lQ 2e 5 minbuza nl j 1Q 2e]

@minbuza nl

Subject [Verwerken Q A s] SPOED CPK uitzetmail ] Plenair debat Afghanistan » deadline morgen 9 September 15 00 «

Importance High

10 2e

Bestej 10 2e il|Qj ^t| 10 ^

00073 346542



Veel dank voor Je bijdragen aan de Q A^s voor het Plenair debat Afghanistan

Graag checken we bij jullie of Q A s nr 33 geupdatete is de comments verwerkt zijn

Het gaat om de volgende vraag Wat doet u om lokaal personeel van internationale organisaties op te nemen EU NAVO andere

organisaties} Gaat u een fair share nemen en hoeveel is dat

Zodra deze Q A s is geupdatet en aangevuld verzoeken we jullie om de gele markering weg te halen

Groeten

iOM2e

From | 1Q 2g

Sent donderdag 9 September 2021 14 06

To |[10] 2e |tf^fe| lOK2e |@minbuza nl DAO AFPAK ^ 10 [2g

@minbuza nl

@minbuza nl riOHSe 10K^ 10 2e @minbuza nl

1Q 2e @minbuza nl 10 2e

@minbuza nl iOH2^j iOK2e] 10 2e [giminbuza nl

10 2e ]@minbuza nl

10 2e @minbuz3 nl I0 2e | 10K2e ^{10 [26

10 2e^ 10 29j[

10 {2e j 10 2e 10 2e 10 2e

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

10 2e10 2e @minbuza nl l

k| I0 2e L [ 10X2610 2e 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl | lO 2e |J10 2eH I0 2e 1@minbuza nl j | I0 2e |2 lO 2e ^ 1Q 2e10 2e @minbuza nl

^0 2^ | 10 2^ | j 10 12^ I0 2e |@minbuza nl t]l0 26^ |l i0 2»

10 2e @minbuza nl ] I0 [2 10 {2g | 10 2e @minbuza nl 10 2e I10 2e 10 2e

10 2e | | [10 2e 1^ lOK2e | ^nbuza nl ^lO 2^K2p^ [10] 2e | g}minbuza nl | lOK2e | | I0 2e 10 C2e

10 2e |@mTnbuza nl [ lO 26 | jlO 2e

@minbuza nl Q 26

5 minbuza nl

10 2e @minbuza nl t^O ^ri ^ ^^^ I0 26 @minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl

Cc DAOt^0 2teminbuza nl DCV ^0K Jminbuza nl DSH fc|o ^minbuza nl DVBM[oK^minbuza nl DMM

i10 2g tgrninbuza nl DAM ^Q 2^minbuza nl DEU ^ 0 2i ^minbuza nl DWH ^Q 2^minbuza nl VCI 4Ci 2g rninbuza nl

@minbuza nl10 2e ^{^0 26j j 10 2e

@minbuza nl

I0 2e @mindef nl 10 2e

10 2e

Subject Reminder SPOED CPK uitzetmail | Plenair debat Afghanistan deadline morgen 9 September 15 00 «

Beste collega s

Via deze weg graag een reminder voor Jullie bijdragen aan het dossier voor het Commissiedebat Afghanistan De deadline voor jullie

bijdragen is om 15 00 Helaas is er weinig uitloop mogelijk waarvoor we jullie begrip vragen

Veel dank aan de collega s die reeds hun bijdragen hebben aangeleverd

Alvast bedankt

Hartelijke groet^

10 2e |erif0 ^y CPK

From DIE CPK

Sent woensdag 8 September 2021 14 00

To | 10 2e | 0K2ffe| 10 2e |@minbuza nl DAO AFPAK 10 2g

0 Q0K2e Bl0M2e]^
@minbuza nl I0 2e l0 2a^ I0 2e @minbuza nl

10X2^10 2e
^

|@minbuza nl l 10 [2e ^
@minbuza nl i|l0 24 ^ 2e^ j ioK2^@minbuza nl

10 2el@minbuza nl

I 10X2e Lh0 ^
@minbuza nl

lQ 2e

10 2e 10 2e

000733 2e 10 2« 34654210 2® 10 2e S minbuza nl10 2e



@minbuza nl J 10^ | lO 2e ||o^ lO 2610 2e 10 2e@minbuza nl I0 2e

10 2e | S nninbuza nl I0 {2e | 10 2» | | 10 2»

I0 2e |@minbuza nl | iOM2 UioK2e|^ I0 2e |@minbuza nl l | 10 2 |sti0 [2e|^ I0 2e |@minbuza nl

I0 2^J {10 [2e {10 [2e] Sminbuza nl 2g k 10 2e @minbuza nl ’0 29i 10 29]

10K29 @minbuza nl l0 2Q0M2g 10] 2e @minbuza nl t^0 2e iO] 2e 10] 2a @minbuza nl

10] 29 ^| [10 2e 10 2e | Sminbuza nl ^10 2 ^ C10 29 | Sminbuza nl | 10 2e |J 10] 29l[ l^ 10K^^^

I0 2e @tTinbuza nl ^^Q 25[lO 2e lQ 2e @minbuza nl 10M2e lQ 2e giminbuza nl CiO 26 iiQ 2e

@minbuza nl

Cc DA0t^^2feg minbuza nl DCV fc 0 2ji|g rninbuza nl DSH 0 2^minbuza nl DVB j0 2g minbuza nl DMM

^10M29ferninbuza nl N 2gtjl0 2jl^inbuza nl x[i0 2g||^^j|g minbuza nl j[iO 2g ^ 2^minbuza nl tiQ 2 ^minbuza nl

10 2« {10 2e 10 2e @minbuza nl DIE CPK 10 2g @minbuza nl
‘

0 2e gmindef nl

I0 2e i0 29g minbuza nl

10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject SPOED CPK uitzetmail 1 Plenair debat Afghanistan » deadline morgen 9 September 15 00 «

Importance High

10 2e

Bests collega s

Op woensdag 15 September zal het plenaire debat over Afghanistan plaatsvinden met M MinJ V MinDEF en MP

Het dossier heeft grotendeels dezelfde opzet als het dossier van het debat van 16 augustus maar alls fiches moeten

worden geactualiseerd Hieronder is daarbij in geel evnlirfpt aangegeven wat jjj^et worden aangevuy Graag

ontvangen we jullie bijdragen voor het dossier van M onderling afgestemd en minimaalj akkoord op niveau

afdelingshoofd

De deadline voor jullie bijdragen is

CPK zal het dossier ter afstemming voorleggen aan dirDAO en | i0 2e | Interdeoartementale afstemmina za

CPK niet oppakken en dienen collega s zelf te organiseren

Gaag enkel belangrijke QA s aan het dossier voor M toe te voegen QA s minder van belang voor M kunnen

aan de achterzak worden toegevoegd gebruikt door de ambtelijke ondersteuning

Link naar dossier

2 1 Opiegger DAO Afghanistan team

onepager taakverdeling ministers en verloop debat

2 2 Redeneerliln DAO Afghanistan team

3 Krachtenveld Kamer DAO Afghanistan team

4 Factsheets

LET OP De FS zijn gekopieerd uit het debat van 16 augustus Graag updaten

4 1 Politiek en economische situatie inclusieve interim regering Mensenrechten Afqhanistan

inclusief contacten met Talibai DAO Afghanistan team i s m DVBJ{10 ^| U0 29 []

4 2 Veiligheid Afghanistan DVBiW^ 10 26 ~|j s m Defensie

4 3 Afschaling sluiting relocatie Ambassade DAO Afghanistan team i s m

Kabul team te Den Haag

10 2e en

4 4 Evacuaties NL ers LES AFG Tolken overig Defensie personeel kwetsbare groepen Lokale staf EL NAVO RS

update met stavaza van cijferSr procedure van registraties en belteam tijdens de evacuatieS e

Kabul team tebeoogde inspanningen voor niet geevacueerden DCV i0 2e

Den HaagAl
[ ^ 2e| i s m Defensie

I0 2e

10 {2e10 2e J 10 2e 10 2e J 1Q 2e | 10 2e | 10 2e | | I0 26r~

00073|v|igratie Afghanistan — update inclusief mogefijkheden voor o^ang in de regio DSH



10M2e [^ i s m DSH iQ 2e

4 6 OS proJecten overzicht Afghanistan update inclusief perspectieven om Afghaanse bevolking te

bLijven steunen biLateraaL en in EU erii^^^erband DSHy

4 7 Internationale contacten DAO Afghanistan team

4 8 Situatie in andere landen DAO Afghanistan team

10 2^

4 9 IFI s DMM 10 2e

5 Q A s

LET OP de Q A s zijn gekopieerd uit het debat van 16 augustus Graag updaten en aanvullen

Veiiigheid en politiek

Veiligheidsverwachtingen komende weken DVBp ^X^^1 s m DEF

Politieke situatie DAO Afghanistan team

Vredesproces inclusieve interim regering verwachtingen voor korte termijn DAO Afghanistan team

Diplomatieke banden onderhouden met regime DAO Afghanistan team

Welke MR schendingen Taliban wat zijn meest kwetsbare groepen DMM

DSH I 10 2^
Hoe kan het dat het tempo van de opmars van de taliban zo verkeerd is ingeschat| DVB IOK^fji s m

DEF

Waarom niet geluisterd naar MIVD analyse over Taliban DVB ^io 2e

Is alles wat we bereikt hebben verloren is het allemaal voor niets geweest DAO Afghanistan team

i s m DSH l I0 2e

Is dit niet het failliet van de drie D benadering nemen we nu voorgoed afetand van nation building
DAO Afghanistan team i s m en DSH [ 5^K2^en DVB

1

2

3

4

10 2e5 en

6

7

8

9

Evacuatie operatie

0 Waarom pas op 30 juli hoogambtelijk overleg PPVHPiMQMVIl
1 Waarom pas 4 dagen voor val van Kabul eerste Kaag Bijieveld Broekers Knol |
DAO AFG team

|2 Waarom kwamen evacuatles zo traag op gang en

effectief dan andere landen | i0 2e |
|9T Waarom duurt het verwerken van alle mails zo la

I 10 {2 I
PTZorgen om mogelijke mensensmokkelaars ronselaars extremisten onder geevacueer^^nensen

DVBjjl0 2e|
15 Plotseling vertrek ambassadepersoneel en achterlaten paspoorten lokale staf |i0 2e| | i0 2e | i^ 2e|
16 Waarom adviseerde BZ mensen die qeevacueerd wilden worden om naar het vliegveld te komen terwiji dit

in de praktijk moeilijk of onmogelijk was |iOK2^| I0 2e | ^I0 2e

17 Burgerinitiatieven van journalisten advocaten oud militairen en risico experts uit het bedrijfsleven droegen
meer bij aan de evacuaties dan BZ I0 2e

18 BZ was onbereikbaar emails aan BZ van de burgerinitiatieve^om mensen in veiiigheid te brengen worden

niet worden beantwoord of doorverwezen de inboxpo ^
verwiist teruQ naar de ambassade

|jm Waarom mind^
10 2e

10 2e I 10 2e 10 2e I

10 2e 103 2e 10 2een

ill i i I i I ll uza nl is te Idein het noodnurr^mer van

] 10 2en 10 2e 10 26

10 2e

|9 Ontwikkelingsorganisaties maken zich zorgen over hun lokale perJiheel omdat B^WenPWta^^
schrijnendste gevallen door te geven | I0 2e

lo Waarom geen tolken meegestuurd om ■

21 Waarom militaire vliegtuig kapot DVBj iO 2e

22 NL ers Kritiek op asieizoekers die in Afghanistan waren ook oridShkfi h^flStl T r l59flVI651 Kh tl1fl V5h

Kabul en vervolgens geevacueerd moesten worden DCV^ lOKZe

23 LES Registratie door Nederland van lokale medewerkers is uitzonderlijk slecht’ In vergelijking met andere

landen DAO AFG team

24 Waarom pas zo laat versnelde visa voor tolken | I0 2e | |i0 [24 DCV | lOM2e

25 Waarom motie Pih niet uitgevoerd io 2e ^|ro 2^
26 Waarom is motie Belhaj niet meteen uitgevoerd | I0 2e | I0 2e

27 Vyggrom
nnn73l

__

I0 2e |en| lQM2e N 10 2e

docuii^^Bn Le uhecken op vliegveld ^^I0 2etfefe9 2fe] l0 2e

10 29 10 2een

l 10 2e U 1^2e
10 29

346542



zijn dit Wat doer^ymet de mails

[ i0M^|[i0 [2e

29 Afschaling sluiting ambassade DAO Afghanistan team i s m

team te Den Haag

foTWaarom zijn we zo laat gestart met onze evacuaties DAO Afghanistan team i s m DVB |iO 2e|j
31 Hoe kan het dat Afghaanse Nederlanders die in Kabul zii

krijgen met BZ pCV j io 2e |

Haag | I0 [2e |[|lQ] 26jj7~^
32 Sommige mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie uit Afghanistan naar NLD konden BZ niet

bereiken maar waren middels WhatsApp groepen wel met NLD burgers en politici in contact bijv met CDA

Kamerlid Derk Boswijk oud AIVD medewerker Guido Blaauw en Marcel Mulder fractiemedewerker van een

lokale politieke partij in Bergen op Zoom Waarom wilde of gebruy^
maken van informatie uit deze groepen DCV OTMUH] I0 2e l| I0 {2e h0 2el Kabul

zTTUUumraiiSTwne

■cv ^ 10 2e

en Kabul10 2e

ternehlqven geen contact meer konden

lOK2e ^iO 2e]| Kabul team te Den10 2e

10 2e

team I 10 2e ll0 24 10 2e

33 Hoe staat het met Nederlanders die nog in AFG zijn los van alles ambassade hoeveel wat doet u voor ze

hoe consulaire hulp bij sluiting ambassade DCV r To 2e [ \ I0 2e

34 Evacuaties Afghanen LES tolken ander Defensrepersoneel kwetsbare groepen motie BefhaJ^
registraties en evacuaties verlopen^ hoeveel mensen zijn geevacueerd hoeveel hadden er nog moeterg

en Kabul team te Den Haag

10 2e

I UC ^IJI

worden geevacueerd 10 2e 10 2e10 2e

10 2e 10 2e

pr ae mensen die u niet hebt kunnen evacueren DCV^ iQ 2e

I en Kabul team te Den Haag

36 Wat doet u om lokaal personeel van Internationale organisaties op te nemen ED NAVO andere

organisaties Gaat u een fair share nemen en hoeveel is dat DIE i0 2e | DVB FQK2^

DMM

37 Aanpak andere landen Zijn die ruimhartiaer dan NL DAO Afghanistan team

38 Waarom alle LES naar NL halen VCI Jj^X^ DAO Afghanistan team

39 Migratie vluchtelingen opvang in regio DSH [

35 10 2e s m

10 2e

10 26

ji s m JenV en IND10 26

Internationaal

I^Waarol
41 Wat zijn de inzichten uitkomsten van uw

DAM en DEU

conferenJIg vgn d fiver^^^B
reis naar QAT PAK en |i0 2i |

DAO AFG teamD niet uitg voor

DAO Afghanistan team i s m

42 Hoe taxeert U de strategie van Biden is dit een grote fout had dit anders gemoeten DWHiiO} |0 2^
10 2e [ [101 29 DVB n^ ^

43 Hebben de Amerikanen voldoende met ons geconsulteerd En hoe verloopt het Wntl^WEFverder met hen

over hun afspraken met de Taliban over evacuatie uitreismogelijkheden DVB iO 2e i s m

DWH f T0K2e 11 10K2e |
44 Is dit niet gezichtsverlies voor de NAVO Welke rol nog voor NAVO als ANDSF niet meer bestaat

»DVB |ioj ^
45 Inzet NAVO DVB »DVB fio ^
46 Ontstaat weer het gevaar van Al ^aida en ISIS met uitvalbases in Afghanistan DVB |io 2^ DVB

TN | I0 2e

47 En zo ja hoe gaat VS NAVO NL zorgen dat dat risico gemitigeerd wordt DVB i]io 2^
48 Wat is inzet EU » DIE EX iO 2e i DVB
49 Rodi 5K2a DMM ElMlS
50 IFI s » D 10 2e

Ontwikkelingssamenive rking

51 En gaat U OS relatie voortzetten en zo ja hoe Wat gaat U nog doen voor de vrouwen meisjes

Mogelijkheden Afghanistan te blijven bijstaan in zijn humanitaire noden DSH

52 Hoe staat het met de lopende OS projecten waar gaat U mee door wat schort U op DSH | i0 2e

53 Gevolgen NL OS programma s DSH TTi o 2e |

10 2e

6 Biilagen CPK ism DAO

Alvast veel dank voor jullie bijdragen en bij vragen uiteraard graag bereikbaar

10K26

I00073 ^ ^e groeten
id 2e

346542

snd^niOX^ CPK f^RT0j^ DAO



I0 2e | f0^ I0 2e |@minbuza nll | iQ 2e

[®minbuza nl] CII

l@minbuza nl] f io 2e

I0 2eTo @minbuza nn
10 2e 10 2e 10 2e 10 2eCc @minbuza nll

10 2» |@minbuza nl] [iO ^| I0 2e

^nji zei

I0 |2e10 2e

oife iOK2e |@minbu^ nl1 | 10^
i0 26 |fl I0 2y n@minbuza nl]

From a i0 2e ] | 10 2^
|10 2e| Thur 8 12 2021 5 52 33 PM

10 2e [ 10 2e @minbuza nll I 10 2» |

Subject RE Evacuatie A^hanistan verzoek M

Received Thur 8 12 2021 5 52 33 PM

Veel dank voor het overzicht I0 2^

M heeft het gezien en geeft expliciet aan dat ze graag bereid is om op politiek niveau iets te doen mbt vertragingen die door

Afghaanse paspoortafgifte ontstaan bijv bellen met Afghaanse counterpart of coordineren met EU collega s Graag advies

DAG 10 2« 3ver opportuniteit daarvan

Greet

{I0 2e

From I0 2e £ 0 2 i I0 2e @minbuza nl

Sent donderdag 12 augustus 2021 17 43

To | l0 2e] I0 2e I0 2e @minbuza nl

Cc 10 2e II 00 2e

10 2e 10 26 t0 2e @minbuza nl

minbuza nl f ^ 2 10 2e 10 2e @minbuza nl

5 minbuza nl | I0 2e ~| I0 |2e @minbuza nl 10 2el|110 2ei

fiOK2e

10 2e10 2e

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

@minbuza nl

Subject RE Evacuatie Afghanistan verzoek M

10 2ei 10 2e 10 2e 10 2«6 minbuza nl

10 2e

I0 2e

10 2e 10 2« ^ 10 2® en 10 2« voor snel uitzoek en update werk want is in constante fluxBijgaand met veel dank aan

bij onze bondgenoten de huidige stavaza

Greet

{^

From | lQ 26f| lO 2e | 10 26 @minbuzaml

Sent donderdag 12 augustus 2021 10 39

To [10] 2e [ 0j 2^ t lOK2e @minbuza nl

10 2®

10 2e L [I0 2^ ^
@m inbuza nl Q 2 [ 10 2e

10 2e g minbuza nl

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

W K^minbuza nl

Subject RE Evacuatie Afghanistan verzoek M

Importance High

Aanvullende vraag van M die ze uit de Kamer kreeg weten wij wie andere landen nog meer meenemen behalve tolken

Er zijn gemchten dat sommige landen ook beveiligers logistieke medewerkers en hulpverleners meenemen

10 2e

Van | 10 2e |£|0 2^ ^ 1Q 2e |@tniiibiiza nl

Datum donderdag 12 aug 2021 10 09 AM

Aan [Il^ [2e y|t10 2e | ^ 10 2e |@mmbiiza nl

Kopie | 10 2e |J 1Q] 2e | j
l4 fe|minbiiza iil

00074 erp RE Evacuatie Afghanistan verzoekM

10 2e Ld0 2e|H 10 2

fg mmbuza nL ^0 2fj 1Q 2e

@minbuza nL

10 2e 10 2e @minbuza nl M

346550



Okay I0 2e
ga ik achteraan

Groeten

f^

Van ll 0 2^|{ 10 2e | j 10 2e 1@mmbuza tiL

Datum donderdag 12 aug 2021 10 04 AM

Aan | lQ 2e|jO 2 t^ lO Pe l@minbiiza nl

Kopie
I0 2e | | 1Q 26

1 Shiinbuza til

10 2e jl0 2e^ 10 2e @tninbuza nl

I0 2e @mmbuza nL H0 2f^ I0 2e 10 26 @minbiiza nl M

Onderwerp Evacuatie Afghanistan verzoek M

M zou graag een lijstje willenhebbenvan hoe ver andere EU landenzijn met evacuatie van lokaal personeel^ tolken en

waar hun knelpunten zitten

Hoeft niet heel uitgebreid je hebt genoeg op je bordjel

Groet

10 2e

00074 346550



I0 26t^ 0 2^ I0 2e @minbuza nl1

~ri0 2e I ni0 2^
Thur 10 7 2021 9 30 33 AM

Subject FW spoedverzoek extra capaciteittolkenteam Afghanistan
Received

To

From

10 |2«}

Thur 10 7 2021 9 30 38 AM

Info Loopt niet lekker met DBF Er zal daar ook structureel meer capacitelt moeten komen {een projectteam Daar werken ze aan

Maar ze moeten ook al vandaag en morgen en de komende weken meer mensen inzetten Daar heb ik nu om gevraagd bij[
•Q 2^Want dit signaal lijkt daar niet door rechtstreeks de iijn te komen

Greet

i0 2e

From | 1Q 2e 10 2e

Sent donderdag 7 oktober 2021 10 27

To I [I0 2e l@mindef nl I I0 2ey

Cc 1Q 2e @mindef nl 10 2^

@mindef nl

@mindef nl
_

Subject spoedverzoek extra capaciteittolkenteam Afghanistan

@mindef nl 10K^4 ^ ^ 10 29 @minbuza nl10 2e

Zoals jullie weten hebben we de mogelijkheid om op zaterdag een aantal paspoorthouders met een PIA vlucht van Kaboel naar

Islamabad te laten vliegen Hierover is afgelopen vrijdag zaterdag gebeld met personen op verschillende vertreklijsten en daaruit

zijn onderandere 39 personen van de Defensielijstgekomen die kunnen en willen meevliegen

Het daadwerkeliik laten vliegen van deze 39 personen Is veel werk Zij hebben een visum voor Pakistan nodig en een PIA ticket

de procedure is niet altijd even helder Maar we willen natuurlijk dat het lukt Dat

vraagt Intensleve begeleiding door het tolkenteam bellen over gegevens bijhouden lijsten door ons crislsteam codrdinatle

tussen a lie betrokkenen en door de am bassade in Islamabad opvang overleg Pakistaanse autoriteiten organiseren doorreis

