
Uitvoering motie Belhaj

Na het crisisberaad is hier intern overleg over met 0 2^ is mede afhankelijk van stemmingen

vanavond o a over sluitingvan de mailbox

OordeelsvortTiing
Evacuatie operatic

Evacuaties gaan nu nieuwe tweede fase in wachten op instructies van

uitreistoestemming en wachten op toestemming NL voor inreistoestemming wanneer mensen

illegaal de grens over gaan Verwachting is dat er de komende periode maanden meer mensen

op deze manier naar PAK zullen reizen Andere EU lidstaten ervaren dit ook

10 2a
voor

Politiek

Een erg lang en stevig debat BZ was goed voorbereid op debat gisteravond was veel werk

Heftig debat vooral voor M aangesproken op hetgeen niet goed was gegaan M heeft zelf de

nadruk gelegd op hetgeen juist wel goed was gegaan Motie van afkeuring en wantrouwen voor

M

Er komen meerdere onafhankelijke onderzoeken naar onze aanwezigheid in Afghanistan 20

jaar Afghanistan evaluatie Resolute Support en evaluatie van de evacuatie Termijn waarop de

verschillende onderzoeken klaar moeten zijn nog niet duidelijk

Daarnaast sowieso 7 WOB verzoeken die afgehandeld moeten worden en waarvan de termijnen

binnenkort aflopen DOB helpt met structureren van alle informatie die bij de verschillende

directies ligt

Consulair

Er is een aantal consulaire knelpunten waar helderheid over moet komen in beginsel van het

politieke niveau

o de uitvoering nu bestaan er verschillende instructies naast elkaar voor de drie groepen

NL ers tolken en Belhaj Instructie IND is helder moeten statushouders zijn DCV

politiek moet hier een besluit over nemen er moet een duidelijke instructie komen voor

de posten inclusief politieke aanwijzing over de verschillende groepen en hoe hier mee

om te gaan Deze helderheid is nodig om komende weken goed doorte komen

o mensen met gezin gaan inmiddels ook op eigen initiatief de grens over vaak illegaal

hier moet ook een opiossing voor komen Er moet duidelijkheid komen over NL

paspoorthouders met kerngezin met en zonder statushouders in hun midden Het

handelingsperspectief wordt beperkt door de onduidelijkheid in de opdracht De

gastlanden| Qatar Pakistan kunnen niet opgezadeld worden met leden van het

kerngezin die geen geldige reisdocumenten hebben of mensen die uiteindelijktoch

blijken geen lid van het kerngezin te zijn Definitiekwestie wie valt precies onder het

kerngezin ook belangrijk

o belangrijk dat er deze week een heldere instructie ligt die naar de posten gaat over hoe

om te gaan met mensen die stranden in een buurland DCV is hiermee bezig

Kaboel postbus sluit in principe morgen afhankelijk van motie en of deze in de Kamer wordt

aangenomen er is geen formele eigenaar Er moeten twee verwijzingen komen

o 1 naar de pagina van Nederland wereldwijd waarop consulaire bijstand wordt

uiteengezet

o 1 voor de tolken hier is nog niets voor opgezet wordt wel over nagedacht
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Media

Veel waardering voor het snelle schakelen met Islamabad omtrent de vlucht van gisteravond

Veel in de media rondom het debat van gisteren

Voorbereidingen worden getroffen voor de communicatie rondom de 3^ vlucht via de Doha

route

Crisisstructuur

Er bestaan verschillende behoeftes over de volgende fase van de crisis Er moetgeanticipeerd
worden op een omsiagmoment ook om rust in de processen te krijgen

Besluitvorming
Private partilen

o Er moet vanuit CCC een besiuit worden voorgeiegd aartiQX^ iSL krijgt stukeveneens

voor inhoudeiijke input

Evacuatie

o UNHAS conciusie dat zij geen evacuees meenemen is dus ookgeen optie

o PiA niet haaibaar zowei vanwege kosten ais vanwege gebrekaan mogeiijkheden om

identiteit te verifieren

o Meenemenvan andere EU nationaiiteiten vanuit Kaboei naar Doha vait in principe

onder Europese consuiaire samenwerking

Crisisorganisatie

o Van beiang dat hier de komende dagen weken snei op wordt teruggekomen door de

ambteiijke ieiding DCV kijkt hoe zij processen in de iijn kunnen beieggen

00021 257544



Crisisberaad Afghanistan 20 9 2021
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TEH