I0 2a

[I0 2^r^[l0 26|^even aan dat het tolkenteam onvoldoende capacitelt heeft voor deze begeleiding met als risico dat de evacuatie van

deze 39 personen aanstaande zaterdag deels dreigt te mislukken Dat lijkt me zeer onwenselijk Daarom mijn dringende verzoek

aan jullie om met spoed inzet vanaf vandaag extra capacitelt beschikbaar te maken Vanuit BZ en de am bassade doen we wat tot

ons pakket behoort maar jullie moeten jullie deel leveren

Ik hoor graag met spoed jullie reactie

Hartelijke groet
i0 2ei

io 2e 10 2e

Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands

10 2e

Rijnstraat 8 | P O Box 20061

2500 EB The Hague

Phone 10 2e 16426

E mail 10 2e @minbjza nl

Twitter f10K2e

00075 346552



10 2e U 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
I0 2e l@mindef nl

Thur 9 9 2021 6 07 16 AM

From

Ssnt

Subject Re Cijfers tolken

Received Thur 9 9 2021 6 07 19 AM

Morning | l0 2e |
Pit is de tekst die gisteren door ons is aanaeleverd voor dit deel van de stand van zaken brief

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

Datum woensdag 8 September 2021 om 15 52 53

Aan j [|
Onderwerp RE Cijfers tolken

@mindefn[10 2e10 2e

Dank voor het antwoord Dan zou in de brief dus bijna het volledige aantal uit de bijiage worden meegenomen want dat betreft

bijna alleen personen in dienst van een Internationale militaire politiemissie Tolk EUPOL telt exclusief gezinsleden op tot bijna

300 inclusief gezinsleden zal het boven de 600 uitkomen

Waarbij ik dan wel weer meet aantekenen dat de bijiage niet volledig Is want de getallen daarin tellen niet op tot de 938 die

gisteren is gemeld door hettolkenteam Daarover meet in de komendedagen ook meer helderheid komen

Personen die tot en met 26 augustus via andere landen zijn geevacueerd zijn in beginsel allemaal bekend en verwerkt in de lijsten

Hartelijke groet

[^0 ^2e\
From [10 2s @mindef nl lOKZe ffimindef nl

Sent woensdag 8 September 2021 15 08

I0 2e II 10 2e | 10 2e @minbuza nlTo

Subject RE Cijfers tolken

Hijl0 2et
Goed om te horen dat| 10 2e 10 2e meteen op een nuttige manier aan de slag isgegaan

Het is niet zozeer een verschrl van mening binnen Defensre over de cijfers die er zijn maar tot nu toe heeft woordvoering iom met de minister er

inderdaad voor gekozen om alleen de cijfers te communiceren m b t de groep personen In dienst van een internationale militaire of

politiemissie waarzekerheid over Is Ook van de college s van Defensie die bezig zijn met de cijfers begrijpen we dat er alleen zekerheid Is over

de cijfers tot en met 15 08

We krijgen nu steeds meer inzicht in de cijfers van na 15 08 door het harde werk bij jullie en hettolkenteam maar zoals je zelf ook zegt

fl uctueren deze cijfers nog omdat er enerzijds noggeevacueerde personen ult andere landen naar NL komen en nu pas worden geregistreerd en

anderzijds omdat we de aanvragen die in de Defensie map zitten nog aan het verwerken zijn Daarnaast moeten de criteria waarlangs deze

aanvragen moeten worden gelegd cf aanwijzing van het BWO nog nader worden vastgelegd

In het feitenrelaas zijn de cijfers zoals toen bekend a I genoemd dus we begrijpen dat in de stavaza brief de meer actuele cijfers zullen worden

opgenomen Dit is akkoord voor de groep personen in dienst van een internationale militaire politiemissie en die cijfers krijg je dus vanuit het

team bIJ jou maar dan graag met de disclaimer dat deze cijfers nog aan verandering onderhevig zijn omdat nog hard wordtgewerkt aan meer

inzicht in de personen die via andere landen zijn geevacueerd en de nog niet verwerkte nieuwe aanvragen

Hoop dat dit helpt

Groet

From I lQ 2e

Sent woensdag 8 September 2021 10 48

To I 1Q 29 1 1 10 2b ^ BS AL DGB ^ 10 2e 1 Smindef nl

Subject Cijfers tolken

Da^foK^
Heel fijn dat{ I0 2« ^ 10 2e weer als [10 2e actief is Hij is gisteren meteen actief aan de slag gegaan met een aantal heel nuttige

|00076 Een daarvan is de cijfers over de tolken

10 26 10 26 @minbuza nl

346555



Zie svp onderstaande mailwisseling Ik probeer helderheid te krijgen over de tolkencijfers maar dat wil nog niet echt vlotten

Ik vind niet dat DEF kan doorgaan met het communiceren van een zeer laag tolkencljfer terwiji het tolkenteam dat bestaat ult

Defensiemedewerkers en 1 medewerkster van ons 10 2^0 2^ over heel andere cijfers beschikt

Kun jij hier opnieuw indulken en zorgen dat er helderheid komt en ook 1 opfelten gebaseerde lijn van Defensie en niet een lijn van

de minister woordvoering vs een lijn van de mensen die ermee bezig zijn

Hartelljke groet

i0 2el

1Q f2» 10 29

Sent woensdag 8 September 2021 10 41

To 1^|l0 2e ^ [10 2e |@mInbuza nl

Cca |lOK S^ ^ I0 2e | j

From

@mindef nl iOK^jiOj^^ 10 2e @minbuza nl 10 2e

@minbuza nl

10 2e 10 2e

10 2e I0 2g@minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

DagtlQ 29

Dankjewel weer Dit moet echt opgehelderd worden met Defensie op twee manieren

Ik vind het niet correct om een ander cijfer te blijven communiceren dan dat we kennen

De Yuis op de aantallen jouw laatste bullet moet weg

Fijn als jullie daar verder aan werken Ik zal het gelijktijdig ook opnemen met de DG bij DEF Hij moet hier ook van weten en eerder

bleek dat hij niet altijd door zijn eigen lijn geinformeerd wordt

NB 67 27 is sowieso 40 en niet 30 op dat niveau zit dus ook ruis Zij er misschien 10 naar andere landen vertrokken

Hartelljke groet

i0 2ei

From£10 2f I0 2e I0 2e giminbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 10 33

I0 2e IJ 10 {2e | 10 2e

@mindef nl jl0 24’^ ^ 10K2e |@minbuza nl | 10 2e ^
S minbuza nl

@minbuza nlTo

10 2e

10 2e 10 2gg minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

i0 2et
Ik besprak het met IO 2eten het volgende beeld komt naar voren

1 Voor 15 augustus stonden er zo n 67 tolken op de lijst van defensie

2 Daarvan zijn er ongeveer 27 in NL en nog 30 in AFGH

3 Dit is het cijfer dat DEF woordvoering kiest te hanteren

4 Dit cijfer neemt niet het huidige bestand van nieuwe aanvragen sinds 15 augustus mee

5 De selectie is doorgegaan en komen indien goedgekeurd door defensie op de lijst met een case nummer

6 Er zijn ook nog variabelen in de cijfers tussen diegenen die in NL zijn diegenen die onderweg zijn en diegenen met wie er al

contact is over hun zaak Op al deze variabelen zit ruis

Kortom het verschil tussen de cijfers verklaart zich door het hanteren van de cijfers voor aanvang crisis en huidig bestand

Dit geeft ons wel een dilemma als we voor 16 00 uur vandaag cijfers moeten aanleveren voor de Kamerbrief Ik bespreek het met

l’0 2^ enlTom
i0 {2e

10 2e 10 2eFrom

Sent woensdag 8 September 2021 09 56

To i0] 2^ i0 2e 10] 2e Sminbuza nl

Cc |l0 2^^0K2^ 10 2e | | S3mindef nl 10 2^1tj0 2^ii 10 2e S minbuza nl 10 2e

5 minbuza nl

10 2e 10 2e

10 26 10 2gg»minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

Dankjewel i0 2e wie zijn die bijna 250 tolken Defensiewoordvoering is dat het er 30 zijn Heb je daar meer info over

Hartelljke groet
i0 2ei

From i|0 2^| i0 26 j {I0 2e | giminbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 09 09

I0 2e [ 10 2eTo

Cc |lO 2J 0 2d 10 2e | j 10 2e @mindef nl ]10 24ip 2N| l0 ^@mmbuza nl [ 10^
S minbuza nl

10 2e

10 2e 10 2gg minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

00076 °rgen^iO 2e^ 346555



Het is vreemd als Defensie zegt zich niet in de cijfers te kunnen vinden omdat dit in principe cijfers van Defensie zijn Dit team

bestaat uit mensen van Defensie er is ten alien tijde vanuit hier met hun collega s op hun departement gecommuniceerd Maar

wat duidelijk is geworden dat het inderdaad een vraag omtrent categorieen is geworden dat er misverstanden zijn ontstaan in de

lijn
I0 2e iOK2^die de DEF liaison in dit team nu is 10 2e is terug naar haar functie heeft daarom gisteren bijgesloten

overzicht gemaakt Het gaat inderdaad in de telling ook om een aantal mensen die vanuit de Belhaj motie defensie links hebben

{niet tolk in bijgesloten overzicht om EUPOL om familieleden

Ik ben niet vanaf het begin van het tolkenteam hier aanwezig geweest dus ik weet niet wat de geschiedenis is van het besluit de

Belhaj motie die met Defensie te maken hebben hier onder te brengen IK kan dat even nagaan met

teamleader was indien gewenst Of collega s van defensie kunnen dat beantwoorden

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende hebt beantwoord In ieder geval zijn 0 26[iio 26^n ik druk bezig om de lijst inzichtelijker te

maken zodat de categorieen bij elkaar staan Mocht verdere informatie nodig zijn dan hoor ik het graag

i0 {2e

10 2e 10 2e die

From | 10 2e I0 2e |
Sent woensdag 8 September 2021 08 13

To i^ti0 26H |@minbuza nl

Cc4Q t^^ji0 2j I0 2e | j

10 2e g minbuza nl

I0 2e @mindef nl 10 2gjl 2aj 10 2e @minbuza nl 10 2e
^

10 2e

10 2 @minbuza nl

Subject Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

Da^ io 2e | goedemorgen
Ik hoop dat ji] de volgende vragen vanochtend kunt beantwoorden

Ik zag dat het aantal personen op de tolkenlijst nu op 938 staat Kun ji] mi] op hoofdlijnen vertellen wie dit zijn
MinDEF zegt steeds dat er nog 30 tolken te evacueren zijn Zelfs als die allemaal grote gezinnen hebben kom je niet

boven de 240 personen uit

Wie zijn de overige 700 mensen op jullie lijst
In hoeverre zijn die door Defensie getoetst

Indien zij geen tolken zijn maar ander missiepersoneel vallen zij onder de motie Belhaj en zullen de precieze criteria

worden vastgelegd in de Kamerbrief die daarover eind deze week begin volgende week uitgaat Daarover vindt deze

dagen ook politiek overleg plaats
io 2e van io 2e is weer actief als Defensieliaison voor het crisisteam en zal jou jouw team o a hiermee ondersteunen

Hartelijke greet
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

Van 10 2e 10 2g S minbuza nl

Datum dinsdag 07 sep 2021 6 48 PM

Aan i10 2^ lOK^e 5 mindef nl I0 2e aiQ 2e]t I0 2e @minbiJza nl |lP 2eiO 2 ] | l0 2e @minaz nl iilOK^t^g _J
lP 2e @mirbuza nl QP 2eji l0]i 2e c lP [2e @minbuzg nl lOK2e I0 l2e 10 2e @minbijzg nl lP 2e lO] 2 a

^ I0 2e |fSminbuza nl | lD 2e |J lO 2e | j I0 ^e | Sminbuzg nl^ iP 2e X_^| I0
2y feminbijzg ni [| lP 2eV [J

Ii i0 2e t^ 10M2e @mirbuza nl 1P 12a 10 C2e ^ 10 2e @mirbuza nl l 1P 2e ] I0 [2e @mindef rl

10K2ei |J 10 2e | | n0 2e 1@mirbuza^l | 10KH| 10K2e | |
I0 [2e @mirbuza rl iioj 2^0M2^i I0 2e @minbuza rl I0 [2e {10]f2e ] 10 [29]

10K2e iOK2e |@mirbuza rl fi0 12^0 2e t K2H
10 2e | | 10 2e | amirbuza nl J 10 2e
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Onderwerp Bulletin Afghanistan 07 09

Afghanistan bulletin 7 September 2021

Evacuatie

00076a is vandaag alles in gereedheid gebracht voor het overbrengen van 22 Nederlanders via vliegverbinding Kabul Doha Vlu346555

10 2e

10 2e

Sminbuza nl

10 2e

g mirbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza rl



wordt gefaciliteerd door de 10 2a autorltelten dlt is inclusief veilig vervoer van de groep in Kabul naar de luchthaven Het is nog

onduidelijk wanneer deze vlucht kan worden uitgevoerd
• Naast a I bekende landen NLV ^ ip 2lO ^bleek vandaag dat ooki 0 2^Q 2 ^ 2^lO 2^Van deze mogelijkheid gebruik willen maken

• PIA optle tussen van Mazar i Sharif naar Islamabad hangt nog boven de markt Verwachting is niet dat deze op kortetermijn kunnen

worden uitgevoerd
• In I0 2a zijn sinds afgelopen weekend 48 mensen aanwezig die op NLse lijsten staan toIken en NedeHanders} en tijdelijk in een

guesthouse verblijven Mogelijk morgen zal lOK^a met hen interviews afnemen vanwege illegale grensovergang van sommigen van

hen

J0 2 a^il samen met NL een charter inhuren voor vervoer 150 pax uit 10 2a Hier zouden dan de 48 pax die nu in een guesthouse in

Islamabad verblijven op mee kunnen

^ I0 2a |start reguliere humanitaire vluchten op tussen Islamabad en Kandahar Herat en Mazar i Sharif Post Islamabad onderzoekt

samen met de verschillende teams of mensen op onze lijsten hier gebruik van kunnen maken

• BZK liet weten dat een aantal mensen vooral mensen met een NLs paspoort en hun gezinsleden a I door de asiel procedure zijn en een

status hebben gekregen Zij zullen

Politiek

• Het feitenrelaas is vanochtend naar de Kamer gestuurd Vragen nav het feitenrelaas druppelen binnen

• Het plenaire debat zal plaatsvinden op woensdag 15 September Stand van zaken brief ter voorbereiding van het debat is in de maak

• TB heeft vanmiddag benoeming van de interim premier Hassan Akhund en andere leden van de regering bekend gemaakt Analyse voIgt

Media

• NU nl heeft contact opgenomen met een van de Nederlanders die in een guesthouse in Islamabad zitten COM is op de hoogte

Overig

• De projectleider die uitvoering gaat geven aan de motie Belhaj is vanochtend begonnen bij BZ Hij zal de komende da gen zijn team

vormen waar ook medewerkers van Defensie en van J V in zullen plaatsnemen
• VCI is bezig een procedure opte stellen over hoe om te gaan met hulpaanbiedingen van commerciele partijen evacuatie medische

huJp

Cijfe rs

• Er is gisteren een fout in geslopen in het tolkencijfer
• Op zondag waren er 21 000 mails binnengekomen via de Kabul mailbox Daar zijn er waarschijnlijk in de afgelopen da gen enkele

duizenden bijgekomen
• Het motie Belhaj team is bezig de lijst van mensen op te schonen Het team hoopt in de komende dagen een opgeschoonde lijst te

kunnen afronden

Nederlandse

relsgezelschappen

Nog in KAB 469

Totaal uit KAB 728

Nog in KAB 938

Totaal uit KAB 403

Its NL w

Nog in KAB 2

Totaal uit KAB 211

LES EU

Nog in KAB 0

T 3 Uit KAB 15
00076 346555



W ¥

Nog in KAB 0

Totaal uit KAB 30

LES NAVO

Nog in KAB 23

Totaal uit KAB 19
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I0 2e | ^0 2 || I0 2e |@minbuza nnl H0 2^P H fiOKSe |@minbuza nl1 | iQ 2e [ {I0 26|o ^ l0 2e

I0 2e I@rninbuza nl1 1 1Q ^^ iP 2e |@minbuza nl1 |iO ^^|Q 2^ iO Sg l@minbuza nl1 1 I0 2e |
I0 2e |[| i0 2e j@minbuza nl] I iQ 2g |@minbuza nl]

I0 2e |@minbu^ nl1 foj^ | 10H^
I0 2e1|ti0 2^minbu2a nl]

To

10 2e

@minbuza nll |i0 2^0 2^minbuza nll10 2e

S2§10 2e 10 2e @minbuza nl] I0 2e [ JA|| iQ 2e |@minbuza nllCc

10 2e| |l0 2^
|i0 2e|i Wed 3 11 2021 2 22 47 PM

Subject RE Reactie M op memo A^hanistan kanttekeningen over risico s KAB

Received

From

Wed 8 11 2021 2 23 06 PM

Allen

Vandaag aantal gesprekken gevoerd over documentvereisten ID documenten en reisdocumenten

Over reisdocumenten

• Landen ald^^^^j3j0 2^fe1l0 {2j tianteren als uitgangspunt dat alle uitreizenden over geldige Afghaanse
beschikking gebaseerd op de gebruikelijke ID documenten i^ |^eeft aan geen enkelepaspoorten moeten

uitzondering te maken ook niet voor militaire vluchten

• i^j^a^ient drie dagen tevoren een manifest in aan GIRoA o a ter controle of er geen personen met een criminele

achtergrond bij zijn of personen met belastinqschulden fraude corruptie etc

• Het is hskant om hier van af te wijken zoals{hO ^heeft ervaren

• 1 2a^erzoekt MoFa wel om te assisteren bij versnelling paspoortproces
• 10 5djeeft overigens te maken met 10 no show vooral Afghaanse ex werknemers die in Kandahar etc wonen

• |l0 2e|protocol heeft mij aangegeven dat NL ook beroep kan doen op versnelling paspoort aanvragen te toetsen

aan ervaringetipH^^tc
• ^0 2^heeft wel aangegeven NLse procedure van een gescand document met een visasticker vi^j0 2^ n paspoort

toe te voegen over te nemen Dan nog is een geldig paspoort nodig

Over ID documenten

• Deze kwestie kwam ook aan de orde bij het Crisisoverleg en Tolkenoverleg op werkniveau Ook in Kaboel speelt
dit probleem gezien toegenomen fraude van ID vervalsing etc

• Geen landen bekend die deze vereiste loslaten

• NL ambassade personeel en gezinnen beschikken over alle vereiste documenten en achtergrond checks

• Vraag terngkoppeling wat de bewindslieden op dit punt hebben besloten en geeft J V hier nu uitvoering aan

We hebben nog geen instructies ontvangen hoe te handelen Moet de post de vraag om documenten nu

stopzetten En geldt dit alleen voor tolken GIROA zal ingelicht moeten worden om te voorkomen dat we

problemen krijgen bij uitviiegen of neemt DEF het risico

Hartelijke groet

KAB ats alleen maarde check van de naam heeft plaatsgevonden door Defensie wel of niet een tolk geweest dient bij de

besluitvorming rekening te worden gehouden met risico s door achterwege laten check op ID documenten de persoon die indient is

sows niet de persoon die uitreist ^ gezien recente fraude met inbegrip van onvo doende bewijs van bio ogische reiatie met idnder i

i h b meisjes trafficking van achtergrond contacten van aanvragers die reeds enige tijd in door Taliban bezette gebieden zoals

Uruzgan woonden etc Wie gaat dat controieren en wanneer KAB adviseert daarom de basisdocumenten wel te confro eren anders dan

reisdocument zelf Om die reden heeft post telkens aanbevolehi^ {^^iln te schakelen voor DNA c recfes Ook cruciaal dat IND hun online

vetting aisnog uitvoert Vaak vooryeAromen dat toiken kinderen van familieleden proberen mee te nemen Zonder gedegen check kan dit

in NL als kindontvoering geclassificeerd worden of dient later meegeweiict te worden aan gezinshereniging als het kind in kwestie

melding maakt niet bij de tolkengezin te behoren

From {[ic^l|0 2^
Sent dinsdag 10 augustus 2021 21 09

To [10J 2s 0J 2|fe 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e

Q0K2e | ^inbuza nl | iP C2e |if^ j I0 2e |@minbuza nl jiOK24l^^| I0 2e |@minbuza nl | iQK^e

10 2e @minbuza nl DAO PRAF 1P 2g] @minbuza nl 10 [29 10 [2e 10 2e

10 2e g minbuza nl tiQ ^ I0 2e

^jl0 26@rninbuza nl

@minbuza nl i^{2^ 0 2 |g minbuza nl 10K2ei10 2

@minbuza nl | lQ 2e |0 2k

Si00077f^E Reactie M op memo Afghanistan kanttekeningen over risico’s

10 2e 10 26 10 2e 10 2e @minbuza nlCc

346556
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10 2e U 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
I0 2e l@mindef nl

Sat 8 21 2021 12 06 39 PM

From

Sant

Subject Re Telcon

Received Sat 8 21 2021 12 06 42 PM

Dank | iQ 2e [ helder

Fijne dag

i] 10 2e LI I0 2e

Datum zaterdag 21 augustus 2021 om 11 43 47

10 2e [P 10 2e |BS AL DGB | 10 2e

I0 2e @minbiiza nl

@Tnindef nlAan

Onderwerp RE Telcon

Hot|^

Klopt wij proberen onze lijsten en paxmanifesten dat zijn de lijsten van de vliegtuigcrews te matchen Dan weten we wie eruit is

en wie nog niet

Bij aankomst op Schiphol nemen LOCC IND COA het over Zij hebben dan dus ook een lijst maar het zou voor de evacuatieoperatie

het beste moeten werken op basis van de paxmanifesten

Als paxmanifest onduidelijk moeten wij bij LOCC e a navragen

Hartelijke greet

i0 2e

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

Sent zaterdag 21 augustus 2021 08 21

To I I0 2e 11 10M26 |
Subject Re Telcon

@mindef nl

I0 2e @minbuza nl

Goeiemorgen | 0K^^ L het kati ook per mail voor Defetisie van belang bevestigd te krijgen dat BZ de evacuees die op

Schiphol aankomen op basis van de paxlijst naast de lijsten met twee categorieen leggen om vast te kunnen stellen wie

we er uit hebben kunnen halen En dat registratie van alle passagiers plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van JenV
Lees dat hierbij geentaakA^erantwoordelijkheidvoor Defensie ligt
Zou het mogelijk zijn dit nog expliciet in verslag ICA van overleg gisteren te laten opnemen

Nb Begreep ik goed vanjou dat hoewel we bij vertrek vanvliegtuigen uit Kabul vaak nog geen zicht hebben op wie daar

van onze lijsten inzitten dit op basis van paxlijst die we later krijgen bij aankomst altijd wel het geval is

Bij voorbaat dank en wens je een relatief rustig weekend

|10 2^

j 10 2e IJ 10 2e

Datum vrijdag 20 augustus 2021 om 20 23 20

Aan io {2e | I0 {2e |bS AL DGB io 2e

Onderwerp RE Telcon

10 2e @minbuza nl

@mmdefnl

10 2eNatuurlijk Dat is

10 2e gmindef nl 10 26 5 mindef nlFrom

Sent vrijdag 20 augustus 2021 19 54

I0 2e l
Subject Re Telcon

10 2e @minbuza nlTo

00078 346560



ok maar heb je nummer niet

@minbuza iili] 10 2e IJ 10 2e

Datum vrijdag 20 augustus 2021 om 19 52 29

Aan 1 iQK2e p^ip ^2e pS AL DGB^ j I0 2e

Onderwerp RE Telcon

” 10 2e

@Tnmdefnl

Ik zat in meerdere telefoongesprekken achtereen en kon niet eerder bellen Nu kan prima Maar als het geen haast heeft hoef je

niet te bellen want jij bent nu vast druk met andere dingen

Hartelijke groet

[10 2ei

10 2e @mindef nl 10 2e 5 mindef nlFrom

Sent vrijdag 20 augustus 2021 19 27

10 2e 10 2e |
Subject Re Telcon

I0 2e @minbuza nlTo

No worries dit kan ook maandag
Goed weekend

Van 1 I0 2e | I0 2e |BS AL DGB” j I0 2e

Datum vriidag 20 augustus 2021 om 18 30 34

@minbnza nl”

@mindefnl

@minbuza nlAan

Onderwerp Telcon

10 2e 10 2e

Hi IriOMZ^ kunnen we nog even kort bellen over die paxlijsten waar je het over had

Wat is je mobtelnr

Groet

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

j00078rdt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan 346560



10 2e I0 2e l@minbuza nll inO 2e | lQ 2a 10 2e 10 2e I0 26To @minbuza nl]
10 2| I0 2e I@minbuza nl1

I0 2a | rTiO 2e

|l0 2a| Thur 9 30 2021 4 43 55 PM

Subject FW Kosten PIAvlucht defensie

Thur 9 30 2021 4 48 55 PM

From

Received

Ter info Goed dat DBF dit zo duidelijk heeft bevestigd

Hartelijke greet

i0 2el

From | I0 2a I0 2a

Sent donderdag 30 September 2021 17 48

To I0 2e @mindef nr I0 2e @mindef nl

]@minbuza nl jl0] 2g||^ ^ 10 2e |@minbuza nl10 2e 10 2e @mindef nlCc I0 2e

Subject RE Kosten PIAvlucht defensie

Beste i0 2«

Dankjewel voor de bevestiging Dat is heel fijn om te weten

Hartelijke greet

I10 2el

10 {2e @mindef nl 10 2e @mindef nlFrom

Sent donderdag 30 September 2021 17 25

To | I0 2e II I0 2a | {I0 2e @minbuza nl

I0 2e @rT inbuza nl 10 2^ii 2a^ I0 2e @rT inbuza nl 10 2e @rr indef nlCc 10 2e

Subject Kosten PIAvlucht defensie

BesteKio 2e L

Na overleg metji^K^sngoedkeuring van onze

transport ticket kosten van personen die onder het beschermbeleid tolken vallen en personen die onder de opgeroepen

gerelateerd aan defensie EUPOL vallen

10 26 kan in bevestigen dat defensie de kosten draagt voor de

Gr

ii0 2ai

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de 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 ofmessages

00079 346562



f10 2e U 10 2e 10 2eTo @minbuza nl1
I0 2e lta mindef nl1 jiQjgi^tM] iQ 2^ l iOK^e

l@minbuza nl]

10 26 1Q 2eCc

I0 2e I0 2e @minbuza nl] Crisis17kabul

i0 2^^10 2e

Wed 9 8 2021 10 07 07 AM

From

|l0 2e|

Subject RE Vraag bij Bulletin A^hanistan 07 09

Wed 9 8 2021 10 07 08 AMReceived

Dag [10^
Inderdaad het is mogelijk dat voor een aantal geldt dat ze momenteel in 3® landen zijn

I0 2^0 2ejfen ik werken er aan

i0 {2e

From I 10K^
Sent woensdag 8 September 2021 10 41

To 10] 2^ i0 2e 10] 2e @minbuza nl

Cc^f^W 2«i 10 2« |

10 2e 10 2e @minbuza nl

@mindef nl 10 29j 10 2e @minbuza nl 10 2e

@minbuza nl

10 2e 10 2e

10 26 10 2g@minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

Dagt10 2e

Dankjewel weer Dit moet echt opgehelderd worden met Defensie op twee manieren

Ik vind het niet correct om een ander cijfer te blijven communiceren dan dat we kennen

De Vuis op de aantallen jouw laatste bullet moet weg

Fijn als jullie daar verder aan werken Ik zal het gelijktijdig ook opnemen met dpo 2^lj DEF Hi] moet hier ook van weten en eerder

bleek dat hi] niet altijd door zijn eigen lijn geinformeerd wordt

NB 67 27 is sowieso 40 {en niet 30 op dat niveau zit dus ook ruis Zij er misschien 10 naar andere landen vertrokken

Hartelijke groet

i0 2ei

From i|Q 2^| iO 26{ j I0 2e l@minbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 10 33

10 2e

Cc |iOK2^ i^ iO 2e | | {I0 2e

~

|@mindef nMiOK2^tf^^ 10 2 |@minbuza nl | lQ 2^ t I0 2e

@minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

l0 2et
Ik besprak het met 0 2e en het volgende beeld komt naar voren

1 Voor 15 augustus stonden er zo n 67 tolken op de lijst van defensie

2 Daarvan zijn er ongeveer 27 in NL en nog 30 in AFGH

3 Dit is het cijfer dat DEF woordvoering kiest te hanteren

4 Dit cijfer neemt niet het huidige bestand van nieuwe aanvragen sinds 15 augustus mee

5 De selectie is doorgegaan en komen indien goedgekeurd door defensie op de lijst met een case nummer

6 Er zijn ook nog varlabelen in de cljfers tussen diegenen die in NL zijn diegenen die onderweg zijn en diegenen met wie er a I

contact is over hun zaak Op al deze varlabelen zit ruis

Kortom het verschil tussen de cijfers verklaart zich door het hanteren van de cijfers voor aanvang crisis en huidig bestand

Pit geeft ons wel een dilemma als we voor 16 00 uur vandaag cijfers moeten aanleveren voor de Kamerbrief Ik bespreek het met

i0 2ej

10 2e 10 2e @minbuza nlTo

10 2e 10 {2g @minbuza nl

From I0 2e 10 2e 10 2e g minbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 09 56

Tq IQ 2K 1Q 26| 10 2e @minbuza nl

Cc |l0 2e 0 2^ 10 2e | j {10 2e @mindef nl l10 2^|f f2^ I0 2e |@mmbuza nl | l0 2e ^
@minbuza nl

10 2e

10 2 I0 {2g@minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

Dankjewel ^10X26 wie zijn die bijna 250 tolken Defensiewoordvoering is dat het er 30 zijn Heb je daar meer info over

Hartelijke groet

i0 2ei

From i|Q 2^| iO 26{ j I0 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 09 09

10 2e
346563



Cc |l0 C2^|»0 2 10 2e | | 10 2e @mindef nl |lOK2 ^ 2MI l@minbuza nl | l0 2e l 10 2e

10 2e 10 {2g@minbuzg nl Crisisl7kabul C

Subject RE Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

Goedemorgen I0 2e]

Het is vreemd als Defensie zegt zich niet in de cijfers te kunnen vinden omdat dit in principe cijfers van Defensie zijn Dit team

bestaat uit mensen van Defensie er is ten alien tijde vanuit hier met hun college s op hun departement gecommuniceerd Maar

wat duidelijk is geworden dat het inderdaad een vraag omtrent categorieen is geworden dat er misverstanden zijn ontstaan in de

@minbuza nl

lijn
lO 2eX|lOK2^ie de DEF| lt 2e |jn dit team nu is | l0 2a | is terug naar haar functie heeft daarom gisteren bijgesloten

overzicht gemaakt Het gaat inderdaad in de telling ook om een aantal mensen die vanuit de Belhaj motie defensie links hebben

{niet tolk in bijgesloten overzicht om EUPOL om familieleden

Ik ben niet vanaf het begin van het tolkenteam hier aanwezig geweest dus ik weet niet wat de geschiedenis is van het besluit de

Belhaj motie die met Defensie te maken hebben hier onder te brengen IK kan dat even nagaan met I0 2e [0 ^ l0K2e die

teamleader was indien gewenst Of collega s van defensie kunnen dat beantwoorden

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende hebt beantwoord In ieder geval zijn 0^ l0 2e n ik druk bezig om de lijst inzichtelijker te

maken zodat de categorieen bij elkaar staan Mocht verdere informatie nodig zijn dan hoor ik het graag

i0 2e

10 2e 10 26 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 8 September 2021 08 13

Tol 10 2^ i0 2a 10 2e @minbuza nl

Cc |l0 [26f^ 10 2e | | @mindef nl 10 [2^ 2^ lOKZe g minbuza nl 10][2eI0 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject Vraag bij Bulletin Afghanistan 07 09

Dag i0 2e goedemorgen
Ik hoop dat jij de volgende vragenvanochtend kiint beantwoorden

Ik zag dat het aantal personen op de tolkenlijst nu op 938 staat Kunjij mij op hoofdlijnenvertellen wie dit zijn
MinDEF zegt steeds dat er nog 30 tolken te evacueren zijn Zelfs als die allemaal grote gezinnen hebben kom je niet

boven de 240 personen uit

Wie zijn de overige 700 f mensen op jullie lijst
In hoeverre zijn die door Defensie getoetst

Indien zij geen tolken zijn maar ander missiepersoneel vallen zij onder de motie Belhaj en zullen de precieze criteria

worden vastgelegd in de Kamerbrief die daarover eind deze week begin volgende week uilgaat Daarover vindt deze

dagen ook politiek overleg plaats
ii0 2eivan i0 2e is weer actief als Defensieliaison voor het crisisteam enzal jou jouw team o a hiermee ondersteunen

Hartelijke groet
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e 10 2e @minbuza nlVan

Datum dirisdag 07 sep 2021 6 48 PM
^

Aan h0 2e {1Q 2e] ]@mindefnl J 1Q 2e] | ^1Q 2ej| 10 2e |@minbuza nl |lOK2ef 10M2e |4 10M2^@mmaz iil l0 26t

j 10 2e ]@minfaiza iil J ’P 2^ 1P 2e 4 nQ 2e |@minbuza nl J lOK2e [| 10 2e | ^ lOK2e |@ minbiiza TiI J 1P 2^
bj^ 10 29 |@mmbu^nl J 10 2» L| l o 29 | ] 10 2^ |@minbiiza nl U10 ^Q 2^ 10 29 |@tninbiiza nl

10 2e |JlO 2eH 10 2e |@miiibuza nl J 10 2e |J 10 2e | ^ 10 2e ^@minhiiza nl I 10 2er
lP C2e |@mmdef nl I lP 2e L| lP C2e | I0 2e |@mmbuza nl | l0 2el^10 2ejb^4i| 1QK2ej

10 2g i@miiibuza nl |l0 {26| jQ] 2^ j {10 2e] [^inbuza nl | 1P 2e [
1Q 2e | j 10 2e |@niinbuza iil | 10 2e |J 10 2e nP ^e |@miiibuza nl i 0 2 Q 24 |10 24
10 2a |@minbuza Til J lOK2e H 10 ^@mitibuza nl I 10 2a | | l0 2e H I0 2e |@mitibuza nl I i oK2e L l0 2e

[Ib 2^ril0 {2^^ [10 2e mmbuza nl | 10 2e |J 10 {2g |i0 [2 j[10 2e |
^t|^ gfeLnb^a nL il0 2^]l|0 2h^ 10 2e |@minbuza Til J10 2e] 10 ^l 1P 2e I il0 2e

1P 2e |@minbiiza nl l 1P 2e 10 2e

10 2e @mLnbuza tiL

10 2e

P 2fe^minbuza nl J lP 2e [ I0 2e 10 2e 1P 2e 10 2eSminbuza nl Sminbuza nl

10 2 U 10 2e H I0 2e I@mitibiiza nl tl0 2fl {10 2e

P 2cfg tninbiiza nlH3 d ^ ^kiinbuza nl 10 2e
^

10 2e

aminbuza nl r 0 2i10 2e

@minbiiza nl J 10 2e [J 10 2e | j 10 2e

@mmbuza nl JiO 2^1|iO 2^ ^ 1QM2 |@minbuza nlAi^ ^^P^^^^™^Jitpuza nI | iP 2e |j|i0 2^
@mmbuza nl iP 2e

10 2e

1P 2e

@mindef nL | lP 2e | I0 2e

@mmbiiza nl ^P 2e J 10 2e

I0 2e |@minbuza nl fl0 2e |0 2^ I0 2e |@mitibuza til J 10 2^

IO 2e |@minbuza nl | lQK2e [ | l0 2e

IP 2e |@mmbuza iil 1bbj^10] 2^H 1P 2e] |@minbuza nl iP0 2^J 10 2e

@minbuza nl i lOK24jtlO 2e

fll0 2d ^ I0 2e |@mmbiiza nl j[|lO 2^^jlOK2eH I0 2e |fa minbiiza iil l0 2fe 10 2e | 10 2e |@mmbiiza nl

00080 erp Bulletin Afghanistan 07 09

1P 2e 1P 2e

10 2e

10 2e10 2e |
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Afghanistan bulletin 7 September 2021

Evacuatie

• In Doha is vandaag a lies in gereedheid gebracht voor het overbrengen van 22 Nede Handers via vliegverbinding Kabul Doha Vlucht

wordt gefaciliteerd door de Qatarese autorltelten dlt is incluslef vellig vervoer van de groep in Kabul naar de luchthaven Het is nog

onduideliik wanneer deze vlucht kan worden uitgevoerd

• Naast al bekende landeri1 5 30 ^ loj £t| ‘^bleek vandaag datooki0 2 jJan deze mogelijkheid gebruik willen maken

• PIAoptie tussen van Mazar i Sharif naar IsJamabad hangt nog boven de markt Verwachting is niet dat deze op korte termijn kunnen

worden uitgevoerd
• In Pakistan zijn sinds afgelopen weekend 48 mensen aanwezig die op NLse lijsten staan tolken en Nederlanders en tijdelijk in een

guesthouse verblijven Mogelijk morgen zal| lOK^a | met hen interviews afnemen vanwege illegale grensovergang van sommigen van

hen

j|0 2^il samen met NL een charter inhuren voor vervoer 150 pax uit Pakistan Hier zouden dan de 48 pax die nu in een guesthouse in

Islamabad verblijven op mee kunnen

• UN HAS start reguliere humanitaire vluchten op tussen Islama bad en Kandahar Herat en Mazar i Sharif Post Islama bad onderzoekt

samen met de verschillende teams of mensen op orze lijsten hier gebruik van kunnen maken

• BZK liet weten dat een aantaJ mensen vooral mensen met een NLs paspoort en hun gezinsleden al door de asielprocedure zijn en een

status hebben gekregen Zij zullen

Politiek

• Het feitenrelaas is vanochtend naar de Kamer gestuurd Vragen navhet feitenrelaas druppelen binnen

• Het plena re debat zal plaatsvinden op woensdag 15 September Stand van zaken brief ter voorberaiding van het debat is in de maak

• TB heeft vanmiddag benoeming van de interim premier Hassan Akhund en andere leden van de regering bekend gemaakt Analyse voIgt
Media

• NU nl heeft contact opgenomen met een van de Nederlanders die in een guesthouse in Islamabad zitten COM is op de hoogte

Overig

• De projectleider die uitvoering gaat geven aan de motie Belhaj is vanochtend begonnen bij BZ Hij zal de komende dagen zijn team

vormen waar ook medewerkers van Defensie en van J V in zullen plaatsnemen
• VCI is bezig een procedure op te stellen over hoe om te gaan met hulpaanbiedingen van commerciele partijen evacuatie medische

hulp

Cijfe rs

• Er is gisteren een fout in geslopen in het tolkencijfer
• Op zondag waren er 21 000 mails binnengekomen via de Kabul mailbox Daar zijn er waarschijnlijk in de afgelopen dagen enkele

duizenden bijgekomen
• Het motie Belhaj team is bezig de lijst van mensen op te schonen Het team hoopt in de komende dagen een opgeschoonde lijst te

kunnen afronden

mm

Hbgezelschappen

Nogin KAB 469

Totaal uit KAB 728

Tolken

Nog in KAB 938

Totaal uit KAB 403

LESNL

Nogin KAB 2

Totaal uit KAB 211

0Q2 Pkab 3465630



Totaal uit KAB 15

Nogin KAB 0

Totaal uit KAB 30

Nogin KAB 23

Totaal uit KAB 19
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liO^~ ioK2e I I0 2e |@minbuza nl1

I 1Q] 2e || iQ] 26]|1 10] 2e |@minbuza nl1 1 10 2e | | 10K2e |^ 1Q 2e |@minbuza nll 10] 2e | | 10 2e

@minbuza nl]

To

Cc

n|^ |@minbuza nl] 10 2^ iQK2e

From ^ ^^iiO 29K|iC» 2^
lio^ Wed 8 11 2021 11 46 25 AM

I0 2e

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Received Wed 8 11 2021 11 46 26 AM

Accoord met priticipe voorstel

BWO vandaag om geheel qua proces af te stemmen hele operatic tolken en lokaal personeel graag organiseren op basis

van info en opzetVoorstellen en plannen

Graag ook terugkoppeling met spoed over reactie Afghaanse overheid ref LPs als reisdocument voor hun eigen onderdanen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

VaD^0 2 | 1Q 2e ^
Datum woensdag U aug 2021 10 01 AM

Aap j10 2^|i0 l2^ ^0 2^tninbiiza nl

Kopieil 10^6 U^10 2 ^

10 2e @mmbaza nl

10 2e 10 2e 10 2e 1Q 2e @minbuza nl 10 2e [ 10 2e■fq mitibuza nl

10 2e n10 2e @minbuza nlj 10 2 10 2e @minbiiza iil

Onderwerp RE Versnellingstraject Tolken

Aan M

Van I0 2e

jl0 2e| io 2e DAO DJZ KABC10 2 SCc

Onderwerp Versnellingstraject Tolken Optie laissez passer

Aanleiding

Uw vraag hoe het proces besluitvorming er uit ziet voor de LT optie inzake het versnellingstraject Afghaanse tolken

Kern

U kunt spoedshalve in reactie op deze mail uw akkoord geven om in afwijking van het Paspoortbesluit aan betrokken Afghaanse

tolken en hun gezinnen waar nodig een laissez passer te verstrekken Ter uitvoering van het besluit is de medewerking van de

Afghaanse autoriteiten vereist Daarover vindt overleg plaats met de Afghaanse autoriteiten Op ambtelijk niveau zal het

Nederlandse Ministerie van BZK over uw besluit worden geTnformeerd

Toelichting

De Paspoortwet stelt dat in bijzondere gevallen aan een vreemdeling die zich tijdelijk op het grondgebied van Nederland mag

bevinden een laissez passer kan worden verstrekt De Minister van Buitenlandse Zaken Is volgens de Paspoortwet bevoegd een

laissez passer af te geven

Het besluit van 15 oktober 2020 houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten Paspoortbesluit bepaalt dat

een laissez passer nooit de territorial geldigheid omvat van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit In beginsel kan een

laissez passer derhalve niet aan Afghanen in Afghanistan worden verstrekt Het Paspoortbesluit biedt geen bijzondere bepaling om

van voornoemde bepaling af te wijken

Het reisbelang van de vreemdeling om in het bezit te worden gesteld van een laissez passer wordt afgezet tegen de mogelijke

schade die de afgifte van een laissez passer kan hebben voor de interstatelijke betrekkingen tussen Nederland en de staat waarvan

de aanvrager onderdaan is

Alleen indien de Afghaanse autoriteiten het uitreizen van hun onderdanen zonder Afghaans reisdocument zouden toestaan en het

Nederlandse reisdocument erkennen zou verstrekking van een laissez passer een uitweg bieden Daarover hebben DAO en de post

in Kabul op dit moment contact met de Afghaanse autoriteiten

DCV en DJZ hebben nog een tweede optie bestudeerd te weten het ED Emergency Travel Document ETD maar dat biedt helaas

00081 weg 346564



From^fO ^ I0 2e [
Sent dinsdag 10 augustus 2021 21 42

To ^10 2e| ^^^^0K minbuza nl rrr0K2e ^
10 2e Sminbuza nl

Cc | I0 [2e |tl0 2e|
Subject RE Versnellingstraject Tolken

@minbuza nl4H0 2fl lQ 2e ^ j I0 2e10 2e I0 2e

|10 2e 10 2e 10 2e 10 2eS minbuza nl ®minbuza nl

Update inzake LP optie n a v afstemmen met diverse betrokkenen

Nota over optie van LP en stappen om te realiseren voIgt morgen uiterlljk 10 uur Vergt besluit M Een precedent bestaat

{besluit om van paspoortwet af te wijken zij het dat daar destijds uiteindelijk geen gebruik van gemaakt hoefde te

worden en vergt tevens de medewerking van AFGH autoriteiten om met een LP {dus zonder AFGH reisdocument het land

te kunnen verlaten

Een mogelijke 2e optie is een Europees ETD {Emergency Travel Document De Europese verordening is recent gewijzigd
en lijkt ruimte te bieden voor humanitaire gronden DCV bekijkt deze mogelijk nu ook met spoed i s m DJZ Is dus echter

nog niet zeker

Beide opties worden morgen in besluitvormingsnota meegenomen

MvG

10 2e

From ^i0 2ej |i0 2^ ^0K2^rninbuza nl

Sent dinsdag 10 augustus 2021 19 20

To | I0 2e j| 10M2e 10 2e |@minbuza nNj^2^^ 10K2e

Cc [| 1Q 2e] ptl0 2e ^ 10X26 | Sminbuzaml | 1Q 2e ^| 1QK2e |^ 10 2g

lOK2e Sminbuza nl

Subject RE Versnellingstraject Tolken

10 2e @minbuza nl

Sminbuza nl j||IO 2^ 10 2e

Dank zie in tekst

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

10 2e { ] minbiiza iil10 2e 10 2e

Datum dinsdag 10 aug 2021 7 06 PM

AaD jlO ^[lO i2€ ^0 2^minbiiza nl 1o P j I0 2e I0 2e ~@minbuza Til

Kssikl C10 26 [] 10 2e j 10 2e |@miiibuza nl | 10M26 |J 10K2eyi j 1Q 26r~
1Q] 26 m 10 2e I@mmbuza nl

Onderwerp RE Versnellingstraject Tolken

@minbuza nl l|Q 2^

Be6te| i0 H

Hieronder de bijlage die [5 ^je eerder stuiirde in platte tekst zodat je je opmerkingen erbij knnt zetten

Vriendelijke eroet

10 [2e |

Update actiepunten Afghanistan00081 346564



Tolken

V Evacuatie in overleg met AZ BZ en IND gaf Defensie vanochtend 10 8 aan een of twee

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

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

DOPS kan z s m de planning hiervoor in gang zetten Tolken zullen hier dan met voldoende

lead time van op de hoogte worden gesteld zodat zij tijdig naar Kabul kunnen komen

Mochten er plaatsen overblijven in het toestel dan wil BZ die opvullen
met iokale medewerkers van de post GRAAG AKKOORD

Accoord met hoogste spoed

V Documenten belangrijke bottleneck voor de tolken in procedure is niet de NL

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

Afghaanse documenten Verzoek van Defensie is om daarom de documentvereisten

paspoort en geboortecertificaat te laten vallen

NB Risico bestaat dan dat er bijvoorbeeld i p v een echt kind een ander familielid neefje
of nichtje meekomt maar snelheid wordt nu belangrijker geacht dan zorgvuldigheid
Verzoek om documentvereisten te laten vallen zal aan i h b StasJenV IND worden gericht
maar mogelijk belegt Defensie hierover nog een BWO met MBZ MDEF en StasJenV voor

politiek akkoord GRAAG AKKOORD

Accoord zsm morgen indien nodig elke dag is er een te veel in dezc fasc

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

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

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

van deze wet af te wijken

Wat is proces besluitvorming hiervoor

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

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

nog moeten de Afghaanse autoriteiten instemmen met het vertrek van hun landgenoten
zonder Afghaans reisdocumentci[oK^KAB heeft daarover vandaag gesproken met Protocol

van het Afghaanse BZJ lOK^AO kaart dit morgenochtend 11 8 aan bij de Afghaanse
ambassadeur h t s