crisisteam

Beeldvorming
Evacuatiemogelijkheden

Veiligheid

• Het is nog steeds lastig Afghanistan te verlaten Er zijn weinig tot geen vluchten en

landroutes zijn nog steeds gevaarlijk in het bijzonder voor mensen met alleen een Afghaans

paspoort

• Meerdere aanslagen hebben plaatsgevonden in Afghanistan De verwachting is dat dit ook

de komendetijd blijft plaatsvinden

• De sterkte van ISKP is gegroeid onder andere door het openzetten van gevangenissen

tijdens de opmars van de Taliban

Evacuatievluchten

Gisteravond rond 22 30 uur is een evacuatievlucht aangekomen met 22 Nederlanders in

Doha SCOT ers eH^ 2|e^aren aanwezig om hen op te vangen

Er staan nog 467 mensen op de lijst

Op dit moment staan er geen vluchten op de planning naarfliQ 2a[t Als er vluchten zijn

verneemt ZMA Doha dat kort van tevoren

10 2a

Qpties over land

Landreis richting Iran

• De optles zi|n beperkt maar zijn erwel 10 2a

10 2a

• Tot op heden is deze route twee keer geprobeerd Deze route kan in incidentele gevallen

werken maar niet voor grootschalige repatriering 10 2a

Ook is de route nietzonder risico maar mocht de situatie10 2a

erom vraeen kan deze optie sebruikt worden

10 2a

Landreis richting Pakistan

10 2a aar
10 2a

Zij

kunnen een I0 2a lentry visum krijgen Voorfamilieleden die geen paspoort hebben is

dit vooralsnog nIet of zeer beperkt mogelljk

Oordeelsvorming
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Evacuatieoperatfe

• Afgesproken wordt om in het memo over commerciele opties de landroutes mee te nemen

Wat kan gedaan worden om mensen te helpen de routes te nemen en wat zijn de voors en

tegens hiervan

Consulair

• DOH vraagt naar mogelijkheid van een visumbrief indien reisdocumenten zijn verloren DCV

is hiermee bezig en overlegt hier vandaag over met de IND DCV geeft ook aan dat er eerder

met verloren paspoorten illegaal is gereisd Het goed kunnen vaststelien van identiteit is

lastig
• Door het motieteam wordt bezien of posten inzicht kunnen krijgen in de lijst Op dit

moment geidt dat de posten door het motieteam zuilen worden geinformeerd indien er

mensen van hun lijst naar posten komen

• De instructie voor posten over hoe om te gaan met mensen die stranden in een buurland

van Afghanistan is mede afhankelijk van BWO

Mailbox

• Mailbox van de Kabul postbus heeft sinds afgelopen vrijdag een out of office met de melding

dat hulpverzoeken die via deze mailbox komen niet meer in behandeling worden genomen

De mensen die nog op de lijsten staan worden proactief geinformeerd hoe ze BZ wel kunnen

benaderen

• Er is overleg tussen DEF en BZ waar de mailbox voor tolken belegd wordt Dit moet z s m

worden beslecht DEFgaat hier achteraan

Besluitvorming
Evacuatie repatriering

o In het memo over commerciele opties worden de landroutes handelingsperspectieven

meegenomen inclusief de voors en tegens

Maiibox\

o Er is overleg tussen DEF en BZ waar de mailbox voor tolken belegd wordt Dit moet

z s m worden beslecht DEF gaat hier achteraan
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Dag alien

Bijgaand verslag met dank ook aan I0 2e i^l0 2e^gn het overleg dat I0 2e I0 2e en

met NL NGOs I0 2e kon niet deelnemen

De brainstorm in kleine kring morgen vioeit voort uit dit overleg

£meten

10 2e

10 2e afgelopen vrijdag voerden

1 Status quo evacuation process

• BZ I0 2e heat of the moment evacatie hebben wij gedaan maar nu weer terug naar norma le functies Ander team

werkt aan evac Komt debat volgende week NIemand van ons heeft nu update over evac Is niet aan ons nu Voor ons

relevant om meer over Inhoud te hebben

1Q 2g [ |0 2j^^g nieuwe manier om mensen eruit te halen via PAK Zijn jullie in contact BZi I0 2e Minregio

geweestl wij zuii en dit doorgeven aan mensen die hieraan werken Ronde vragen die gaan wij dan verder behandelen