Graag ook bespreken met bondgenoten indien deze dezelfde problemen ervaren en dus

demarches Kabul coordineren voor impact en snelle positieve besluitvorming
V Opschalen capaciteit in navolging van BZ SCOT er bij en binnenkort oud AS II met

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

beleidscapaciteit ingezet op het dossier

Is dit voldoende

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

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

liever KAB CA als single entree point houden zolang KAB nog open is Als KAB sluit 34656400081



dan is vindt Defensie een belteam vanuit Den Haag wel verstandig

Ik deel deze inschatting niet Single point of entry goed maar hebben we deze luxe Bespreek

nogmaals hoe dit wel kan werken

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

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

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

voorbereidingen kunnen worden getroffen

Eens alles moet op alles worden gezet en niets aan het toeval worden overgelaten Liever

een belletje te veel dan te weinig

10 2a
bij afschaling sluiting KAB Defensie is akkoord met uitgewerkt voorstel vanV

KAB om 10 2a

de check op de documenten

te laten verrichten die bij de KAB postbus binnenkomen en dan aan| ^Q ^^ [worden
toegestuurd Positieve verificatie van de documenten | ^ordt dan met IND gedeeld
voor akkoord met afreizen tolk kemgezin naar NL[oo^ verstrekt vervolgens door NL

geboekt ticket en visumbrief

10 2a

V NAVO kijkt naar bondgenoten om een bijdrage te leveren aan asielverlening aan

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

medewerkers inclusief familieleden zijn BZ wint via PVNAVO meer informatie in over

dit verzoek Eventuele aanvragen zullen moeten worden getoetst aan criteria die ook voor

andere categorieen gelden

Lokale staf

V KAB en IND zetten er op in om 15 augustus te beginnen met de eerste niet essentiele

lokale stafleden met hun kemgezinnen dagelijks te laten vertrekken Emirates heeft stoelen

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

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

de status van hun aanvraag in het licht van de hardheidsclausule

Eens

Graag dagelijks update overbeide operaties
Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

Van |1 Q 29t[l Q f2€| ^joj{^miiibuza nl

Datum dinsdag 10 aug 2021 5 56 PM

AantijOK^^J
Kopie | I0 2e I0 2e

@minbuza nl
|

1Q 2e |@miiibiiza nl J| lQ 2e I |lO 2eH 10 2e

10 2e |J 1Q 2e]| j 1Q 2e] Tfgminbuza nl ]|lO 24j 10] 2e 10 {26 |@mmbuza iil

Onderwerp RE Versnellingstraject Tolken

10 2e 10 2e

@mirLbuza nl

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

00081|ua tijdspad 346564



Verzonden met BlackBerry Work

Cwww blackberrv cQm

VABi 0 [2 i]

Datum dinsdag 10 am 2021 5 53 PM

AaD jlQ 2e|[l0 [2€|]^0 {2^ tninbiiza nl

Kopie | 1o 2e t 10 2e |

10 2e 10 2e @mitibiiza iil

@tnirbii7a n1 f10 l 26

10 2e IJ 10 2e | 10 [2e |@mmbuza nl^OK24 | TlOK2^
Onderwerp VersneLlii^straject Tolken

10 2e 10 2e 10 {2e @tnitibuza nl

10 2e @minbuza nl

Sigrid bijgaandoverzichtvanversnellingsmaatregelen Ditlijktmij 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 hierarchic een kink in de kabel komtbij IND of Defensie Ik zouDCV willen vragenje nog

apart te adviseren op de optie van laisser passers in afwijking van de Paspoortwet Daarom DirDCV in

copie

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com
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]@minbuza nn |i0K2^^^ ^0 2e |@minbuza nl1f10 2e [_
From | iO 2e | 10 2^
|i0 2e| Wed 3 11 2021 2 14 37 PM

Subject RE UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatiekestaf
Wed 8 11 2021 2 14 37 PM

10 2eTo

Received

|l0 2^]hoemt het nu provisoir akkoord maar noemde het vanochtend generaal pardon dus zonder checks balances Dat is wat

IND betreft nog niet akkoord

Lastige is dat M wel al akkoord is met het voorstel van Defensie om de documentvereisten van de tolken te versoepelen

geboortecertificaat van ons hoeft dan niet paspoort moet wel nog van de AFGaut weten we sinds vandaag Maar ook met het

versoepelen van die documentvereisten moet StasJenV nog instemmen

from | 10 2e 10 2e |
Sent woensdag 11 augustus 2021 15 09

To n0 2e i3 [2a^ 10 [29 @minbuza nl [10 2e [ 0] 2nfc 10 2e @minbuza nl

Subject FW UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatieke staf

10 2e @minbuza nl

HoitlOK2e]

Het tweede punt var |IO 2^h niet wat ik van jullie begreep van jullie begreep Ik versnellen en niet andere methode nl provisoir

akkoord Kunnen jullie mij helpen door opte helderen wat is geconcludeerd

Hartelijke groet

i0 2ei

From {10 2e| I0 2^ c 10 2e @minbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 14 19

To [10J 2g t~ oj^k 10 2e @minbuza nl

Cc {l0 24i^^ 10 2e |@minbuza nl | 1Q ^t ^ l^p
|@minbuza nl | f10] 2e

Subject RE UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatieke staf

@minbuza nl 0 2^ 0 2 g minbuza nl10 2e 10 2e

0OX2e _J tl^@minbuza nl

@minbuza nl10 2e 10 2e

Beste i0 2e

Had contact metlO 2a3 ver mogelijke colocatie en ben netterug Rapporteer daar separaat over

In aanvulling

In het contact met J V spelen twee zaken die in velllgheidsoverleg aan de orde kwamen conclusief

1 Snelheld afwerking categorle A lijst van kerngezinnen zle hleronder

2 Voorstel om op bewindslieden niveau daar kwam dus ook J V mee de 60 pax hardheldsclausule lijst B een provisoir

akkoord te geven om humanitaire redenen en in dienstbelang aangezien drie essentiele stafleden het tolkendossier

behandelen in combinatie met werkgeversbelang

Dat laatste punt is doorslaggevend voor de integrale afhandeling voor 31 augustus vanaf welke datum de post in afgeschaalde

vorm elders gaat co loceren

NB voorkomen dat we tolken EU EUPOL NAVO etc meenemen in deze exercitie

Groet

I0 2

From 10 2e 0 ^ I0 2e @minbuza nl

S 00082ensdag 11 augustus 2021 15 13 346566



10 2e t
Cc |i0 24i^ 2^ 10 2e |iSminbuza nl | 1Q 29 | jl0 l2e|

~^minbuza nl | I0 2e

Subject RE UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatieke staf

I0 2e l0 2e l0 2€ I0 2e @minbuza nN 0 2 i» Q f2ig minbuza nlTo

10 2e 10 2 l0 {2e@minbuza nl

@minbuza nl10 2e 10 2e

Dank|[^0 2e j di^i5 ‘^rsonen vallen inderdaad buiten de 159 60 Voor die 159 GO moet het temp inderdaad omhoog nmm heb

je het hieronder heel goed geformuleerd

Groeten

f^

from | 10 2e 10 2e 10 2e

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 31

To |[10 2e |{f^k| 10K2e |@minbuza nl [fio 2^ ^OK24 ^ [10] 2e |@minbuza nNl0 2^0K2^@minbuza nl

Cc QO 2€ijlO 2aj 10 2e ig minbuza nl IQ 2e I0 l2e 10 2e 5 minbuza nl IQ 2 10 2e

10 2e n@minbuza nl | 10 2e 10 [29] |@minbuza nl

Subject RE UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatieke staf

@minbuza nl

Dank 0 2«i lk neem weer contact op me4i3 2 I0 2e Eerst nog twee vragen

1 Di^^personen vallen buiten die 159 60 Of gaan die er nog vanaf

2 ZIjn de documenten van alle leden van deze groep compleet cq liggen alle dossiers al compleet bIJ de IND

MIjn boodschap straks

1 Dank aan IND voor flinke inspanningen maar

2 Tempo moet omhoog Goedkeuringen moeten zoals we eerder begrepen maar nu toch weer niet zou lukken vanaf

vrijdag gaan doorkomen en de gehele groep moet uiterlijk op 23 8 door IND afgehandeld zijn i v m boeken tickets en

andere voorbereidingen ter plaatse Anders halen we deadline 31 8 niet

3 Kan hij toezeggen dat de IND dit schema haalt

4 Indien niet zal Ik M adviseren het te bespreken met StasJ V

5 Als we er niet uitkomen moeten we naar ander scenario uitviiegen zonder visa maar dat heeft niet de voorkeur

{logistlek lastiger

Is dit zo goed geformuleerd

Hartelijke groet
i0 2el

From [10 2e [ 10 2e Sminbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 11 51

I0 2e II 10 2i | @minbuza nl lO ^ 10 2e @minbuza nl t 0 ^ 0 2 g minbuza nl

Cc |lO [2€^p 2H I0 2e |@rninbuza nl | l0 2e | {lO [2eU I0 2e |tg3minbuza nl | n0 2e

^minbuza nl 10 29 [10] 2gj 10 [2e

Subject RE UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatieke staf

10 2eTo

10 2e @minbuza nl

10 2e

We bespraken de behandeling door IND van onze lijsten LES vanochtend in het crisisoverleg waarin IND zowel op niveau

behandelend medewerker als MT niveau ook vertegenwoordigd was

Waar ik gisteren nog begreep maar kan aan mij gelegen hebben dat het plaatje voor de stafleden en hun kerngezinnen die dus

binnen de standaardkaders vallen nu al zo goed als rond en akkoord was hoorden we nu helder dat de IND dat pas volgende week

helemaal rond en akkoord krijgt De afhankelijken extended family leden voor wie een beroep wordt gedaan op de

hardheidsclausule komen daarna aan bod en vergen nog IND intern overleg IND zegde toe contact met de post te zullen houden

en telkens wanneer er akkoord is op gezinnen de post daarover te informeren zodat ze in kleine batches al kunnen beginnen met

uitviiegen
We bespraken ook dat als we onze LES en hun gezinnen voor 31 8 willen kunnen laten uitviiegen uiterlijk een week voor die datum

hun tickets moeten worden geboekt Als ik heel eerlijk ben geeft bovenstaand kerngezinnen volgende week pas helemaal rond en

afhankelijken daarna me nog niet die garantie Zou dus goed zijn als je met10 2 10 2e hierover kunt bellen Of wellicht nog

beter dat M StasJenV hierover belt dat werd tijdens het overleg ook door IND geopperd

^00082 volledigheid het gaat om 346566



159 personen die binnen de kaders vallen medewerkers en hun kerngezinsleden
60 afhankelijken voor wie een beroep op de hardheidsclausule wordt gedaan

Overigens hebbefit3 230rsonen {medewerkers gezinsleden aangegeven in Kabul te willen blijven

Groeten

f^

From | 1Q 2e 10 2e |
Sent woensdag 11 augustus 2021 10 03

To [10] 2e] I0M2^ 10] 2e @minbuza nl ji0 2^0M2^rninbuza nl

Cc 10 2€iI1 0 2 i 10 2e gJminbuza nl [10 2g 10 [2^| 10 2e SJminbuza nl [10 2e [ 10 2e SJminbuza nl

Subject RE UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatieke staf

10 2e @minbuza nl

Beste f^J

Dank voor je bericht Ik snap dat de mediaberichtgeving ongelukkig is Het is lastig die tegen te gaan nu zo veel groepen in

Nederland ook vakbonden NGO s etc zich erover uitspreken

Beide groepen hebben hoogste prioriteit Dat kun je onze collega s daar verzekeren Dat de tolken meer in het nieuws zijn zegt

niets over de aandacht voor dossiers personen

Jouw advies hieronder is anders dan we tot nu toe bespraken we bespraken gisteravond nog dat Emirates voldoende stoelen heeft

en dat het uitviiegen na vrijdag kan beginnen Als jouw eerdere advies om welke reden dan ook niet meer veilig uitvoerbaar is

hoor Ik dat graag en zullen we uiteraard een andere opiossing zoeken Echter mijn vraag is of het NOS bericht voor zo n grote

wijziging heeft gezorgd dat het staande plan op de schop moet

Het lijkt mij dat meer informatie voor jouw mensen over het uitviiegen hen de benodigde rust kan bieden Wij proberen diezsmte

geven Op dit moment is de stavaza IND handelt de lijst zsm af zodat visa kunnen worden verstrekt en collega s gezinnen

kunnen gaan vliegen Eerste batch van de IND wordt vrijdag verwacht We zullen vandaag weer met de IND bellen het punt

maken en hen om meer precieze info vragen over de planning hoeveel mensen vrijdag hoeveel maandag etc

Voor de goede orde nog een vraag zitten er in de groep van 160 60 nog mensen wier documentatie niet op orde is Tot nu toe

heb ik daarover niets gehoord reden om voor die groep tot nu toe niet te hebben overwogen aan te dringen op het laten vervallen

van documentvereisten

Tot slot noodzaak om te werken aan alternatieve locatie post in groene zone Ook punt voor crisisberaad straks

Veel sterkte daar ook voor alle collega s

Hartelijke greet

i0 2el

From ^i0 2e| [|l0 2^ j {I0 2e |@mmbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 08 42

Toij0 2^^0 ^minbuza nl | I0 2e | | Q0 2e |
’

Subject UPDATE impact bericht NOS bericht over terughalen diplomatieke staf

Il0 2e g minbuza nl

Beste io 26

Vanochtend vroeg een meeting gehad met de lokale staf op kantoor Dit zijn de piinten en mijn dringend fdvi^

Lokale staf— d w z de kemstaf die bij ons op kantoor werkt en essentials zijn hebben het nieuws vanochtend

vroeg al binnen gekregen zij hebben directe bronnen

Hun oprechte twijfels nemen toe of er tiberhaupt wel belangstelling is voor hun positie nu bijna alle nieuwsitems

over tolken gaan en ons vertrek

Ik heb hen verzekerd dat er fake elementen in zitten maar dat ik over DBF en de tolken geen nieuwe instructies

heb ontvangen
00082Drie van deze staf leden werken 7 dagen per week 12 uur aan dit dossier met onze ASII en weten uiteraard346566



50 tolken geen volledige of zelfs een begin aan documenten hebben bovendien merken we dat het aantal groeit en
deze nieuwsberichten een aanzuigende werken hebben

Het lijntje gaat breken omdat twee van hen ongehuwde vrouwen zijn die in de Afghaanse cultuur met een broer of

zus wonen Ook anderen zijn afhankelijk van de zogenaamde B lijst Zij voorzien dat straks de uitgezonden staf

weg is de lijst A vertrokken en de lijst B blijft “hangen” voor niets zich te hebben opgeofferd voor het

dienstbelang

^ Nu onze M — l eg^p^vanl ^^ei^leidooi heef^eliouSeiffi^^E^IS^ToonieRnlitemegeinaSwair
documentatie voor tolken die primair onder DEF vallen en niet eens in dienst waren zou ik M via jou willen

vragen om in het kader van zorgplicht als werk^ever voor de in eigen dienst zijnde lokale staf een provisoir besluit|
te vragen van J V IND om alle LES A pins B lijst te kunnen laten uitvliegenper heden moor niet later dan

augiistus Provisoir betekent dat de beschikkingen ook nadien kunnen worden afgehandeld
Met deze oplossing is niet alleen contininteit gewaarborgd maar ook onze veiligheid en mentale gezondheid
gewaarborgd Ook heeft dit een impact op mogelijk intrekken op Camp Seitz Baron

NB ik heb hen gerustgesteld dat ik niet vertrek zonder alle LES emit te hebben

Ben altijd bereid te bellen

10 2e

from ^10 24|l^
Sent dinsdag 10 augustus 2021 23 07

Toi o i^^0 ^minbuza nl ji0 2e^ t 0 24@minbuza nl

g minbuza nl

Subject NOS bericht overterughalen diplomatieke staf

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

10 2e 10 2e

I0 2e enil0 2^

Emstig dat een hoog gembriceerde exercitie binnen DEF die zeker nog niet was vastgelegd nu in het nieuws is

gekomen Zie link naar NOS

Dit komt zeker hard aan bij onze staf vooral de lokale staf die zien dat alweer de tolken hogere prioriteit krijgen

Deze preemptive strike past in een patroon van media berichten die door DEF afgelopen weken zijn verspreid over

tolken

We zullen hier morgen aan damage control moeten doen in een toch al complexe situatie

Groet

10 2e

10 2e

Sent with BlackBerry Work
www blackberrv cQm
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0 2 0 10 f2e 2eTo ®minbuza nl]
^@minbuza nl110 2e 10 2e 10 2e 10 2eCc @minbuza nl]I0 2e

I0 2e |fl 10 2» |@minbuza nl] 10 24 | I0 2e n^
10 29K|10 2^

|i0 2e| Tue 8 10 2021 4 56 55 PM

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Tue 8 10 2021 4 56 56 PM

l^iTiinuu^a riij

From

Received

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

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

VaDt10 2^3 10 2e | 2e

Datum dinsdag 10 am 2021 5 53 PM

Aan

Kopieil 10 2e IJ 10 2e |
I0 2e |@ niinljuza iil |pO 24 l |2e

Onderwerp Versnellii^straject Tolken

@minbuza nl

I0 2e ■@minbii7a n]X 10 2e | p0 2e

{S minbiiza nl

10 {2e {10 2e@minbiiza nl

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 zouDCV willen vragenje nog apart te adviseren op de optie van laisser passers in

afwijking van de Paspoortwet Daarom DirDCV in copie

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
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^0 ^g |i0 2gj^minbuza nl1 l
I0 2g T@tnindef nl[] I@mindef nl1

I0 29 j iO 2e |@minbuza nl] |^ i0 2» | 2g

10

“

29 |@mindef nl|1 I0 2e I@mindef nl1 lQ0 2e l

To @minbuza nil10 2e

10 2e I0 2e I@mindef nl1 l i o 2eCc @mindef nll

Il0 2e I0 2e 10 2e |[ I0 2g@minbuza nl] @minbuza nl]
10K29 10 2e @ininbuza nn

10 26 10 26 @minbu2a nl] iio 2aii0 2^ 0 26 @minbuza nl]
10 2e

10 2e | ^0 24
0 2| I0 2e I@minbuza nl1 1 10 ^
10 2ey I0 2^r@minbuza nl1 l I0 2e i t10 2e]fl 10 2e

I0 2e | i0 2a |@minbuza nl] |i0 2^ h0 2a][2a

10 2e 10 2e@minbuza nl1

@minbuza nl1 l iQ 2e

il
lQ 2e |@minbuza nl]C[^0^

@minbuza nl]
10 2aFrom

Sent

Subject RE Urgent || PIAvlucht | Donderdag 7 oktober | KBL ISL

Mon 10 4 2021 1 23 54 PM

Mon 10 4 2021 1 23 54 PM

Received

Ho 10 2e

a Wij beschikken niet over visa reference numbers

b Paxen worden vandaag op de hoogte gesteld van latere vlucht

10 2e

From l |i0 2g^minbuza nl

Sent maandag 4 oktober 2021 14 21

To 10 2 10 2g 10} 2e@minbuza nl

10 2e l@mindef nl

1Q 2e | [ i0 26 | r

@minbuza nl

|@minbuza nl |[i^29|K2e
10 2e | Smindef nl | 10 2e l

@mlnbuza nl ’0 [2ajl 26]

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

10 2e | S minbuza nl [10K2e | jl0 [^^ [10] 2a

@minbuza nl |0 24h0 ^e^ 2e

10 2e 10 2e@mindef nl

S minbuza nl

Cc

10 2e 10 2e S minbuza nl

I0 2a | | I0 2e

10 2e @minbuza nl

I0 2e 10 2g@minbuza nl

10 2g

@minbuza nl | Ci0 29 | {i0 2e

@minbuza nl

Subject RE Urgent 11 PIAvlucht | Donderdag oktober | KBL ISL

Sensitivity Confidential

10 29 @mlnbuza nl

@minbuza nl10 2e 10 2e 10 2e

Dit is noodzakelijk voor PIA om tickets te boeken

Daarbij nemen wij ook aan dat jullle In contact staan met de gegadigden om hen op de hoogte te brengen van de nieuwe

vertrekdatum van 7 oktober aanstaande

10 2e

Islamabad

10 2 10 2g @minbuza nlFrom

Sent maandag 4 oktober 2021 16 47

10 2lO 2^g rnjnbuza nl 10 2e @minbuza nlTo

@minbuza nl 10 26| 2e

10 2e gJmindef nl 10 2e]

@mlnbuza nl jiP C2^|^K^
g minbuza nl 10 2e

^

10 2e 10 2e

I0 2e 10 26 I0 2egmindef nl

gJminbuza nl

g mindef nlCc

10 2g 10 2« 10 2e 10 2g gJminbuza nl

10 2e 10 26 10 2e 10 2eg minbuza nl

10 2e gJminbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e

g minbuza nl | 10M2e | |l0 2»| |
g mlnbuza nl

Subject RE Urgent 11 PIAvlucht | Donderdag oktober | KBL ISL

Sensitivity Confidential

10 2e 10 2e gJminbuza nl 1Q 2e | i|iC 2e[ ]

|@minbuza nl [lOKH h° ^t^^

10 2 @minbuza nl

@minbuza nlI0 2e 10 2e 10 2e

Beschikken wij niet over

10 2e0l0 20

Tolkenteam Defensie

00084 346573



From 10 2g |i0 2c|g minbuza nl

Sent maandag 4 oktober 2021 13 44

10 2 10 2g 10 2e@minbuzg nl l

j10 2e gmindef nl

10 2e U 10 2e | J

@minbuza nl

@minbuza nl 10] 2a } 2e]

10 2e gJrnindef nl 10 2e

@minbuza nl CiP C29|ji|^
@minbuza nl I ’I0 2e 10 2e {10 2e]

lgJminbuza nl ~10 26 @minbuzg nl 10 2e

g minbuza nl i0 2€l^i0 2e I

To

10 2e10 2a gmindef nl

gJminbuza nl

Cc

10 2a 10 2a gJminbuza nl

10 2e 10 26 10 2e 10 2egminbuza nl

10 2e |@minbuza nl | 10 2e | 10 29 | 10 2e

1Q 29 | Sminbuza nl | 10 2e | |l0 2e | 10 2e

■ ji0 2minbu23 nl |
~

0 2e

I0 2e @minbuza nl

Subject Urgent 11 PIA vlucht | Donderdag 7 oktober | KBL ISL

Importance High

Sensitivity Confidential

10 2e 10 29@minbuza nl

Goedemiddag

Aansluitend op onderstaande mail is het voor I0 2e venselijk een overzicht te ontvangen met alle visa reference nummers en of

de aangevraagde visa s zijn toegekend Zie bijgesloten Excel sheet

Het verzoek van PIA is om morgenochtend de reference nummers aan te leveren om het vervolg traject qua tickets in gang te

zetten

®Defensie

Extra groep ca 5 pax toevoegen

@Belhaj motie

Betreft het de onderste twee namen van de excel sheet {nr 40 41

Alvast bedankt we zien de lijstgraagtegemoet

Groet

10 2e

10 2e g minbuza nlFrom

Sent maandag 4 oktober 2021 15 50

To I 10 2e l@mindef nl nri0 2a] t
gminbuza nl

10 2e 10 2e | g mindef nl | lOK2e |
s minbuza nl 10^ii|Q 2^

g minbuza nl

1Q 2e | j 10 2e

10 29 giminbuza nl

10 2e 10 2e

10 2e 10 29 10 29 10 2e 10 2e [10 29]g minbuza nlCc

| 10K2e | tl0 2e| j C10K2e10 2e I0 2e g minbuza nl | 10 29 | i|l0 29[f
gJminbuza nl 10 {2e gJm indef nl

@minbuza nl 1 ^ 2^ f IQ 2 ][

10 2e 10 2gg minbuza nl

I^K|§ minbuza nl | 1Q 2e

3 I0 2e @minbuza nl

10 2« 10 2egminbuza nb

Subject UPDATE 4 oktober PIA vlucht operationaliseringsoverleg 1700 URGENT VETZOEK UIT ISLAMABAD

Sensitivity Confidential

Allen

Update everi 0 ^^ls heads up

1 Zojuist bericht ontvangen dat de PIA vlucht van morgen niet door gaat maar donderdag 7 oktober zal gaan {vertrek ult

Kabul om 10 30

2 Mijn advies aan 10 { I0 2« om de groep ca 5 personen waarover hi] vanmiddag belde morgen naar het PIA kantoor te

laten gaan voor de visum aanvraag en de gegevens van deze personen met ons te delen

00084 komen later vandaag nog met wat meer informatie en nog wat open staande punten van onze kant o a willei0405y0
graag de visum reference nummers hebben



4 Wij zetten in om ook een visum te krijgen voor het geweigerde visum omdat het paspoort verlopen is

Proces zoals het nu duidelijk is geworden

1 Visum aanvraag te doen in Kabul {hebben 41 mensen al gedaan waarvan 1 geweigerd

2 Als dat akkoord is kunnen we de MOI Authorisation letter aanvragen {hebben we al gedaan maar kunnen we herhalen

voor de eerste41

3 Dan tickets boeken en betalen

Het geeft lets meer lucht om zaken goed geregeld te krijgen want het werd allemaal wel erg krap

Tot later in het overleg vandaag

10 2e

From | lQ 2e

Sent zaterdag 2 oktober 2021 20 41

@mindef nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e gmindef nl 10 2e@minbuza nlTo

10 2e {10 2e @minbuza nl

10 2e |J 10K2e | j 10 26

10K2e | | 10K2e |@minbuza nl | 10 2e | l0 2^ 10K2e
^ ^

10 2| 10 ^
@minbuza nl lQ 2g lO 2^girninbuza nl

Subject RE 20211001 operationaliseringsoverleg 1700 URGENT VETZOEK UIT ISLAMABAD

Sensitivity Confidential

10 2e 10 2« 10 2e @minbuza nl 110 2«]@minbuza nlCc

@minbuza nl | n0 2e |JlQ 2e|
g mindef nl10 2® 10 2e 10 2®@minbuza nl @minbuza nl

I0 2e

Allen

Zojuist een aantal zaken met PIAdoorgesproken helaas kwam de reactie op ons verzoek erg laat

Het PIA kantoor is morgen open in Kabul weekend vrijdag zaterdag De contactpersoon is

I0 2e einrs die ik door kreeg zijn ^Afghanistan en Pakistaans nummer10 2e1Q 2e

Om tickets te krijgen voor de vlucht van dinsdag 5 oktober zijn de volgende stappen nodig

De mensen die jullie hebben geselecteerd moeten morgen met hun paspoort naar het PIA kantoor komen Dat hoeft niet

ieder persoonlijk maar de fa mi lie hoofden kunnen met de paspoorten van defamilie naar het kantoor komen Daar vullen

ze dan het online visum formulier in

Per ticket kan 1 stuks bagage van 30 kilo worden ingecheckt Bijgaand een template van de passagierslijst Is het mogelijk

voor de teams in Den Haag om deze in te vullen

Actie Min Def en Kabul team 4

1

2 Als we precies weten wie er op de vlucht komen is de prijs te bepalen 10 2g ISD per volwassene of kind I0 2« JSD for

infant PIA wil de betaling voorafgaand aan de vlucht hebben Ik heb gegevens daarvoor ook van de CITI bank in New

York Hierover onderhouden we contact met FEZ

Actie ISL met FEZ

3 Dan is er nog het vereiste van het brief Authority Letter van het Ministerie van Interior

Actie ISL op zondag 3 oktober stuurt de post een NV naar onze contact persoon op het Ministerie van Buitenlandse Zaken

hier met het verzoek om deze brieven te verzorgen We zullen dat aanvragen voor alle personen die op de lijsten staan die

wij krijgen lijst Min Def al ontvangen

Het zijn dus verschillende trajecten die parallel lopen en die allemaal op tijd moeten zijn afgerond om een eerste groep op de

vlucht van 5 oktober te krijgen Hopelijk wordt maandagochtend 4 okt duidelijk of dat is gelukt

PIA gaat maandag4 oktober een volgende vlucht plannen

Vanuit Islamabad veel succes met het bellen en contact zoeken met de gegadigden

00084 346573
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10 2 @minbuza nlFrom

Sent zaterdag 2 oktober 2021 19 55

To I 10 2e l@mindef nl | ri0 29 t| 10 2e |
@minbuza nl

10 2e 10 2eg minbuza nl

S minbuza nl10 2e 10 2e s mindef nl 10 2e 10 2e 10 2e

■^I0 2cg rninbuza nl

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

@minbuza nl I0 {2e l h0 2el j 10 2e

Cc

I0 2e I0 {2e g minbuza nl | I0 2a | i|l0 i 2e

@m indef nl10 29 10 2 10 2g 10 2e@minbuza nl @minbuza nl

Subject RE 20211001 operationaliseringsoverleg 1700 URGENT VETZOEK UIT ISLAMABAD

Sensitivity Confidential

Allen

Zojuist contact gehad met PIA Voor de vlucht van dinsdag moeten de gegadigden zich morgen op het PIA kantoor

meldenmet hun paspoorten Ik rijdzo even naar kantoor om nog wat details op de mail te zetten o anaam en

contactgegevens van PIA man in Kabul

Tot volgend bericht

Van I0 2e l@mindef iil | 10 2^ l@mindef nl

Datum zaterdag 02 okl 2021 3 55 PM

Aan I 10 2e | | 10 2e | j 10 2e
~

10] 2 l^mdefnl J 1Q 29 Endef nl LI 1Q 2e M

| 10 2e |@tninbiiza nl 10 2g ktiO 2ci3Smmbiiza nl

Kopie | 10] 2e y 10 26 | j 10 2g

~

|@inmbiiza iil | 10 2e | | 1Q] 2e H I@mmbiiza nl jl0] 2e

10 2e [ | 10 2e l@miiibuza nl I0 2e [jl0 261 ^ 2e |@mmbiiza nl I0 2e [|lQ 26^ I0 2e |@minbiiza iil

1Q 2^ I0 2g |@minbuza nl J lQ 2e |@miiidefnl I0 2e |@ mindef nl

Onderwerp 20211001 operationaliseringsoverleg 1700 URGENT VETZOEK UIT ISLAMABAD

@minbiiza nl10 2e 10 2e

@minbiiza nl 10 2e

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00084 346573



f10 2e U 10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl] @min buza nl]
10 2e| |lQ 2^

|i0 2e| Sat 3 14 2021 5 32 39 PM

Subject FW SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Sat 8 14 2021 5 33 13 PM

From

Received

Overview documents ready docx

GENERIEKE PAXLIJST Versle 2020 xlsx

Gaat de goede kant uit met de tolken

From 10 2e | | 10 2e |
Sent zaterdag 14 augustus 2021 13 52

To I0 2e |@mindef nr^ I0 2e |@mindef nl DAB PRIMP IND ^ I0 2g ]@ind nl I0 2e

IND A B DHR Ol ^ C10 29 |@ind nl

Cc |10] 24| I0 2e | |
10 2« 6 minbuza nl 10 2eI I0 2e

Subject SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Importance High

10 2e @minbuza nl

10 2e

I0 |2e 5 minbuza nl | g minbuza nl |lO 2^[i |IO 2^
10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl

Hi alien

Komende week mogen we een charter verwachten in Kaboel Ik heb een overzicht gemaakt van de tolken die door DEF

gei dentificeerd zijn en in het bezit van een paspoort De volgende spoedverzoeken aan jullie

1 Kunnen jullie akkoord verstrekken voor de tolken in groen {documenten beschikbaar zodat ze toegelaten kunnen worden

tot de charter 21 pax

2 Bij akkoord kan IND de bijgevoegde paxlijst invullen voor de tolken toegestane fam ilieleden incl de vereiste

documentgegevens LET OP sommige mensen verzoeken non eligible familieleden mee te nemen daar graag ook met

spoed uitsluitsel op Mensen die niet op de paxlijst staan zal geen toegang verleend worden

3 Na retour Wij nemen met spoed contact op met de tolken op de paxlijst om hen te informeren over vertrek Indien datum

van de charter{s bekend waarop zij geplaatst worden horen we dat ook z s m Deze coordinate vindt bij DEF plaats

Groet

10 2e

00085 346577



~

10 2e || 10 2e |fl 10 2e

10 2e 10 2e ||
From | iO 2e U I0 2e

|l0 2e| Fri 3 27 2021 10 17 30 AM

Subject twee din gen

Received

To @minbuza nn

I@minbuza nl1I0 2eCc

Fri 8 27 2021 10 17 31 AM

I0 2e we zijn heel erg gefixeerd v w b de tolken op cijfertjes Cijfertjes zijn natuurlijk belangrijk maarjemoet ze welin de

goede context bekijken Zo heb ik de volgende interpretatie en zienswijze

Vandaag 27 8

paxlijsten staan van de Nederlandse vluchten met Nederlandse vluchten bedoel ikviuchten van Kabul Islamabad en vluchten

Tbilisi Amsterdam Het kan heel goed zijn dat een aantal tolken met gezinsleden naar andere bestemmingen zijn vervoerd waar

wij helemaal geen zicht op hebben Dus dit aantal zou zo maar nog eens naar boven aangepast kunnen worden Hoe kunnen we

daar achter komen als bijvoorbeeld een Ambassade of een Immigratiedienst van een ander land dan Nederland meldt dat er

iemand voor de deur staat die op de Tolkenlijst staat en met bijvoorbeeld Duitsers is vertrokken Dus cijfers kunnen bedriegen

uit Kabul vertrokken tolken met familie cijfers betreffen totaal aantal mensen een getal van 371 die op de

Vandaag 27 8

vast op dit cijfer er zijn tolken die gelijktijdig hebben gewerkt voor de Nederlanders Duitsers Australiers Amerikanen We hebben

mensen gebeld die inderdaad al in Australia zaten We hebben dat wel gemuteerd op de namen lijst maar best een aantal tolken^

konden we niet bereiken Mogelijk hebben deze juist omdat ze voor meerdere landen hebben gewerkt hun verzoek tot asiel ook

bij meerdere landen ingediend en zijn ze nu in een van deze landen Hoe kunnen we daar achter komen Toch weer iedereen

individueel bellen mailen met de vraag waar ze op dit moment uithangen Megaklus maar het is te doen Deze zienswijze heb ik al

overlegd met de mensen van Defensie en die zien het eigenlijk ook zo

Verder ik heb vanochtend de PAX lijsten zitten verwerken en daar kwamen we samen met 10 2e nog best wel wat dubbelingen

uitgehaald die zijn inmiddels verwijderd Vandaag werken we voor het eerst in alle rust daar verder aanenvanmiddag hoop ik

een heel goed uitgeplozen lijst te hebben met de meest recente en correcte cijfers

Tolken nog in Afghanistan volgens de lijst 906 mensen dus tolken met gezinsleden Pin jezelf niet teveel

Greet

i\0]{2v

00086 346579



I@minbuza nl1 1 ^Q 2e |@mindef nl^ I0 2e |@mindef nn I0 2e [
@minbuza nl1 1 l@mindef nir iQ 2e |@mindef nl1

I@minbuza nl] i|i0 2a|i|0 2|^ 10 2 |@minbuza nl]

To 10 2e

10 2e [ 10 2e

10 2e I0 2e I0 2e

I0 2»1@minbuza nl1
I0 2e I I iQ 2e | I0 2e |@minbuza nl] I

I0 2e |^ 10 2e |@minbuza nl1 | iQ 2e [] i0 2e]|r^fl0 2e |@minbuza nl1 iQ 2e

^P ^^lf1 iP 2g I@minbuza nl1 Crisisl 7kabul C [1 iQ 2g l@minbuza nll
I0 2e l@mindef nlB 1@mindef nl] ISL CACiQK2j@minbuza nl] 10 2e

l@minbuza nl]

]@minbuza nl] ^io 2eJ1Q 2eCc

I0 2e @minbuza nl] 0 2«

10 2e 10 ®@minbuza nn

iOK2e | I 10 2

|i0 2e| Mon 10 4 2021 12 01 04 PM

Subject RE UPDATE 4 oktober PIA vlucht operationaliseringsoveiieg 1700URGENT VETZOEK UIT ISLAMABAD

Mon 10 4 2021 12 01 04 PM

From

Received

Dank I 1Q 2e

Logistiek verzoek aan alien om het email adres

zeker dat zaken aan onze kant voortvarend kunnen worden opgepakt ook als Ik niet bereikbaar ben

Dank en groet

10 2e gminbuza nl aan deze emailwisseling toe te voegen Dan weten we

10 2e

fromil 10 2e | 10 2e @minbuza nl

Sent maandag 4 oktober 2021 12 50

To I 10 2e ^@mindef nl | 10 [29 ^[ To 2e |
~

@minbuza nl

10 2e 10 2e l@mlndef nl I I0 2e ^
@minbuza nl 10 2aji 2e

@mlnbuza nl

10 2® | j l0 2e

j I0 2e l@minbuza nl

10 2e 10 2«

@minbuza nh 1Q 2^ |e10 2e
^

10 29 10 29 10 2e 10 29 10 2e@minbuza nlCc

I0 2e I0 2e ®minbuza nl I0 2e I0 2e 10 2e | 5 minbuza nl fi0 2e I0 29[f

@minbuza nl 10 2e @m indef nl ISL CN^^I
lQ ii^minbuza nl 1Q 2e I0 26 iP 2e 5 minbuza nl I0 2e I0 2e giminbuza nl iQ 2€^lQ 26j

10 [29 @minbuza nl

Subject UPDATE 4 oktober PIA vlucht operationaliseringsoverleg 1700 URGENT VETZOEK UIT ISAMABAD

Sensitivity Confidential

10 29 10 2g@minbuza nl Crisisl7kabul C

Allen

Update everi 0 ^^ls heads up

1 Zojuist bericht ontvangen dat de PIA vlucht van morgen niet door gaat maar donderdag 7 oktober zal gaan vertrek uit

Kabul om 10 30

Mljn advles aan| I0 ^i0 2 tam de groep {ca 5 personen waarover hi] vanmlddag belde morgen naar het PIA kantoorte

laten gaan voor de visum aanvraag en de gegevens van deze personen met ons te delen

Wij komen later vandaag nog met wat meer Informatle en nog wat open staande punten van onze kant o a wlllen we

graag de visum reference nummers hebben

Wij zetten in om ook een visum te krijgen voor het geweigerde visum omdat het paspoort verlopen is

2

3

4

Proces zoals het nu duidelijk is geworden

1 Visum aanvraag te doen in Kabul {hebben 41 mensen al gedaan waarvan 1 geweigerd

2 Als dat akkoord is kunnen we de MOI Authorisation letter aanvragen {hebben we al gedaan maar kunnen we herhalen

voor de eerste41

3 Dan tickets boeken en betalen

Het geeft lets meer lucht om zaken goed geregeld te krijgen want het werd allemaal wel erg krap

Tot later in het overleg vandaag

10 2e

10 2e

boos
Sent zaterdag 2 oktober 2021 20 41

346580



10 2e 10 29 ^| 10 2e |
@minbuza nl

10 2e 10 2e @mindef nl I0 2e@mindef nl g minbuza nlTo

I0 2e 10 2e

@minbuza nl |Cc | 10 26 |J 10K2e | j 10 2e

10 2e
^

10 2e @minbuz3 nl | | p0 2el j 10 2e | Sminbuza nl I QQ 2g U10 29|
00] 26 @minbuza nl Crisisl7kabul C 10 2g @minbuza nl 10K2e g mindef nl

@minbuza nl ISL CA«t10 2^g minbuza nl

10 26 10 2e 10 2e@minbuza nl

I0 2e

10 29

Subject RE 20211001 operationaliseringsoverleg 1700 URGENT VETZOEK UIT ISLAMABAD

Sensitivity Confidential

Allen

Zojuist een aantal zaken met PIA doorgesproken helaas kwam de reactie op ons verzoek erg laat

Het PIA kantoor is morgen open in Kabul {weekend vrijdag zaterdag De contactoersoon Is

teinrs die ik door kreeg zijnC1Q 2^ 10 {2e Afghanistan en | 10 2^ 2^ Pakistaans nummer

Om tickets te krijgen voor de vlucht van dinsdag 5 oktober zijn de volgende stappen nodig

1 De mensen die jullie hebben geselecteerd moeten morgen met hun paspoort naar het PIA kantoor komen Dat hoeft niet

leder persoonlljk maar de fa ml lie hoofden kunnen met de paspoorten van defamilie naar het kantoor komen Daar vullen

ze dan het online visum formulier in

Per ticket kan 1 stuks bagage van 30 kilo worden ingecheckt Bijgaand een template van de passagierslijst Is het mogelijk
voor de teams in Den Haag om deze in te vullen

Actie Min Def en Kabul team 4

2 Als we precles weten wie er op de vlucht komen is de prijs te bepalen 1500 USD per volwassene of kind 200 USD for

infant PIA wil de betaling voorafgaand aan de vlucht hebben Ik heb gegevens daarvoor ook van de 10 2g n New

York Hierover onderhouden we contact met FEZ

Actie ISL met FEZ

3 Dan is er nog het vereiste van het brief Authority Letter van het Ministerie van Interior

Actie ISL op zondag 3 oktober stuurt de post een NV naar onze contact persoon op het Ministerie van Buitenlandse Zaken

hier met het verzoek om deze brieven te verzorgen We zullen dat aanvragen voor alle personen die op de lijsten staan die

wij krijgen lijst Min Def al ontvangen

Het zijn dus verschillende trajecten die parallel lopen en die allemaal op tijd moeten zijn afgerond om een eerste groep op de

vlucht van 5 oktober te krijgen Hopelijk wordt maandagochtend 4 okt duidelijk of dat is gelukt

PIA gaat maandag4 oktober een volgende vlucht plannen

Vanuit Islamabad veel succes met het bellen en contact zoeken met de gegadigden

10 2e

From 10 29 10 2e @minbuza nl

Sent zaterdag 2 oktober 2021 19 55

To I I0 2e l@mindef nl I 10 2e I | l0 2e | 10 2e 10 2eg minbuza nl

I0 2e 10 2e s mindef nl I0 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl S minbuza nl ISL CA

0 2^g minbuza nl

10] 2e |J 10 2e |^ 1Q 2e

iO C2e]|^ lOK2e |@minbuza nl | iOK2e | {l0 2eH U 0 2e

iio 2g

S^OOOSyRE ^°211001 operationaliseringsoverleg 1700 URGENT VETZOEK UIT ISLAMABAD

SensiTiviiy Confidential

JlO 2ej1Q 2e 10 2e@minbuza nlCc

@minbuza nl | I0 2» | ||10 29

@m indef nl10 29 10 2e@minbuza nl Crisisl7kabul C @minbuza nl

346580



Allen

Zojuist contact gehad met PIA Voor de vlucht van dinsdag moeten de gegadigden zich morgen op het PIA kantoor

meldenmet hun paspoorten Ik rijdzo even naar kantoor om nog wat details op de mail te zetten o anaam en

contactgegevens van PIA man in Kabul

Tot volgend bericht

10 2e @mindef iil 10 2e f5 mindef nlVan

Datum zaterdag 02 okt 2021 3 55 PM

Aan | 1Q 2e | [Q0 2e |
fSmindef nl

@minbiiza nl @minbuza iil10 2e {10 2e 10 2e

10 2e 10 2e @mindef nl | 10 2e [ 10 2e | 10 {2e @mitibuza iil 10 2«

I0 2e @trLitibuza nl ISL CA l0 2gjg initibiiza nl

Kopie | 10K2e | r00 2e [ j 10 2e |@minbiiza nl I M0 2e | | 10X2e [ f ^

10 2e [^ i0 2i ^^ITnibuza nl J 10 ^^^^ 10K2e |@minbuza nl J 1t» 2e [p 2^ 10 2e

CrisisITkabul C | lb 2g l@minbiiza nl J 10 {2e |@miiidefnl | 10 2e l@inindef nl

Onderwerp 20211001 operationaliseringsoverieg 1700 URGENT VETZOEKUIT ISLAMABAD

1@mmbuza nL | 10 ^
@minbnza 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00087 346580



10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl] @minbuza nl]I0 2e

^0 2^^ 10 2e r
Mon fe 9 2021 10 26 4b AM

From

Sant

Subject FW Stand van zaken Afghaanse tolken

Received Mon 8 9 2021 10 26 48 AM

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van SigridKaag t^0 2^tninbiiza nl

Datum maandag 09 aug 2021 10 51 AM

Aan | i0 2e[ | 10 2e | | 10 2s |@ miiibuza nl

Kopi^^O^
Onderwerp RE Stand van zaken Afghaanse tolken

@mmbuza nl M1^ ■^minbiiza nl@mmbuza nl 10 2e h0 2e110 2e 10 2e 10 2e

Twee opmerkingenvoor^^^^ien team

1 Alles doen om mogelijke barrieres anders op te lessen reisdocumenten etc visa

2 Politick crisis overleg nodig lijkt me
3 Evacuatie optics Wat doen andere landen en kunnen we dit evt samen doen

4 Dit klinkt te traag ondanks alle redenen die er zijn Elke dag is er een te veel

5 Hoe staat het met de ambassade staf enhun mogelijke evacuatie

6 Ik kan dit antwoord aan kamerleden niet gebmiken Het is te passief ondanks de context

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeiTy com

Van | i0 2e]^ | l0 2e | lQ 2e |@minbuza nl

Datum maandag 09 ang 2021 10 48 AM

Aan SigridKaag ^0 2fe tninbuza nl
^

Onderwerp Stand van zaken Afghaanse tolken

@mmbuza nl M^ ^ghnmbiiza nl@minbiiza nl I0 2e li0 26j10 26 10 2e

10^

Hieronder stand van zaken van DAO mbt de Afghaanse tolken Onderaan tevens paar bullets ter suggestie als antwoord

aan Kamerleden die bij jou op de lijn komen

Ik heb zeer slecht bereik hier in

enM0 2ei Ben woensdag weer op kantoor en met normale verbinding

^ellicht dat onderstaande al deels gecoverd is in je contacten met10 2e

Groet

10 28

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

augustus

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

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

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

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

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

daarvan geen paspoorten hebben

00088 ^^^ vervoersmogelijkheden civiele vluchten zijn minder betrouwbaar Kandahar vliegveld waar verschillende tolk340g04