wat gebeurt er met de lijst met high priority people {vallend onder motie B die geevacueerd zouden

moeten worden Communicatie graag over hoe die verwerktworden Bezorgd dat evacuatie van deze mensen

opnieuw onderwerp van politiek debat wordt Niet eerlijk want ze kwalificeerden al

geen contact vanuit BZ over lijsten mensen die op de lijst staan zelf ook niet 300 hulpvragen
van Journalisten in gevaar die niet onder Motie Belhaj vallen Is NL bereid om passage richting CAN te regelen Daar kan

aslel

I I0 2g ~| wat gebeurt er met mensen onder cat 4 die naar PAK o i d zijn gevlucht wat doen we daarvoor

• [Teneur van veel vragen al drie weken geen respons op hulpvragen aan BZ ondanks herhaaldelijk vragen naar status

Informeer NGOs over status van aanvragen onder Motie Belhaj Hulpvragen betreft mensen die voor NGOs hebben

gewerkt Roep om communicatie en transparantie rond lijsten vat Vz samen ]
• BZ 10 2e niet alle antwoorden 493 parlementsvragen gaan over hetzelfde die worden beantwoord

I0 2g is de verwachting dat meer moties volgen die dit kunnen faciliteren

2 Political debate on Afghanistan in Dutch parliament next week advocacy letters from amongst others CARE NL cs

Vluchtelingenwerk Amnesty International cs 493 questions asked about feitenrelaas

10 2g

10 2g

• Debat nog niet gepland BZ I0 2e gaat woensdag de hele dag zijn Bedankt voor kopie van de brieven Fijn dat we

zo goed kunnen samenwerken NGOs BZ

• i0 2g volgende week donderdag of vrijdag dan weer platform Dan meer antwoorden duidelijk BZj i0 2e na

debat misschien ook projectleiders ccc hierbij Die zijn nu te druk met vragen

I0 2g hoe kan lijst nu weer een politiek hangijzer zijn Was toch in motie duidelijk alle mensen die onder motie

vallen moeten er toch nog steeds uit

• BZ I i0 2e in motie Belhaj Is evacuatie mensen at risk cat 4 zo lang we kunnen en wanneer dat niet kan asiel kijken

r 1 Duidelijk dus dat werk uit motie nog niet afgerond is

verwacht opnieuw aandacht Onjuikt257551nuT
voor steun aan motie



• I0 2g [ kunnen nuttige informatie delen BZ I0 2e heel graag de komende dagen en altijd

I0 2e is er contact met JenV over de positie van Afghanen in NL Zij die geevacueerd zijn en zij die al hier waren

• I0 2e nodigt alien uit om vragen te sturen die wij dan doorgeleiden naar de juiste mensen

3 Protection and support for Afghans that had to stay behind what can The Ne^erlands and other countries do and

organizations do

• | l0 2g | gaatover de mensen die niet in aanmerking komen voor evacuatie Kunnen we iets zeggen over shelters

• BZ I0 2e ijken nu met partners naar wat mogelijk is extra fondsen zijn beschikbaar Horen graag ideeen van

deze groep over wat mogelijkheden zouden zijn Als Je voorstellen hebt laat weten Natuurlijk lastig dat er geen geld

het land in komt dat is beperkende factor Kijken ook naar wat andere landen ettSS^oen Belangrijk zo snel mogelijk

programma s uit te rollen Graag jullie ideeen nogmaals
I0 2g wie coordineert dit OCHA

• BZ I0 2e verschillende instrumenten waaronder recht op asiel Kernpunt is of er een link is met NL Voor anderen

kijken we ook naar organisaties als UNCHR en lOM die NL ookfinanciert

belangrijk dat er nog we I middelen voor externe communicatie zijn enjourna listen en netwerken

blijven bijv 350 bestaande radio stations gefinancierd in de afgelopen jaren werken nog een hebben een belangrijke

strategische functie} Duidelijk dat niet a lie mensen in gevaar zullen kunnen vertrekken Daarom oproep aan BZ tot

investeren in bescherming en activeren van informatiesystemen netwerken niet alleen focus op

defensie veiligheid beschermIng Internet en telecom moet beschikbaar blijven
• I0 2g zijn al bezig met tracken van mensen Wordt nu gekeken om mensen op VPN te krijgen maar is langzaam

proces Internet wordt nog niet actief getarget is meer een capaciteitsissue Maar geiien MYM wel goed in de gaten te