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

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

voorkomen dat ze bij opschorting van vluchten elders vast komen te zitten modaliteiten worden vender uitgewerkt DEF

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

Met externe organisatie bespreekt post Kaboel de mogelijkhedentotvisumverstrekking in een context van een sterk

afgeschaalde of gesloten ambassade

In totaal heeft NL 440 aanvragen ontvangen waarvan 39 over de afgelopen week Er is sprake van groeiend aantal

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

15 niet in aanmerking geen hoogprofiel onbekend bij DEF andere reden 4 bevestigd als tolk

Tot sloty v w b visa eisen dat valt onder de verantwoordelijkheid van Stas}JenV INDy niet onder die van BZ

Ik deel je zorgen volledig over de snel verslechterende situatie in Afghanistan en de mogelijke gevolgen
daarvan voor de tolken en anderen die voor Nederland hebben gewerkt

Er wordt door de betrokken ministeries op het hoogste niveau hard

gewerkt aan dit dossier waarbij we op alle mogelijke manieren proberen de procedures te verkorten

Er zijn nu 108 tolken met hun gezin
in Nederland van wie 5 nog in de afgelopen week gearriveerd zijn Onze ambassade benadert de aanvragers die nog

in Afghanistan zijn actief om met hen naar oplossingen te zoeken

Zorgvuldigheid blijft echter geboden want ook het aantal valse aanvragen neemt snel toe

Eaten vallen visa eisen is zoals je weet de verantwoordelijkheid van Stas JenV IND We doen — in overleg met hen

en Defensie wat we kunnen

Ik kan je verzekeren dat de sense of urgency door iedereen wordt gevoeld

00088 346584



n0 2et^ 0 2^i I0 2e |@tninbuza nl1 1Q 2e [ 10 2e

^0j^ i0 2e^
~

Sun S 22 2021 7 23 37 PM

Subject Paspoorten Def idee

Received

10 2eTo @min buza nl]
From

10 |2«}

Sun 8 22 2021 7 23 37 PM

Krijg vraag laisson of nagedacht wordt over de “tijdelijk in bruikleen”paspoorten voor tolken populatie Zou met jullie
besproken zijn Ze geven aan dat Def kan zorgen ze bij de tolken te krijgen

00089 346596



I0 2e I I I0 2e |[^ iOK2e |@minbuza nl1 f^ hO 2e|^ I0 2e |@minbuza nl1 ^iO 2e[i

ipK^ lO 2e I@minbuza nl1 l0 2e] | I0 2e |[| lO 2e ^@minbuza nl1^N 24 lOK2ei| 10 ^ I@minbuza nl1 1 lQ 2e |
iOK2a |fl i0 2e [@minbuza nl]HiO 124 OK ^4 l@minbuza nl]rh°K^g | |@minbuza nl]

I0 2elji0 2€j io 2e |@minbuza nl1 | iO 2e |i 0 ^ I0 2e |@minbuza nl1 | 10 2» |JiOK2e| I0 2e |@minbuza nll

Toj^ I0 2efl I0 2e |@minbuza nl] DAO PRW QOM^g |@min^za nl] | io 2e ^
I0 2e|l I0 2e ^minbuza nll | iQ 2e []TiO 2e |p 10 126 |@minbuza nll [ I0 2e

I0 2ej I0 2e |@minbuza nl1
T0 29| |10 24
Fri 8 6 2021 1 39 48 PM

To

Cc

From

Sent

Subject RE vertrouwelijk stand van zaken Afghaanse tolken

Received Fri 8 6 2021 1 40 05 PM

Korte aanvulling

Inmiddels zijn er twee categorieen bijgekomen die wachten op {politiek besluit door Nederland of deze groepen worden

meegenomen in de pianning en op welke wijze De NAVO LES gisteren in NAVO Caucus formeei aangekondigd in Kaboel en

UN AMA met een zeifde verzoek dat thans in New York Geneve richting hoofdsteden gaat met veel grotere aantallen maar te

verdelen over meer landen in theorie

Deze verdere potentieie kandidaten voor visaveriening en mogelijke opvang {aantallen kunnen snel opiopen en die van tolken gaan

passeren zullen in de scenarioplanning moeten worden meegenomen indien gehonoreerd Denk daarbij ookaan | l0 2a^n andere

opties die o a 10 2^epast Post kan deze aanvragen onmogelijk verwerken ook al omdat daarvoor essentiele lokale staf nodig is

die al volledig belast is met het tolkendossier

We moeten ook rekening houden met mogelijke in extremis situaties waarbij regullere vertrek opties niet meer mogelljk zijn

Ikgeef deze winstwaarschuwing gezien de snel en voortdurendeveranderingen in de situatie in Kaboel en daarbuiten 0ns

committeren heeft verregaande gevolgen voor deze post

I0 {2« i0 2e

Kl tqdon «f tfw NrfentMdi

10 2e 10 2e

I0 2e I
Embassy otthe Kingdom of the Netherlands

Road of the Minfstry of the lnterior| Malalai Watt 5hahr e Naw| Kabul [Afghanistan

I Email 10 2e @minbuza nlfl0 2 3 1 S 0 29

From | 10 2e ^| l0 2e |
Sent vrijdag 6 augustus 2021 00 47

Totf^ |l0] 2a | 10] 2a | 5 minbuza nl ^i0 24^K^ [10] 2e | 5 minbuza nl tl0 [m {10 2e lH
b 2^J^10 2e^ | K 2e |@minbuza nl | 10 29 | j 10 2e | ^ 10 2^
I0 2ejj l0 2e | | I0 2e ^ gminbuza nl

Cc 10K2e J io 2e 0 ^ 12e] @minbuza nl [~IO 2a { 0] 2iife 10 2e @minbuza nl I0 2e
^
|10] 2e| 10 [2e

[10 26 [1Q 29 10 2e @minbuza nl DAO PRAF I0 2g g minbuza nl t0 2e

|@minbuza nl |l0 2^ ^0 2^ ^ 10 2e |@minbuza nl

Subject vertrouwelijk stand van zaken Afghaanse tolken

I0 2e @minbuza nl

@minbuza nl

5 minbuza nl 1O 20 0 2i k 10 2e 6 minbuza nl

@minbuza nl

10 2e

Beste college s

Gezien de druk en media aandacht is de intentie om wekelijks een stand van zaken van de Afghaanse tolken te delen met de

liaiHino van BZ DEF en JenV IND Flierbij de eerste ontwikkeld iom alle betrokkenen van BZ DEF en IND

Q0090 346598



I0 2e

VERTROUWELIJK

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

Totaal 440 aanvragen waarvan 39 over de afgelopen week Sprake van groeiend aantal gefalsificeerde aanvragen Ter

illustratie van de laatste 30 door Defensie beoordeelde aanvragen waren er 11 falsificaties 15 niet in aanmerking {geen

hoogprofiel onbekend bij DEF andere reden 4 bevestigd als tolk {alle vier EUPOL tolken

In totaal zijn 126 aanvragen tot nu toe goedgekeurd door H IND deze mogen naar NL komen Een deel daarvan kan om

diverse redenen nog niet naar NL vertrekken niet op komen dagen wil additionele familieleden meenemen of paspoorten

van familieleden ontbreken dit betreft nu 14 aanvragers

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

augustus

Inmiddels 18 aanvragers zeggen EUPOL tolk geweest te zijn Daarvan zijn 10 bevestigd als EUPOL tolk waarvan 4 al in

Nederland zijn In week 9 aug vindt coord inatle overleg over aanpak EUPOL tolken in Brussel plaats CivCom PVEU neemt

deel

53 aanvragers waarvan is vastgesteld dat ze als tolk voor NL gewerkt hebben zitten in de procedure Incl 14

bovengenoemde personen Deel daarvan is recent en doorloopt nu zsm de procedure IND heeft m i v deze week nog

meer capaciteit voor Afghanistan ingezet Echter deel betreft mensen niet reageren of anderszins niet snel door de

procedure komen 18 aanvragers hebben nog geen enkel document overlegd ZMA Kaboel benadert nu alle aanvragers

proactief zodat actiever naar opiossingen gezocht kan worden Daarbij wordt ook in kaart gebracht hoeveel daarvan geen

paspoorten hebben

Mbt vervoersmogelijkheden civiele vluchten zijn minder betrouwbaar Kandahar vliegveld waar verschillende tolken zich

bevinden Is tljdelijk gesloten Gezien de velllgheidssituatie steunt Defensie het idee om tolken die zich buiten Kaboel

bevinden eerder in het proces naar Kaboel te halen om te voorkomen dat ze bij opschorting van vluchten elders vast

komen te zitten modaliteiten worden verder uitgewerkt {DEF KAB Daartoe probeert de post bij de aanvragers te

achterhalen waar zij zich bevinden

Met

context van een sterkafg^sLUddiue ui gesiumn am uassade

bespreekt post Kaboel de mogelijkheden tot visumverstrekking in een10 2a 10 2a

n0 2ej| I0 2e I
10 2e

Directie Azie en Oceanic DAO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland4^

lOMM
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I0 f26t^ 0 2^ I0 2e |@tninbuza nl1To

From [10 2^
Sent Wed 8 11 2021 7 59 16 AM

Subject FW Reactie M op memo A^hanistan kanttekeningen over risico s KAB

Received Wed 8 11 2021 7 59 16 AM

From^i0 2ij^ 0 2ig rninbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 07 55

Toi10 S^^ ^^minbuza nl

Subject FW Reactie M op memo Afghanistan kanttekeningen over risico s KAB

From {10 2e| I0 2^ c 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 10 augustus 2021 18 39

To | 10 2e |[f^fe| 10 2e | Sminbuza nl Mg^^^10] 2e j 1Q 2e | aminbuza nl | 10 2e | | 1Q 2ef^jj 10 2e |
0 2^k I0 2e @minbuza nl i10 ^^P ^a^ H^ 2e @triiribuza nl f e10 2

[10 2e |@minbuza nl DAO PRAF | I0 2g |@minbuza nl | lO C2e] | | lOK^e | | l0 2e |
10 ^6 @minbuza nl tl0 ^ 0 ^lg minbuza nl 10 ^l

10 2«

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

■4 10 24@minbuza nl

1Q 2e [ |10 2^ S minbuza nl I0 2e 0 2^ lQ ^e @minbuza nl

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan kanttekeningen over risico s KAB

10 2eCc

Allen

Dank voor toezenden van de update gesprek ketenpartners tolkendossiers

Ik zie dat |i0 26[ verzoekt om ook de risico s aan te geven bij de versoepelingen M i is dat onvoldoende tot uitdrukkinggekomen

vooral nu een lastige en politiek gevoelige beslissing moet worden genomen

Ik geef onze kanttekeningen zie hieronder met risico afwegingen en verbeteringen die in Kaboel dagelijks aan de orde komen en

die al enige tijd worden aangekaart in het werkoverleg met de ketenpartners i h b Defensie om te voorkomen dat we in de

huidige situatie terecht zouden komen Ik geef ook de uitkomst weer van het gesprek met 10 2eprotocol van middag

Goed om ons een deadline te geven wanneer een reactie binnen moet zijn i v m tijdverschil

Hartelijkegroet

I0 2« i0 2e

Update actiepunten Afghanistan

Tolken

• Evacuatie in overleg met AZ BZ en IND gaf Defensie vanochtend 10 8 aan een of twee charters te willen inzetten om

de 50 aanvragers van wie reeds Is vastgesteld dat ze NL tolken zijn maar die nog in de procedure zitten voor eind

augustus op te halen in Kabul DOPS kan z s m de planning hiervoor in gang zetten Tolken zullen hier dan met

voldoende lead time van op de hoogte worden gesteld zodat zij tijdig naar Kabul kunnen komen GRAAG AKKOORD

KAB Post heeft geen capaciteit denk ook aan veiligheidsrisico s om on the ground dit militaire vertrek te

ondersteunen toegang tot HKAIA airport moet worden geregeld omdat het hier gaat om Afghaanse nationals Advies

om vertrek van reeds afgeronde dossiers niet uit te stellen wanneer tolken gereed zijn voor vertrek Dient goed in kaart

gebracht te worden om hoeveel mensen het werkelijk gaat

• Documenten belangrijke bottleneck voor de tolken in procedure is niet de NL visumverstrekking eenmaal akkoord

gaat het snel maar het verkrijgen van de benodigde Afghaanse documenten Verzoek van Defensie is om daarom de

documentvereisten paspoort en geboortecertificaat te laten vallen

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

snelheid wordt nu belangrijker geacht dan zorgvuldigheid Verzoekom documentvereisten te laten vallen zal aan i h b

StasJenV IND worden gericht maar mogelijk belegt Defensie hierover nog een BWO met MBZ MDEF en StasJenV voor

politiek akkoord GRAAG AKKOORD KAB als alleen maar de check van de naam heeft plaatsgevonden door

wel of niet een tolk geweest dient bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met risico s door achterTtt^P^
00091



laten check op ID documenten gezien recente fraude met inbegrip van onvoldoende bewijs van biologische relatie met

kinderen i h b meisjes trafficking van achtergrond contacten van aanvragers die reeds enige tijd in doorTaliban

bezette gebieden zoals Uruzgan woonden etc Wie gaat dat controleren en wanneer KAB adviseert daarom de

basisdocumenten wel te controleren anders dan reisdocument zelf Om die reden heeft post telkens aanbevoleKlO 2^]n
te schakelen voor DNA checks Ook cruciaal dat IND hun online vetting alsnog uitvoert Vaak voorgekomen dat tolken

kinderen van familieleden proberen mee te nemen Zonder gedegen check kan dit in NL als kindontvoering
geclassificeerd worden of dient later meegewerkt te worden aan gezinshereniging als het kind in kwestie melding maakt

niet bij de tolkengezin te behoren

|__Optie laissez passers

• Acceptatie AFGaut ook als wij in NL instemmen met het laten vallen van de documentvereisten of het verstrekkgjwan
laissez passers aan Afghanen in Afghanistan dan nog moeten de Afghaanse autoriteiten instemmen met het vertrek van

hun landgenoten zonder Afghaans reisdocument i[oj 2 o^B heeft daarover vandaag gesproken met Protocol van het

Afghaanse BZGi|^ 2^AO kaart dit morgenochtend 11 8 aan bij de

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

10 2e

• Opschalen capaciteit in navolging van BZ SCOT er bij en binnenkort oud AS II met kennis van het tolkendossier

tijdelijk terug naar KAB en IND heeft Defensie nu extra beleidscapaciteit ingezet op het dossier

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

zijn na te bellen vond Defensie voor nu geen goed idee Never KAB CA als single entree point houden zolang KAB nog

open is Als KAB sluit dan is vindt Defensie een belteam vanuit Den Haag wel verstandig KAB verkeerd begrepen Het

gaat om een voorstel om in NL aanwezige tolken te vragen of zij nog ons onbekende tolken kennen die mogelijk nog in

Afghanistan zijn Tolken bellen die we kennen is geen issue Proactief tolken benaderen die nog niet in het proces zitten

is eveneens toezegging aan de Kamer NB mocht het richting de inzet van de charter niet mogelijk zijn om alle 50

aanvragers in de procedure te bereiken dan zou het veteranen tolkennetwerk vanuit NL wellicht alsnog als belteam

kunnen worden ingezet En darC Q 2^1nzet

I0 2a I bij afschaling sluiting post Defensie is akkoord met uitgewerkt voorstel van KAB om |lO 2at NB

vertrouwelijk naam organisatie mag om veiligheidsredenen niet naar buiten worden gebracht documentencheck en

verstrekking van ticket en visumbrief namens NLte laten verrichten

• NAVO kijkt naar bondgenoten om een bijdrage te leveren aan asielveriening aan voormalig lokale medewerkers van de

NAVO Het gaat om ca 240 werknemers ca 1200 incl familieleden BZ wint via PVNAVO meer informatie in over dit

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

Lokale staf

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

kerngezinnen dagelijks te laten vertrekken Emirates heeft stoelen beschikbaar IND probeert eind van deze week met een

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

de status van hun aanvraag in het licht van de hardheidsclausule KAB dus 15 augustus de zogenaamde A lijst zonder

hardheidsclausule gevallen beginnen uitte vliegen en eind deze week inventarisatie van B lijst

^10K2e|| 10 {2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of the Ministry of the Interiorl Malalai Watt Shahr e Naw| Kabul | Afghanistan
10 2e U^X^] 10 2e I Email | 1QU2e I@minhn7a nl

1OOO91l0 2e |t|^k| I0 2e |@minbuza nl 346601



Sent dinsdag 10 augustus 2021 20 21

TQ |l0 2^] f^ ^ 1Q 2e |@minbuzg nl | [1Q 2e 10 2e

{10 2e |@minbuza nl | lQK2e | |{10 2e^j^^ I0 2e |@minbuza nl I0 2e I0 2e |@minbuza nl ^lOK2e|
10 2aj 10 2e @minbuza nl r 10 2e @minbuzg n DAO PRAF @minbuza nl

I0 [2e | |10 2^ ^ 10] 2e | grrninbuza nl |{10 2e | j[10K2e | | 10K2e |@minbuzarnl | 10K2e ^[o]^
10 2e @minbuza nl

Subject FW Reactie M op memo Afghanistan

@minbuzg nl [ il0 2g¥^^0 2 I

Cc

Beste alien

Bijgaand het overzicht zoals ik het zojuist cfm verzoekaart i0 2^ n i10 2e] heb verzonden Veel dank voor jullie meedenken en

meeschriiv^n 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 hun10 2«

kerngezinnen Ik neem aan van wel kunnen jullie dat bevestigen

Groeten

f^

From | i0 26 |jj0 2f
Sent dinsdag 10 augustus 2021 17 44

I0 [2e

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

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 f2« 10 2e@minbuza nl

@minbuza nl

g rr inbuza nl10 2e

Cc

Bijgaand het bulletsgewijze overzicht van de maatregelen en actiepunten t b v M

Groet

f^

From^j0 2g I0 2e Q
Sent dinsdag 10 augustus 2021 12 42

To 10 29 C Q 2^ c I0 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 2e @minbuza nl

1D 2e {10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e

I0 2e

Dank ^0 2^ Voor M heb ik niet eenuitgebreidverslag van de vergadering nodig maar een A 4^e 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

Danla^X^

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van | lQ 26| 0 2f cj lQ 2e |@minbuza nl

Datum dinsdag 10 aug 2021 12 31 PM

Aan I 1Q 2e

1 10 [29j ~@mmbiiza nl | 10 2e [ 10 [2^1 10 2e l@minbuza nl

Kopietfj0 2^ I0 2e

10 [29l^4 10 29
~

lfSmiiibuzTid^ {10 29] Rl0 [2e^ 10 2e

10 2e @mmbiiza iil 1Q] 26 j0 2^ 1Q 2e @mmbiiza nl f Q] 2^ f 0 2^minbiiza nl

Onderwerp RE Reactie M op memo Afghanistan

0 2«i 10 2e @minbuza nl D0 2e Q 2510 26

fll0 2e^ j teminbuza nl JiO 2e|@niinbuza nl10 2e 10 2e

[I0 2e j i0 2«i 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 inventarisatie te komen Ik neem aan dat dan gaat om de lijst van 1 augustus [0 ^
Hierop ligt nu eerstde focus de afhankelljke familieleden behandelen ze daarna

P0091 derdaad de lijst van 1 augustus is kun je telefoongesprek met J V over IND denk ik constructief aanviiegen hun t^46601



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 geboortecertificaat te laten vallen Risico dat er dan i p v een echt kind een neefje of nichtje meekomt moeten we

dan maar voor lief nemen P \za\ dit vervallen van vereisten aan StasJenV voorleggen maar zal naar verwachting nog een

zware dobber bij haar worden Ook daarom wellicht goed hgg gesprek met JenV over IND constructief aan te vlieven

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 spreekt IO 2^Vandaag met protocol in Kaboel en wordt as we

speak een afspraakgemaakt voor [0^ met de lt 2e | hier in Den Haag10 2e

Ik zal straks nog nader vers lag doen van het overleg

Groeten

f{^

10 2« 10 2e @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 10 augustus 2021 10 20

To jl0 2^] ^^ ^ C10 2e |cSminbuza nl jlOK24l^ C2| jr 10 2s |cSminbuza nl 10 2e

0 2fife 10 [2e |@minbuza nl | IO 2s|j QP 2e |
@minbuza nl I0 26 10 2 1Q 2e g minbuza nl 10 2» @minbuza nl i0 2^

@minbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza nl | it 2e [^ [I0 26j
10 2e @minbuza nl r 0 2e 10 2e|

10 26 @minbuza nl | i0 2e |^

10 2e

^0 2^minbuza nl

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
10 2g misschien wel een blokboeking doen

College s bij VCI en DAO inzake bellen J Vover 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 i0 2e|in cc ondefiQ 2 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 voorvrijdag

Tolkendossier komt aan de orde in het Hoog Ambtelijk overleg met DEF vandaag ^ t0 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 2ei

From |l0 2e|^ 10 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 10 augustus 2021 09 44

10 2e IJ 10K2e |
@minbuza nl

I0 2e g minbuza nl l^0 2^p 2aj 10 2e @minbuza nl I0 2e ■I0 {2eTo

10 2e

CcH0 2 j|3 10 2e

10 2^ ^r 10 2e |@minbuza nl jl0 24| 10 26] | | 10 2e

iJOKSe @minbuza nl li0 2s I0 2a 10 2e g minbuza nl 10 2^ h|0 2|d I0 |2e |@minbuza nl

I0 2e 10 2^ 10 2ek I0 2e @minbuza nl ^0 2s@minbuza nl

10 2e@minbuza nl
j

‘00091 346601
SuDjeci RE Reactie M op memo Afghanistan



Beste | i0 2e^^

Ad Blokboekingen LES

• Wij hebben vandaag contact gehad met de die ons aangaf dat hij stoelen beschikbaar heefl om in de

komende twee weken elke dag femilies urt te siuren bcnier biOKDoekingen worden niet meer gedaan omdat er teveel

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

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

uiteraard ook de COA etc informeren voor de opvang

Actie

10 2g

• Wat belangrijk is dat M of jij contact opneemt met haar jouw collega van J V en aangeeft dat we er op rekenen dat de IND ru

binnen enkele dagen in ieder geval de eerste lijst van 1 augustus gereed heeft Daar is het wachten op

Ad Tolkendossier

• Belangrijk dat we binnen BZ een duidelijk beeld hebben waar winstte 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

Aantekening tolken

Rol van BZ bij de huidige capaciteit van de post zonder afschaling 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

Reisdocumenten

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

• De eerste is betrekkelijk eenvoudig maarzal 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 Afahaanse onderdanen in Afghanistan geen NL reisdocumenten verstrekken Bij deze optie zal