houden en te verwachten dat regime gaat proberen grip te krijgen op internet communicatie Proberen het systeem

daarom wat meer shock proof te maken

• BZj I0 2e werken aan nieuwe projecten voor MR fonds Kijken daarbij ook zeker naar MR journalisten en digital
defenders Willen daarbij ook kijken naar wat kan op digitale veiligheid Kunnen nog geen beloftes doen maar zie wel

kansen voor komende ronde MRF om hierop in te gaan Praat graag door Kom graag met voorstellen en ideeen ook

waar bestaande activiteiten kunnen worden opgeschaald Vervolgoverleg
4 Dutch humanitarian and development programming on Afghanistan

10 2g

I0 2g ivordt gepland10 2e

wat doen we nu voor humanitaire steun corridors basisvoorzieningen Belangrijk ookom op te

merken dan mensen blijven omdat ze hun extended families niet mee kunnen nemen met alle risico s van dien

• BZ i0 2e humanitair doen we niet alleen maar samen Al 10 min bijdrage aan AHF gedaan kijken ook naar

regionale appeal en aanvullende bijdragen RK heeft ook vrijgemaakt en begrijp dat DRA dat ook doet Afgelopen

weken logischerwijs veel aandacht op mensen eruit krijgen maar veel mensen in AFG ook at risKJ^^n ICRC doen

veel

en stemming daar Buiten kijf dat het grote humanitaire crisis is en dat we collapse basisvoorzieningen moeten

voorkomen Maandag ministeriele Geneve min BHOS zal deelnemen Humanitair eerstvoor me modaliteiten

vinden om meer structureel ontwikkelingswerkte doen 75 state budget kwam van internationaal salarissen

onderwijs en gezondheid moeten dus kijken wat er daar kan naast humanitair Tib heeft diensten nodig maar

moet wel op onze voorwaarden {niet voor^ iQK^^jnatuurlijk maar wel zorgen dat die overal terecht komt aan de

hand van humanitaire principes Jury still out on taliban leiderschap Maar wie op de grond nog zijn zijn positief

over contacten en wat mogelijk is met tib

I0 2g hoe dan zorgen dat systemen niet collapsen Dat betekent in one way or another engagement met tIb

toch Want ging voorheen ook via ministeries Belangrijk voor NGO s want die wachten op donors voor guidance

hierbij

10 2g

waren beide in KAB en provindale hoofdsteden gaven goede reality check van de situatie10 2e

10 2g humanitaire crisis is er al en iets moet nu gebeuren Ministerie gezondheid heeft al sinds april geen

uitbetalingen gedaan Gelukkig is er veel coordinatie gaande EU duidelijk over wat ze willen doen WB moet

wachten op G20 meeting totdat duidelijk is of ze geld direct aan NGO s kunnen geven

wat mogelijk is aan bridge funding niet veel communicatie INGO s hebben wel reserves maar Afghaanse NGOS

niet en als die failliet gaan komen ze nietterug

hoort graag10 2g

• BZ I0 2e lerken situatie zeer zorgelijk Allemaal helemaal op de hoogte van urgencies en kennen ook proces

WB Kijken dus naar wat we korte termijn kunnen doen Maar dat kunnen we niet bilateraal Kijken ook naar eigen

programmering die on hold is geplaats om risk checkte doen en kijken wat evt wel kan Grote vraag over hoe

collapse basis service delivery te voorkomen zal komende maanden toch via humanitair zijn AFG niet enige land

waar dit zo is kennen dit natuurlijk ook van Jemen natuurlijk Kijken naar manieren om hier om been te werken

Urgency is felt En we weten ook dat we werken aan beleid voor korte termijn maar wel politiek akkoord nog

nodigjui5t00023ieriu|n Onjuis257551 nunmen



• | l0 2g is er een manier om medische apparatuur medicatie naar Afghanistan te sturen via Defensie bijvoorbeeld
• BZ I0 2e 3 uitdagingen funding logistics and cash Logistiek 3 supplies stuck in Doha en Baku Gaat niet over

flight capacity maar acces Need to collectively get leverage and get materials in Maar goed om middelen klaar te

hebben staan

• Search for common ground humanitair moet conflict sensitief zijn Collapsing networks ookrisico bij Afghaanse
activisten Hoe kunnen we netwerken vanuit buitenaf steunen