KAB met de vliegtuigmaatschappijen
• De tweede optie is militaire charters waarbi] betrokkene buiten de gangbare regels van A^hanistan 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 Dit zal een

taak van DEF zijn cfm de toezegging van MINDEF aan TK om tolken desnoods uit Afghanistan te halen Andere landen

hebben hier reeds ervaringen mee

10 2g afspraken moeten maken

Rol BZ bij afschaling e o sluiting

• In deze feise heeft de Post al enkele weken geleden de optie aangereikt om gebruik te maken van een Internationale

organisatie |QK2| deze naam moet in beperkte kring blijven en niet gedeeld worden met TK etc voorkomen dat TB deze

organisatie als target ziet

• Procedure ziet er als voIgt uit

1 Aanvrager dient scan van vereiste documenten in via KAB CA die deze uploadt in het onlingfo^^ysteem
2 |0K2Averifieert documenten i s m MOI’s Document Checking Unit

3 OK^nbeschikt 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 affeizen tolk

kerngezin naar NL

5 Op instructie van IND

6 DEF boekt ticket voor tolk kerngezin
IDCV stelt visumbrief op

00091 346601



8 Tolk kerngezin ontvangt varc 0 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 jOK2^ telt ondertussen alvast een conceptovereenkomst op om zodra alles rond is samenwerking z s m op te

kunnen starten

• NB Defensie 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 lQ 2^heeft drie weken nodig maar geeft
aan dat de capaciteit vermindert naarmate meer landen een beroep op hun gaan doen

Rol BZ bij andere regelingen NAVO UN

• De Post stelt voor d^joj^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

Wat zou DEF meer kunnen doen

• De rol van Defensie beperkt zich tot dus ver tot een reactieve toets van aanvragers die zich aandienen Deze rol zou

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 beschreven^

• 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

Vriendelijke greet

10 2e]1Q 2ei

Kl ngdorn the NnlKits iidi

10 26 10 26

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of the Ministry of the Interiorl Malalai Watt Shahr e Naw| Kabul | Afghanistan
yi^^ 10 2e I 6l| Email | 10 2e |@minhu7a nl

From ^i0 2e| [|l0 2^ gj {10 26 |@minbuza nl

Sent maandag 9 augustus 2021 21 25

I0 2e |
~

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl i| 10 2^^ ^l^ 10 2e |@minbuza nl | 10 2 [ tl0 2eTo

10 2e

Cdij0 2fe 10 2e 10 2e

^mlnbuza nl j1 lQK2e l^lQ^Zef]
g minbuza nl 10 2» I0 2e @minbuza nl

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

j0 2^ | I0 2e |@mlnbuza nl ^l0K26 j I0 2e

@minbuz3 nl M^ 26 10 2a 10 2g

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 2e

10 2e

Beste ki0 2 L

Veel dank voor de snelle feedback Goed nieuws

]q0091 1tijdslijn met de stappen voor de LES Weef dat we al zijn begonnen vandaag met de helft van de bjst3400Q |



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

Cwww blackbeiTV CQm

From 10 2e | 10 2

Date Monday 09 Aug 2021 9 02 PM

To [lO C2^|0 2fa 10 [2e |@minbuza til | 10K2e | tl0 2e} ^ 10 2e

CctSo 2fe
I0 2e |@minbuza nl i]l0 2e

[I0 [2£|j| 10 2e f
Subject Reactie M op memo Afghanistan

10 2e @minbuza nL

@minbuza nl |iO 2e|l|lO 24 j I0 2e |@minbuza nl

|@minbiiza nl | i0 2e [f 0 2^
@minbuza nl

i@minbuza nl

^ I0 2e

^lQ 2^ i lOK2e

10 2e Ejl0 2era 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e @mmbuza nl

@mitibuza nl I0 2e I0 2e @minbuza nl10 2e

Beste 10 2e] 10 2e]j IO 26fen anderen

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

10 2e en 10 2«

Kunnen jullie antwoorden op de drie vragen van M verzorgen in overleg met andere betrokkenen incl DCV inzake 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

lOK^Oje 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^bn O^X^^^ orige week ook al aangaven schakel vooral meteen hogere niveaus in als dat dienstig is Dit is nu echt een

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

Hartelijke groet
i0 2el

i0 2e 10 2e

Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands

Deputy Secretary General

RiJnstraatS | P O Box 20061

2500 EBThe Hague

Phone

E mail

Twitter

10 2e 3

10 2e @minbuza nl

10 2e

00091 346601



^
Huidige stand

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 zrjn bezrg met verkrrjgen reisdocumenten nog niet in bezrt van paspoort IMB deze categoriels dus

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 voor Tazkira 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 aanmeldingtot 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 vereiste wel opgevraagd voor dossier indien in bezit aanvrager Tazkira Afghaans identiteitsbewijs

l^ 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 mogelijk te

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

00091 346601



@minbuza nl]f 0 2f| h0 2e [ I0 2e @minbuza nl] ii0 2eif10 2e 1 1 10 2e

|0 {2 iQ 2e Itaiminbuza nll I im^e [ | 10 26 | iQ] 2e Itaiminbuza nll I 10 {2 | iQ 2e] t|iQ 24
I0 2e feminbuza nl]

10 2» n |iQ 2gi
|i0 2e| Sun 9 26 2021 3 59 39 PM

Subject RE weg vooruit met tolken e mailadres

Sun 9 26 2021 3 59 39 PM

I0 2eTo

From

Received

NB heeft de Kamerbrief en BWO stukken al in voorkople Was tevreden over de notltie Kan wat hem betreft door naar

het hoogam btelijk overleg Ik heb DEF en JenV nog tot 19 uur gegeven om te reageren

HGrt

I0 2e

From | 10 2e 10 2e |
Sent zondag 26 September 2021 16 57

Tot ■0 2f[ 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e[[ |0 2^ ^ {10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

@minbuza nl

Subject RE weg vooruit met tolken e mailadres

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e ®minbuza nl 10 2e 10 2e ^10 2«

10 2e

Doe ik Had idd al afgesproken vatiavotid met hem te bellen Hartelijke groet | io 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

I0 2e @minbuza nlVan |l0 2^jp0K2e
Datum zondag 26 sep 2021 4 49 PM

Aan 10 2e | 10 2e |
|fS minbuza nl

10 2e @tninbuzanl 10 2e i0 2u^ 10 2e ^3 minbiiza nl 10 2e il0 2e

I0 2e f {10 26 | 1 I0 2e ^minbuza til J i0 26 L | 10 2610 2e

I0 2e |@mmbuza nL

Onderwerp RE weg vooruit met tolken e mailadres

i0 2e

Goed voorstel maar a lies staat en valt met bereidheid van Defensie om emailadres telefoonnummer beschikbaar te stellen Om

I0 2^bver de drempel te trekken kwam ik vrijdag uit op een tussenstap maar DEF bleef er geharnast in zitten | 1Q 2e nop de

hoogte Hem gezegd dat zijn steun ons kan helpen dit probleem op te lessen Ook om dit punt weg te houden van BWO Goed als

jij dat vanavond nog een keer met hem opneemt

From | lQ 2e lQ 2e |
Sent zondag 26 September 2021 11 59

To jl0 2e^f^ ^ C10 2e feminbuza nl fl0 24 tl0 2al | 10 2e feminbuza nl

@minbuza nl

@minbuza nl

Subject weg vooruit met tolken e mailadres

10 2e @minbuza nl

10 2« 10 2e

I0 2e I0 2e I0 2e 10 2e 5 minbuza nl I0 2e I0 2e 410 2«

10 2e

Allen

Na het over leg van vrijdagmiddag denk ikdat het goed is te voorkomen dat we in het BWO moeten s preken over het tolken e

mailadres Zou het volgende kunnen werken

In de concept antwoordmail tekst hieronder verwijzen we voor Nederlanders en Afghanen met een Nederlandse

verblijfsstatus naar nederlandwereldwijd nl afghanistan Daar staat op dit moment alleen informatie voor dezegroep
inclusief een verwijzing naar het 247 Contact Center

00092 We kunnen in deze antwoordmail ook voor de tolken naar nederlandwereldwijd nl afghanistan verwijzen en dan 346610



site informatie toevoegen voor de tolken inclusief een verwijzing naar een mailadres of telefoonnummer bij Defensie

Dan noemen we in de e mail 1 ingang bij de Rijksoverheid Daarmee voorkomen we dat velen zich op basis van die e mail

op verschillende plaatsen melden Via de website kunnen we mensen hopelijk beter doorgeleiden naar de juiste plek want

daar hebben we meer ruimte om informatie te delen

De site is in ons beheer dus we hebben controle over wat er komt te staan

Als Defensie dit niet wil zegt dat wat over hun bereidheid om dit werk te doen We hebben al vaak besproken dat

ambassade Kaboel in Doha het tolkendossier echt niet kan behandelen en dat dit dossier nu verder door de

dossierhouders in Den Haag Defensie dus moet worden opgepakt net zoals wij in Den Haag als het consulaire werk

oppakken ook het deel dat voorheen in Kaboel door de ambassade werd gedaan

Reacties welkom |iQ 2e| is bezig de concept BWO notitie af te ronden voor verspreiding vandaag t b v het hoogambtelijke over leg

morgenochtend Het liefste lossen we dit daar op

Hartelijke groet
i0 2ei

Geachte heer mevrouw

U heeft een bericht gestuurd aan het e mailadres |lOKSe| g minbuza nl om bij de Nederlandse overheid

aandacht te vragen voor de moeilijke omstandigheden waarin u uw naasten of personen met wie u

hebt samengewerkt zich in Afghanistan bevinden Als gevolg van de machtsovername door de Taliban

en de daaruit volgende omstandigheden zijn de mogelijkheden tot ondersteuning op dit moment

helaas beperkt

Indian u Nederlander bent of Afghaan met een Nederlandse verblijfsstatus^ staat u waarschijnlijk al in

direct contact met de Nederlandse overheid over de mogelijkheden tot vertrek naar Nederland Ga

voor meer informatie naar www nederlandwereldwiid nl afghanistan

Dit is ook het geval indien u als tolk voor Nederland hebtgewerkt in het kader van een Internationale

militaire of politiemissie Ga voor meer informatie naar U kunt u zich wenden tot [in te vullen

door DEFj

De Nederlandse overheid blijft zich binnen de mogelijkheden die de actuele situatie in Afghanistan

biedt inzetten voor Afghanistan en zijn inwoners en zoekt in internationaal verband naar de beste

mogelijkheden daartoe

Asielverzoeken vanuit het buitenland kunnen niet in behandeling worden genomen In het geval u in

Nederland een asielaanvraag indient zal worden beoordeeld of u in aanmerking komt voor een

verblijfsvergunning De informatie die u per mail heeft toegestuurd wordt met het oog daarop

zorgvuldigen beveiligd bewaard

i0 2e 10 2e

Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands

Deputy Secretary General

RIjnstraatS | P O Box 20061

2500 EBThe Hague

Phone 10 2e

10 2eE mail [
Twitter

@mlnbuza nl

10 2e

00092 346610



Tolken Workflow

WieWat

10 2e 10 2eLink ZMA Kaboel

0^ I0 2eCoordinatie

|0 24| 10 2b

Persoon 2

Namenlijsten bijwerken mailbox

Belteam Dagshift 10 2e 1 10 2e

I i6 2b | Fo^
Nachtshift

Dagshift 1 oproepbaar
Nachtshift 2 oproepbaar

Verwerking nieuwe namen zet door naar

MinDEF

Liaison MinDEF

Check overige vragen zet door naar INDLiaison IND

Taken Team

Nsmenlljsten opsteflen

1 MinDEF geeft door wie er op de namenlijsten voor evacuatie moeten gegevens Deze

moeten op

a Totaallljst Tolken Paxllist Tolken I0 2e xlsx buzaservlces nl bijwerken met

I Dosslemummer

ii Achternaam

Voornaam

Paspoortnum mer

v Natlonallteit categorie

b Bellnst f belllist tolken totaal f002 l xlsx fbuzaservlces nl

V

Namenlljst aanleveren

1 ZMA Kaboel geeft door welk aantal wordt gevraagd vanult Crisisteam

2 Namenlijstteam stelt deze op

3 Namenlijstteam zet deze door naar Link ZMA Kaboel

4 Link ZMA Kaboel laat weten welke personen op vlucht zaten

5 Namenlijstteam geeft op totaallljst aan dat personen zijn vertrokken

Mailbox bijhouden

1 Zorgen dat de mails in de juiste map en bij de juiste personen terecht komen

2 Signaleren als er vragen zijn die beantwoord moeten worden

Tolken naar het vfiegtuig krijgen

1 Mail sturen

2 App contact bijhouden

00093 346624



I0 2e H I0 2e ^@tninbuza nl1 | 10 2e HT^ I0 26 IND A B LEI 03I I0 2e |@ind nl1
10 2^ 1Q 2^

|i0 2e| Mon 8 16 2021 11 19 21 AM

Subject woordvoering tweede vlucht

Received

To

From

Mon 8 16 2021 11 19 37 AM

I am calling from the Ministry of Foreign Affairs in the Netherlands to verify your contact details

Mobile phone number

Is this the number we can contact you do you prefer we register another number

E mail address

Can I have your e mail address Please spell this do you have access to your e mail we will keep you Informed by mall

Location

Where are you now what is your location

Registration
Can I confirm how many people are travelling with you

Please note only children under the age of 18 and spouse are accepted and young single adults under 25 Only registered family
members will be accepted

Do you have

passport

E lectronic taskera ID card

Taskera

Any other proof of identity

No luggage is allowed bring medication food and water for the trip

Be prepared to go to the airport HKia Hamid Karzay International airport the moment we call you Flights are being organized as

we speak there are no exact details available we will contact you We have no idea when the flights will leave

If your passport and other documents are at the Embassy do not worry we will provide copies of all documents

00094 346625



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

|i0 2e| Thur 3 26 2021 12 15 18 PM

Subject RE bellijsttolken totaal 10 2b

Received

From

Thur 8 26 2021 12 15 18 PM

Dear Mr Mrs xxx

After close consultation with our allies and for military reasons the Dutch government has decided to terminate all

evacuation efforts from Afghanistan for now We strongly advise you not to travel to the airport At this moment all

airport access gates are closed For those that are present at the gates of the airport we strongly advise you to leave the

area and find shelter at a safe place

Ha 10 2e

Deze tekst sturen we naar de mensen via de app

WII je me laten weten wle je hebt benaderd Dan zet Ik het in de bellijst
Groeten

10 2e

10 2 10 2e 10 2e ®minbuza nlFrom

Sent donderdag 26 augustus 2021 12 12

To |10] 2 | l0 2e | ^ I0 2e

Subject bellijst tolken totaalf I0 {2e

@minbuza nl

Hallo| 10 2 I
Heb mijn best gedaan de lijst bij te werken merk dat mijn oude tablet niet graag via de SWR werkt Ik word er constant uitgegooid

In de contactenlijst bij ik zo vrij geweest de namen van somm ige bellers te verwijderen en mijn naam erbij te zetten omdat ik sinds

gisteren contact met ze heb gekregen {vaak via andere tolken die mijn telefoonnummer deelden

Met al deze nummers sta ik in contact via whatsap

Van de tolken die mij hebben laten weten op het vliegveld binnen te zijn gekomen heb ik dit ookaangegeven op de lijst

Ik mis dossief Qj^n de bellijst

Ik zie ook dat de laatste namen die zijn toegevoegd in de lijst het algemene sjabloon niet hebben mee gekopieerd waardoor je

lastiger kunt sorteren

Ik sta standby mocht ik ergens mee kunnen helpen nu ga ikeerst een paar uur naar buiten om een beetje af te koelen van de

spannende dagen

Heel veel dank voor je assistentle met deze lijst

Hartelijke greet

I0 2e

00095 346644



f10 2e | 10 2e |^ 10 2e 10 2gTo @minbuza nl] CrisisGkabul C | @minbuza nl]
10 2e | i0 ^From

Sant

Subject whapp tekst

Received

Thur 8 26 2021 9 34 35 AM

Thur 8 26 2021 9 34 35 AM

Copvoflast chance xlsx

Dear Mr Mrs xx

After close consultation with our allies and for military reasons the Dutch government has decided to terminate all

evacuation efforts from Afghanistan for now

We strongly advise you not to travel to the airport

At this moment all airport access gates are closed For those that are present at the gates of the airport we strongly
advise you to leave the area and find shelter at a safe place

Our thoughts are with you in these difficult times

00096 346650



I0 2e |@mindef nl[| lQ 2e |@mindef nll
i0 2e | 10 ^
Mon 8 23 2021 11 53 36 PM

To

From

|10 2^
Subject FW bellijst tolken totaal xisx

Mon 8 23 2021 11 53 36 PMReceived

Zienr E^

FromiI0 2« 10 2e 10 2e @minbuza nl

Sent maandag 23 augustus 2021 23 40

To |10K29 J00K^^ 10K2e

Cc l0 2e I0 2| c I0 2e g minbuza nl

Subject RE bellijst tolken totaal xisx

@minbuza nl

|[0 ^ nummers gebeld Geen gehoor Mail gestuurd

ii0 2»[nunnmers gebeld Geen gehoor Gemalld

110 i 2e[inummer gebeld Geen gehoor Gemalld

10 29hummer gebeld Geen gehoor Gemaild

Met I0 26 b contact Hi] leeft op schuiladres gescheiden van familie vrouw en 3 kids Heb hem sterk aangemoedigd om nu te

vertrekken naar vliegveld

From [1Q 2e^ | l0 2e | j I0 2e

Sent maandag 23 augustus 2021 22 46

Tolip^j| 10 2e | | 10 2e

Cc iQ 2e [ iOK2^ l0 2e @minbuza nl

Subject bellijst tolken totaal xisx

@minbuza nl

@minbuza nl

Ha 10 2e

Nrs 10 2e zijnvoorjou

Groeten

10 2«

00097 346657



I0 2e I[j0 2^ I0 2e |@minbuza nl1 | I0 2e |@mindef nlfl iOK2e |@mindef nl1 iQ 2e |dl0 2e^
M ll I0 2e |@minbu^ nl1 l lQ 2^|@ind nl[j lO 2e |@ind nn hP 2e | lQ 2e |[1 1Q ^

10 |2J 10 2d

To

g minbuza nl1

l@minbuza nl]I0 2e @mindef nl[] l i0 2a 10K26@mindef nl]
10 2e 10 {2e 10 2^Cc @minbuza nl]

From 1Q 2e | ^Q 24
Sat 8 21 2021 2 37 20 PM|10 24

Subject Bellijst instructies tolken 2108

Sat 8 21 2021 2 37 21 PMReceived

belliist tolken totaal xisx

NAMENLIJST Tolken xlsx

Ha alien

Hierbij de lijsten Instructies wat betreft verdeling staan op de mail Nog even kort de spreeklijn

Wat gaan we zeggen

• This is a check in to see howyou^re doing and whether you^re still in Kabul

• At this stage we wait for a possibility for entrance to the airport

• We will inform you once we have more information

• We like to verify your telephone number and you e mail address

• What number can we use to call you for instructions What email address can we use to send you instructions

• Are the details of your family members still up to date

• When it s possible to go to the airport follow these instructions

1 When you leave to go to the airport make sure you have some basic things with you like medicine water small food

2 Don t dress up make sure the Taliban does not recognize you as a traveler

• This message is only for translators like yourself your wife and under aged children please don tshare this information via

social media or whatsapp This is very important

Waarom

om te verifieren of de telefoonnummers nog werken

om te verifieren bij de tolken waar we noggeen contact mee hebben gehad of hun gegevens nog kloppen

om vast te stellen waar ze zich bevinden

om vast te stellen of ze nog niet weg zijn uit Afghanistan

de mensen erop te attenderen dat ze ieder moment opgeroepen kunnen worden en ze zich kunnen voorbereiden

Zorg dat je het telefoongesprekzo kort mogelijk houdt geef direct aan dat je geen tijd hebt voor een lang gesprek

GroetJ OK^

00098 346660



10 2e 10 2e I0 2e [@minbuza nllTo

10 2e | i0 2^
Sun 8 22 2021 7 10 49 AM

From

10 |2«}

Subject FW verslag tolkenteam 21 8 en cijfers
Received Sun 8 22 2021 7 10 49 AM

Ti

From I 10 2e | 1|0 2^
Sent zondag 22 augustus 2021 08 11

Torf[l0 2^g0M2fn f
Cc | 1Q 29 |^| m{2B |
Subject verslag tolkenteam 21 8 en cijfers

10 2e | 10 2e ^| 10 2e |
®minbuza nl

10 2e @minbuza nl

10K2e

j0 2^| 10 29

Geen nieuwe cijfers op paxlijsten staan vooralsnog geen tolken

Gisteravond om 18 30 begonnen met bellen en verzenden instructie om naar vliegveld te komen Obv bijgewerkte bellijst

{ongeveer 140 tolken en twee mensenrechtentulp winnaars {in overleg met team JPK

Bij belronde blijkt dat soms schrijnende gevallen zijn zoals bijv oudere moeders van tolken die alleen achterblijven omdat

de TB de vader heeft vermoord IND geeft aan geen uitzonderingen mogelijk voor extended family maar misschien toch

moeite waard om dit even te benoemen in overleg

Aantal telefoons zijn gejamd duidelijk dat er wordt meegeluisterd op diverse lijnen

Nog geen duidelijk overzicht wie er door de massa been is gekomen bij HKIA en wie niet Sommigen hebben al aangegeven

ivm veiligheid weer terug naar huis te gaan en het op een later moment te proberen bij nieuwe instructies

Wordt vervoigd

Groet

1^

00099 346674



iQ f2g l@minbuza nll I0 2e | | iO 2e | I0 2e |@minbuza nl1 | iQ 2eTo CSO evacuatie|
10 2e| 10 2e @minbuza nl1

@minbuza nl] |i0 2^j| I0 2e | I0 2e |@minbuza nl]i |iO 24j
I0 2e 1@minbuza nl1 1 10 29 | |i0 2e| 1 I0 2e |@minbuza nll

io 26 l@minbuza nl] I iQ 2fe |
f| | l ^2e I | l0 2e | il0 2e |@tninbuza nll

@minbuza nll I lQ 2e | i0 2^ I0 2e |@minbuza nllll0 2e

I0 2e I0 2eCc

I0 2e I fi0 29 I@minbuza nl1 I0 {2e | | I0 2e ||
iQ 2e | 1^2e| lOK2e |@minbuza nl] | iO 2e Vr iQ 2e

i0 2e| I0 2e |@minbu^ nl1 |iO 2H | I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e |[ 1Q 2e

minbuza nl] l|i0 2^ 10 2^ 0 2^

@mit^a nl1 io 2e| ^10 ^| 10 26 |@minbuza nll

10 2e I0 |2e 10 2d I0 2e

]@minbuza nl]10 2e 10 2e10 2e

1Q 2e | [1Q 26|lO 2e^
Sat 8 21 2021 5 33 10 PM

From

Sent

Subject RE CSO AFGH derde landen

Sat 8 21 2021 5 33 10 PMReceived

In aanvulling voor CSO en| 0 2e |o 2e^^ graag deze mails ook sturennaar de volgende DCV coordinatoren

I0 2« 10 2e

10 26 i0 2fl10 2e

10 2e 10 2

Veel dank

I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van ilO 2e|o 2^
Datum zaterdag 21 aug 2021 5 59 PM

Aan CSO evacuatie

10 2e @minbiiza nL

@minbuza Til | I0 2e L [I0 2^I0 2e @mmbuza nl J lO 2^ UlO 2eH I0 2e

10 2e @minbuza nL

@minbuza iil l 1I0 2^ | 10 2e

I0 2e |@tninbuza iil I0 2e | | I0 2e I0 2e |@mi^buza nl J io^
i0 2e]| | I0 2e |@minbuza Til | lQ 2e [