• BZ I0 2e graag hierover doorpraten op zoek naar creatieve opiossingen om deze mensen te helpen

Complementariteit BZ en NGOs {flexibeler processen optimaal gebruiken Laten we volgende weeksamen komen

om hierover verder te brainstormen inch I0 2e laat via I0 2e iveten volgende weekte kunnen

ontmoeten

5 Engagement with Taliban government

6 AOB

njui00023atienuminer Onju s257551 nur



Beknopt Verslag van deelname R aat^SHi^inisterial Meeting over de Humanitaire Situatie in

Afghanistan [13 September jl ]

• Op TTiaandag 13 September jl nam R deel aan het High Level Ministerial Eventover de

humanitaire situatie in Afghanistan georganiseerd door de VN ^ Guterres had aiie LS

uitgenodigd Aanieiding was het Flash Appeal van VN OCHA wat op 6 September jl was

gepubiiceerd en het recente bezoek van USG Griffiths aan Afghanistan

• NL heeft in de conferentie EUR 23 5 min toegezegd voor humanitaire hulp aan de

Afghaanse bevolking EUR 20 min hiervan gaat naar het door OCHA beheerde Afghanistan
Humanitarian Fund EUR 3 5 min is toegezegd aan het Regional Refugee Preparedness en

Response Plan van UNHCR voor ondersteuning van de opvang van vluchtelingen in

buurlanden

• Het gehele Flash Appeal bedroeg USD 606 min voor de periode September december

2021 waarmee OCHAbeoogt bijna 11 miijoen Afghanen te voorzien van humanitaire hulp
Gedurende de conferentie werd meer dan 1 2 miijard dollar toegezegd Het is vooralsnog

onduidelijk of de pledges van LS allemaal voor dit jaar zijn of over een langere periode
zullen worden verdeeld Ook moet nog blijken of alle pledges sec humanitair zijn of ook

niet humanitaire bijdragen omvatten Dit geldt bijvoorbeeld voor DUI die gedurende de

conferentie een pledge van EUR 600 min deed

• Guterres en USG Griffiths benadrukten het belang van onafhankelijke en

onbelemmerde humanitaire hulpverlening evenals van respect voor mensenrechten met

bijzondere aandacht voor de rechten van vrouwen meisjes en minderheden

• Griffiths bracht deze boodschap ook over gedurende zijn recente reis naar Afghanistan
waar hij sprak met de Taliban leiding De Taliban hebben zowel mondeling als schriftelijk

toegezegd dat humanitaire hulp geleverd kan blijven worden aan de Afghaanse bevolking

• Ook R riep op tot respect voor de humanitaire principes en het recht van alle hulpverlener
man en vrouw om hun werk te mogen doen in lijn met de asks voor humanitaire hulp in

Afghanistan die NL de afgelopen weken i s m ZWE heeft opgesteld Deze asks zijn
inmiddels omarmd door de voltallige EU AUS JAP VK VS en ZWI

• O a UNHCR WHO UNFPA en ICRC benadrukten daamaast dat de basisdienstverlening

zoals gezondheidszorg en onderwijs zich in Afghanistan on the brink of collapse

verkeert Ze riepen de Internationale gemeenschap op om spoedig een manier te vinden

waarop internationale steun aan deze diensten herpakt kan worden Als dit niet gebeurt

kan dit leiden tot grote toename van de humanitaire noden R deelde een soortgelijke

boodschap evenals een aantal andere donoren zoals VK en ZWE

• Interventies voigden grotendeels dezelfde lnnen ffo ^Viel op door aan te geven dat de

gevormde regering geen positief sionaal vormt voor de mate waarop de Taliban aan hun

woord gehouden kunnen worderij^K^eelde regelmatig te horen dat de humanitaire

toegang beperkt wordt veel anderen waarondedb 3aanfTQ 2a| qaven aan dat dat wel

meevalt iQ 2g^n | iQ 2a | benadrukten het belang van steun aan buurlanden
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Mon 8 9 2021 7 08 52 AM