~

l0 2e | | 1Q 26 |@mmbiiza nl I0 2ej[| i0 2e | I0 2e |@minbuza nl

| i0 {2e L| 10 2 | j 10 2e |@^buza nl j 10 29 Lr~n0 2e H 10 {2e |
I0 2e Sminbu7a nl iOM2e l@minbuza nl ti0X26^10 2e| j I0 2e |@minbuza nl ^0M2^j| i0K2e [l0] ^i

I0 2e kho 2d d I0 2e |@minbuza Til i]lO 2e|i tl0 2ej j I0 2e |@ Tninbiiza nl

10 2e 10 2e 10 26 |@minbiiza iil l10 2i^ 10 2e

I0 2e |@mmbuza nl j I0 2e t
KopLe

I0 2«} 0 2^ 10 2^

10 26

Onderwerp CSO AFGH derde landen

Collega’s

Zoals ik spoedshalve met | 0M2e| | 10 26 | besprak zal CSO de beschikbare informatie over evacuees die in andere landen

terecht zijngekomen rechtstreeks delen met alle coordinatoren van de onderstaande vier teams

In deze teams kan dan de cross reference plaatsvinden met hun evacuatie lijsten

CSO kan de gegevens zodra beschikbaar direct per mail naar alle onderstaande contacten mailen

Met dank

10 29 [ DCV

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Vap |l0 2^j| l0 2e

Daoim zaterdag 21 aug 2021 5 20 PM

APOIOOi^ tl6 2» 0 24j

10 2e

34667710 2e f5 minbuza nl



Onderwerp Hierbij de contact personen let me know als ik meer DCV personen moet toevoegen

Contactpersonen voor namen en paxlijsten

Team lijsten M J | l0 2e OlQ}^ 1@minbuza nllOK^e

[fdK2^ 2fiO^

]@minbuza nl10 2e 10 2e

{10 2b 10 2eDCV

lOK2e tlO 24
10 26 10 2e

lb l2 ^0 [2^ 2^10 2e|
10 2i| 10 2e I

Team Tolken MinDef NAVO

I0 [2e 10 2e

10 2el |10 2^0 2^Team LES CNUEUlgl^
Vervanging nog verwfl^|

^d^ T0 ^[ 10 2eBijzondere gevallen

00100 346677



10 2e I0 2 10 2e ©minbuza nll I0 2e I0 2e [ 10 2e @minbu2a nl]j I0 26tTo

ta minbuza nl1 1 l0 2e | lQ 2e

@minbuza nll I0 2e | i0 2^ I0 2e I@minbu2a nl] {i0 l2el

I0 2e [ I0 2e @minbuza nl1 I0 2e 1Q 2e 1Q 2e @min buza nl]
I0 2e I0 |2e 10 2e

I0 2e ||1 I0 2e @minbuza nl1 |i0 2^ | i0 2^ ]0 2g

JEME iOK2e |@minbuza nl] TliO 2e L iO 2eB I0 2e |@minbuza nl] |i0 2^ | 1Q 2 ii0 2e

iO 26 |@minbuza nl1 | i0 2e | ^0 2e| I0 2e ^in^a nl1 iO^ |iO i2€iE iQ 2e |@minbuza nll | I0 2e [|
I0 2e

10 2» 1Q 2e

1Q 2e 10 2e 10 2e

10 2e | | 10] 26 |
minbuza nll i

I0 2e l@minbuza nl] i0 2e

J@minbuza nl]

10K26 10 2eCc @minbuza nlj
10 2e 10 2e

|10 2H^|0 2^P ^
Sat 8 21 2021 9 24 01 PM

From

Sent

Subject Werkwijze namen pax cso lijsten en getallen
Received Sat 8 21 2021 9 24 01 PM

Ha alien

Adhv het gesprek wat vanmiddag heeft plaatsgevonden met teams DCV tolken LES bijzondere gevallen |iOK2e[ | I0 2e | en Ik een

aantal bullets om het proces van de namen pax CSO lijsten gestructureerd te laten verlopen binnen de teams {NL LES tolken

bijzondere gevallen en tussen jullle I0 2e en mlJpOK2e|Graag onderstaande info delen binnen jullle team Daarnaast kijk Ik hier

op de late zaterdagavond om me been en vind ik het echt enorm mooi hoe hard en betrokken iedereen nog bezig is dank

• 0 2^Verspreid Defensie PAXlijsten naar team DCV Tolken LES en bijzondere gevallen Contact personen

dat zijn de personen die deze mail ontvangen pakken dit op en verspreiden binnen hun eigen team De teams gaan

deze paxlijsten checken met de namenlijsten die jullie bijhouden cross referencenX‘ ^ 2^jjlaatsen de PAX lijsten op SWR

KAB EVAC

10 2e

• CSO stuurt de gegevens van personen in derden landen door naait Q 2«ji l|0 2^team DCV Tolken LES en bijzondere

gevallen Deze mails slaarfjOK^p op de SWR DCV communiceert met CSO Contactpersonen teams verspreiden dit

binnen hun eigen teams De CSO lijsten worden door de teams gecheckt met de namen lijsten cross referencen

• Elke dag om 13 00 leveren Team DCV Tolken Les en bijzondere gevallen de eligible namenlijsten aan bij 0 2 rnet

minlmaal voomaam achternaam paspoortnummer geboortedatum iO 2eVerzamelen de lijsten in 1 Excel en sturen

door naarSCOTTs on the ground zie agenda reminder

• Elke dag voor 8 30 15 30 delen team DCV Tolken Les en bijzondere gevallen meqlO 24Jle nog in KAB totaal uit

voor crisesoverleg zieKAB en tussen 8 30S 15 30 aantallen |lOK24tommuniceren deze aantallen met

agenda reminder

10 2e

Zie schema hieronder

00101 346682



Paxlijst verzending schema

Aantalkn warden e«n uurvoer

crisisberaad aan Marike en Julia {cstuurd’1

ISL
• Totaal « in KAB

• Totaal tt uit KAB

• Totaal M tvsser elk mcmenten in

10 2a
CftlSISCOOftOINATORPaxlijst KAB ISL

Paxlijst ISL AMS

ook best^mming

Eorste indicate

namen paspoorten

X
Externen

Kabul

DPG

10 2«

b
geven getallen

Isisberaai
aan

TBI I0 2e
CRISISCOORDJNATOR 10 2a

KAB HKIA Paxlijst KAB T8I

Paxlijst TBI AMS

ook bestemming
tbikf n

LES

Overrg

Ambas ades DPG

in 3de landen
DCV

Met vriendelijke groeten^

f^p ^i0 24
Beleidsmedewerker I0 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Mtl0 2 0 10 2a

10 2e

www riiksoverheid nl

00101 346682



10 2e i0 2e i0 26 10 2e @minbuza nn CSO evacuatie[1 lQ 2e |@rTQiDbuza nl1 | ^Q 2e

@minbuza nn^i| 2^]
@minbuza nl] r°H^4jl I ^0 2a |@minbuza nl]j |iO 24j

I0 2e I@minbuza nl1 1 | |i0 2e| 1 I0 2e |@minbuza nll
io 2e l@minbuza nl] l iQ 2fe |

To

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

I03 2e I0 |2eCc

I0 2e I fi0 29 I@minbuza nl1 1 I0 {2e | | I0 2e |[
iQ 2e | iio 2e| lOK^zi ^@minbuza nl] | i0 2iyrr ^0 2e

i0 2e| I0 2e |@minbuza nl1 [r^] ffOK2 2M
J I0 2e I@minbuza nl1 | iQ 2e ^i^^ 1Q 26 |@minbuza nl1 tiO 2e | io 2e| I0 2e

I0 2ep I0 2e |@minbuza nl] T °K^e h0 2e| iQ 2a |@minbuza nl] | iQ 2e

^10 2e| | 10 2ej]jg g
Sat 8 21 2021 9 10 02 PM

I0 2e ] | 10 2e | | 10 2e | 10 2e

10 2e@minbuza nn
10 26 @minbuza nl]

From

Sent

Subject RE CSO AFGH derde landen

Sat 8 21 2021 9 10 02 PMReceived

Collega s

Graag op de hoogte zijn dat de cobrdinatie van de LES lijst per maandag door 10 2a
io ^^0 2^edaan wordt

Zij moet dus ook de paxlijsten ontvangen vanaf nu

Haar graag ook meenemen in afstemming over de lijsten

Dank

I

10 2e

lOK2e 10 2e I0 2a

10 2a 10 2a 10 2a 10 2e 10 2a 10 2a

I0 2e

10 2e 10 2e I0 2« 10 2e 10 2e I0K2 1 10 2e

10 2a 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2ei 10 2e

10 2e | I0 2ej 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e i0 {2e

|l0 2^f^10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2a

10 2e [1|0 2^10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2ei 10 2e

10 2a 10 2e 10 2® 10 2a 10 2a

I0 2e i0 2ai [I0 2a I0 2e

n0 2ei 10 2e

Reeds beoordeeld bij 346S77

I0 2e

I0 268 l0 2«i 10 2e

10 2e^ tl0 2e 10 2e

00102 346685



I0 2e Iij0 2^ I0 2e |@minbuza nil | iO 2e | | iO 2e | I0 2e |@minbuza nl1 I0 2el
I@minbuza nl1 l0 2e | I0 2e

To

1Q 2e |ri 1Q 2e fe minbuza nl1 10 2e^ | I0 2e

00 2^] l@minbuza nl] | i0 12a]| |i0] 2^ il0 2e |@minbuza nl] | iQ 2e I0 2e

From

Sent

1Q 2e 10 2e

@minbuza nl]
kabul

Mon 8 23 2021 8 23 54 AM

Subject RE ORANGE tips
Received Mon 8 23 2021 8 23 55 AM

Sprak net OPS Beter niet hun bellen geven ze aan Datfrustreert hun werk

Als tolken eenmaal op de goede plek zijn dan komt het goed want de NLD militairen staan daar dag en nacht op de uitkijk

Het is gewoon erg druk dus vraag ze vooral om geduldig te zijn en als het mogelijk is een NLD militair te benaderen

From | I0 2e p|0 2^ I0 2e | 5 minbuza nl

Sent maandag 23 augustus 2021 09 07

To kabul iOK2eiS minbuza nl C 0 C2e iQ 2e I0 2e @minbuza nl i iP 2e I0 2s I0 2e @minbuza nl l iOK2e|[
10 [2e @minbuza nl 10 2e

^

10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e] 0 {2 Q

1^ 2 @minbuza nl 10j 2 liO 2e[|joj^^ 10 2e

Subject RE ORANGE tips

10 2e

@minbuza nl

Zie bijiage graag oppakken vandaag en zorgen dat instructie duidelijker wordt voor de tolken

From kabul ■^I0 2e|giminbuza nl

Sent maandag 23 augustus 2021 08 36

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

^ 10K2e |@minbuza nl ^l0K^ 10K2e

10M26 @minbuza nl

Subject ORANGE tips

10 2^ |@minbuza nl | 10 2e l|0 2p
@minbuza nl | 10 2e | | 10 2e | j 10 2e10 2e

Tolken zijn het beste te bereiken via whatsapp

Ze hebben soms meerdere nummers dan moet je even uitzoeken met welk nummer ze whatsappen

Ik heb a lie telefoonnummers in mijn diensttelefoon gezet alle namen begin nen met de lette 3D 2stdan heb je ze lekker

overzichtelijk onder elkaar staan

Als achternaam heb ik het dossiernummer gebruikt

Ik heb het kaartje van de oranje PDF wat aangepast

Houd je teksten simpel de meesten zijn oververmoeid en snappen niet alles wat je zegt

De looproute is heel belangrijk ze kunnen niet de kortste weg nemen daar is een blokkade

Helaas zijn de meesten erg eigenwijs en proberen toch de korte route te lopen dan moet je ze uitleggen dat ze terug moeten

Leg ze uit hoe ze locatie kunnen delen via whatsapp dmw screenshots in whatsapp type regel kiezen voor location send your

current location of share live location

Zodra je weet waar ze precies lopen kun je ze uitleggen waar ze naartoe moeten

Ideal iter spreek je eerst een meeting point af en laat je meer tolken samen lopen want ze hebben door de kinderen echt elkaars

hulp nodig

Als ze eenmaal op de juiste plek staan moeten ze door het water

Bel OPS om door te geven dat er tolken bij het water staan

Vraag ze nogmaals om een locatie pin om er zeker van te zijn dat ze op de juiste plek staan

Het is lastig als ze dichtbij de juiste plek zijn daar staan yammers en valt de communicatie vaak weg

Bij de toren is het kanaal ze moeten door het kanaal lets van oranje laten zien en Holland Holland roepen

Het is handiger als eerst de man de oversteek maakt door het kanaal

Dan wordt een paspoort gevraagd of Taskera Als blijkt dat de papieren kloppen kunnen de man nen terug naar de familie om

vrouw en kids op te halen

00103 346690
Viddg uf ze vooral willen melden als ze binnen zijn dan kun je een beetje bijhouden wie het is gelukt



In het donker is het door de drukte bijna niet te doen ik zou willen adviseren om vooral vroeg in de ochtend te gaan als het nog

niet zo warm is

Dit is de locatie van de Nederlandse militairen

00103 346690
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Dit is de looproute heel belangrijk want er is een blokkade ze moeten omiopen langs abby gate

00103 346690
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I0 2e I ]i0 29a3 2 I0 2e |@minbuza nll I0 2e | l0 2e| I0 2e ^minbuza nll
io 2e

—

Sat 8 21 2021 1 44 06 PM

To

From

Sent

Subject FW tolken

Received Sat 8 21 2021 1 44 07 PM

From | 1Q 2e | 10 2e |
Sent zaterdag 21 augustus 2021 14 29

To I [10] 2e 10K2e

Subject tolken

10 2e @minbuza nl

5 minbuza nl

10 2

In afwachting op het bericht van Kabul het volgende

Vanochtend al even overgehad dat het nu wel het moment is dat we alle tolken nog een keergaan benaderen

Waarom

om te verlfieren of de telefoonnummers nog werken

om te verlfieren bij de tolken waar we nog geen contact mee hebben gehad of hun gegevens nog kloppen

om vast te stellen waar ze zich bevinden

om vast te stellen of ze nog niet weg zijn uit Afghanistan

de mensen erop te attenderen dat ze ieder moment opgeroepen kunnen worden en ze zich kunnen voorberelden

Zorg dat je het telefoongesprek zo kort mogelijk houdt geef direct aan dat je geen tijd hebt voor een lang gesprek

Wat gaan we zeggen

At this stage we wait for a possibility for entrance to the airport

We will inform you once we have more information

We like to verify your telephone number and you e mail address

What number can we use to call you for instructions What email address can we use to send you instructions

Are the details of your family members still up to date

When it s possible to go to the airport follow these instructions

1 When you leave to go to the airport make sure you have some basic things with you like medicine water small food

2 Don t dress up make sure the Taliban does not recognize you as a traveler

• This message is only for translators like yourself your wife and under aged children please don t share this information via

social media or whatsapp

00104 346699



I0 2e |@mindef nl[| lQ 2e |@mindef nll
i0 2e | 10 2^
Mon 8 23 2021 11 52 20 PM

Subject FW tolken updates doorgeven
Received

To

From

10 |2«}

Mon 8 23 2021 11 52 20 PM

From | 1Q 2e 10 2e |
Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 37

To | 10 2e 10K2e |@minbuza nl tl0 2et| 10 2e | ^ 10 ^
1^ ^s @minbuza nl

Subject RE tolken updates doorgeven

10 2e 5 m inbuza nl

@minbuza nl 10 £e [ 0 2ti

{10 2e 10 2e heb ik twee keen aan de telefoon gehad en gesms t geprobeerd duidelijktemakendathij NU naarhet vliegveld

moet gaan maar weet niet of boodschap duidelijk is overgekomen

From I0 2e | 1|0 2^ iQ 2e l@minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 31

To I 10 2e] I I 1Q] 2e |
f10] 2a @minbuza nl

Subject RE tolken updates doorgeven

10 2e @minbuza nl I0 ^e 10 2e @minbuza nl 1Q 2e ’lQ 2{

Hoi 10K2e heb je via whatsapp contact me1 i0K^ 0 2e

Geen engels zetten we door

Thanks II

From | 10 2e 10 2e |
Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 27

To hQ 26 | iP C2e | ^ I0 2e n@minbuza nl | iQ 2e |i|^ j lQ 2e |@minbuza nl | iQ 2e tl[o ^
^ 10 2e

Subject RE tolken updates doorgeven

I0 2e 5 minbuza nl

@m inbuza nl

Hi alien

Ik heb een tolk die al zes uur vlakbij de gate staat maar er niet door komt Hij zegt bij Holland spot op het kaartje te staan met een

vlag die op papier is getekend Bij de droparm van de camera Hebben we ook aan de ambassade laten weten i0 2| 10 2

i0 2e^
Ook eentje die geen Engels spreekt l 10K2e 10 2

En eentje neemt niet op { 10 2e

GroetJ I0 2e I

I0 2e

10 2e 10 2e

From [10 2e| | l0 2e | I0 2e | g minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 13

10 d 10K26 | @minbuza nl 10M2e giind nl 10K2e I0 2e^ 2^ I0 [2e]

10 2e 10 2e | | 10 2e | aminbuza nl | 10 2e ^ | 1Q 2e | ^
1P 2e Siminbuza nl 1P 2 I0 2e 10 2e giminbuza nl | 10 26 [ | 10 2e |

@minbuza nl | 10 2e ^[ 10K2e |
1P 2e 5 minbuza nl iP 24j iP 2e 10 2e @minbuza nl lO 2e 1Q 2^ I0 2e @minbuza nl 10 2e 0 2n

^ 10K2e |@minbuza nl |l0K2€ j^0K2^ ^ 10 [29 |@minbuza nl [l0 2e |^^ 10 29] j|giminbuza nl | 10 [2e | |[10 2e |
1P 2e S minbuza nl 1P 2e 10] 26 10 2e @minbuza nl ^ 26{|{i0 2e | j 10 2e]

10M2e |^ 10 2e |@minbuza nl | 10 26 | |l0 2e j 00 2e

10 2e

Cc | i0 2e |[ 0 ^ j I0 2e ~|@minbuza nl | lQ 2e tl|o ^ I0 [2e]

Subject tolken updates doorgeven

10 2e gminbuza nlTo

10 2e 10 {2e5 m inbuza nl

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

10 2eg minbuza nl

I0 2e gimindef nl@minbuza nl

@minienv nl

I0 2e@minbuza nl @mindef nl

Ha alien

00105 346712



Super dat jullie aan het bellen zijn met de tolken

Willen jullie doorgeven aari 0 2 t l0 2e l0 2^ I0 2e en mij als de tolken aangekomen zijn op het vllegveld {nu of al eerder

Mocht je gehoord hebben dat ze niet durven te vertrekken zou je dat dan ook willen doorgeven Dan verwerken wij dat in de

bellijst

Veel dank

Groeten

10 2d

00105 346712



I0 2e |@mindef nl[| lQ 2e |@mindef nll
10 2e | 10 2ey

|i0 2e| Mon 8 23 2021 4 30 53 PM

Subject FW Instructie

Received

To

From

Mon 8 23 2021 4 30 53 PM

Ookvoor jou jouw nummers worden opgevolgd door een aantal mensen die net het belteam zijn komen versterken

From tl0 2et| 10 2e

Sent maandag 23 augustus 2021 17 29

To | 10 [2e |jf^^ 10 [2e |@minbuza nl | [10] 2e ^|l0 2e| dj^ 10 2e

I0 2e tfl{i0 l2ej| | I0 2e |@minbuza nl tl0 29l |l0] 2 [10 29y^
[10] 2e [^inbuza nl | 10 f2e | |[10 2e | ^ 10 2e |@m inbuza nl

Cc | 10 2e | l|0 {^ 1Q 29

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

[I0 2^ I0j 2e ^e10 2e

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

I0 2e @minbuza nl

Subject RE Instructie

Nog een gele aanvulling hieronder Op deze manier kunnen we mensen via de email op weg helpen en als nodig kan een van ons in

de nacht vender met ze schakelen via Whatsapp Dat laatste bieden we niet meteen aan Eerst dus reply op Orange email

Gr 10 2e

From [1Q 2e^| lOK2e

Sent maandag 23 augustus 2021 17 16

To 10 2e n aminbuza nl | 10 2e BlO 2^^Q ^ 10 2e

I0 2e [^0 l2e]| | I0 2e |@minbuza nl l
[10 2e |@minbuza nl | 10 2e [| 10 2e |^ 10 2e |^inbuza nl

Subject Instructie

@minbuza nl I0 2e @ind nl 10 26 @ind nl

[i0 [2€| I0 2eI0 2e

Instructie bij bellen over instructie orange

This is NL MFA

Is this Mr Mrs xxx speaking

For verification what is your date of birth [nb Veel mensen weten dit niet uit hun hoofd en moeten ditopzoeken in hun

documenten ]

Na deze check

Calling you to check if you are still in Kabul

We like to verify again your tel number and email address

Are the details of your family members wife children still up to date

Als ze instructie Orange nog niet hebben ontvangen

We have more information now

We will send it to you by email

Qyou have any question please reply to the Orange email

Make sure you read the email as soon as possible

Read it carefully and stay safe

Please make sure your battery Is fully charged when you leave

Very important Do not share this with anyone else

I

Als ze instructie Orange wel hebben ontvangen

Informeren of ze Holland spot hebben kunnen vinden Stel dat ze aangeven het echt niette kunnen vinden dan doorgeven

aari lOK^Iidan kunnen we ze een pin sturen via Whatsapp Dus dan graag naam en nummer doorgeven aari 0 2^
Vragen of ze het nogmaals gaan proberen

From tl0 2et| 10 2e

S Q01augustus 2021 17 03 346731



To | 10 2a |{f^^ 10 29 |@minbuza nl | [10] 2e 10 2e

I0 2e |jil0 l26 | | 10 2e |@minbuza nl hQ 26lJlO] 2 r iQ ^
_

10 2e |@minbuza nl | lt} 2e | | 10 2e |^ I0 2e |^inbuza nl

Subject Bellijst

@rT inbuza nl I0 2e glnd nl’ 10 2e @ind nl

i\\0 {2^ \ {10 2er W ^e10 2e

Verdeling nummers

I0 2e casen^0 2| W3 2©n I0 2s

0 2^ casenrj nOK2e [plus nrs| 10 2e

^^] ^^ casenr | lQ 2e |
iO [29]f Toi 26n

l10 {2e] rnO ^s I

i10K2e| rTl0j 2¥n
10 2a nrs van zaterdag

Nummers waar 10 2a op staat ^Q 2^ blijven bij 10 2a

Met vriendelijke groeten^

| 10 2e | 10 2e LLM

10 2e

Directie Integratie Europa | DIE IN

Ministerie van Buitenlandse Zaken

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

10 2e

1Q f2e

10 2e minbljza nl

10 26

00106 346731


	00062
	00063
	00064
	00065
	00066
	00067
	00068
	00069
	00070
	00071
	00072
	00073
	00074
	00075
	00076
	00077
	00078
	00079
	00080
	00081
	00082
	00083
	00084
	00085
	00086
	00087
	00088
	00089
	00090
	00091
	00092
	00093
	00094
	00095
	00096
	00097
	00098
	00099
	00100