IND A B DHR 01

Beste i0 2O

Bedankt voor je bericht Doormailen van de v nummers is prima graag dan wel de casenummers erbij vermelden wij houden de

nummers aan die jij in het excel overzicht heb vermeld Kun je de uitnodiging voor de samenwerkingsruimte ook aan mijn collega s

turen1Q 2e 11 1Q 2e 1nv7 j 10K2e |

Alvast bedankt voor de moeite

GroetieligH3 0K^

Met vriendelijke groet

10 2e
10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

Unit Speciale Zaken A B DH 04

Rijnstraat 8 | 2515 XP j Den Haag |

T 088^ iQ 2e

MljTOe n0K2e

F 10 2e

@ind nl10 2e

http www ind nl

Van i nu t2e i I5H2|{2e

Verzonden maandag 9 augustus 2021 08 04

Aan ll 10 2in 2e

Cd 00 2e

1 1Q 2e

Onderwerp RE ZMA Kabul Lokale medewerkers asiel aanvragen lijst van gezinnen met hardheidsclausule aanvragen

@»minbuza nl

_IND A B DHR Q1 I0 2e gHnd nl

IND A B DHR Ql Jr^1Q 2e Pind nl [ 1^ 2e IKI iD 2e ||

IND A B DHR 02 j| I0 2e g»ind nl

ilQ 2e ^^minbuza nl lM2g jLQxJ
| minbuza nl jmii^^^gS ll i0 2e Ominbuza nl

10 2e

minbuza nl 10 2e 10 2e | 10 2e

BestfeiMoKil

Invoeren in NVIS is noodzakelijk omdat daar later mogelijkde tijd niet meer voor is

We houden de visumstickers in de kluis om later evt uitte reiken

Ik zal de V nummers naar je doormailen

Wil je die in een mail bericht of zal ik ze vermelden in de Excel spreadsheet

Ik stuur je een uitnodiging voor de SamenWerkingsRuimte zodat je mee kunt kijken in de Excel spreadsheet ik ga daarvoor een

Teamsite proberen aan te maken

Ik neem aan dat je de WeTransfer files met de questionnaires hebt ontvangen

Groeten

10 2e

of the Kingdom of the Netheriands

R 00026lnlstry of Interior

Malalai Watt Shahr e Naw

257558



Kabul Afghanistan

1 ffi e 1EI|^ 2e

1 e

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

Sent maandag 9 augustus 2021 10 00

To I I0 2e I Il0 2ettt2r I0 2e | gminbuza nl

From 10 2e

ND A B DHR 02 10 2e S ind nl

IND A B DHR o1 l0 2¥r~E ind nl | 10 2e | l 10 2e | |^ 10 2e pminbuza nl ^TO^ ^TO^
^minbuza nl I0 2e [ minbuza nl

Subject RE ZMA Kabul Lokale medewerkers asiel aanvragen
■ lijst van gezinnen met hardheidsclausule aanvragen

10 2e

Cc 10 2e

lQ 2erPminbuza nl I0 2e 10 2e | 10 2e

Beste 10 2e

Sedankt voor je bericht Ik kopieer als eerste mijn collega I iQ 2e ||| lQ 2e

Vender geef je aan dat er visumaanvragen worden ingevoerd betekent dit dater ook al v nummers worden aangemaakt Graag

dan de v nummers doorgeven zodat we de persoonsgegevens kunnen Importeren In ons systeem

in omdat zij zich ook op dit dossier gaat inzetten

Groetje^iH^^

1@minbuza nlI0 2eVan l I0 2e

Verzonden |ionda^ 8 augustus 2021 14 03

Aan

CCjM2p0 2e

10 2e FriTin^2a nl | I0 2e
~

} IND A B DHR Ol 10 2e g}jnd nl

ND A B DHR Ol i

10 2e

lminbuza nl 0 2^

^minbuza nl | io 2e [^|tgHg^| j| ri0 2e minbuza nl

Onderwerp ZMA Kabul Lokale medewerkers asiel aanvragen lijst van gezinnen met hardheidsclausule aanvragen

10 2e 10 2e

1Q 2e [ 10 2e

BestfelMoK^

Sheet ALL^

In aanvulling op de lijst de ik je op 1 augustus 2021 toezond bijgaand dezelfde lijst ALL met daarbij vermeld van welke personen

een hardheidsclausule aanvraag werd ontvangen {kolom N

Sheet Humanitarian Exceptions
In de tweede sheet Humanitarian Exceptions het complete overzicht van de gezinnen die voor 1 of meerdere personen een

hardheidsclausule hebben aangevraagd

Documenten folder

De Questionnaire met motivatie voor dezefamilieleden zend ik je weer in een Documenten folder via We Transfer toe

De questionnaires zijn voorzien van het persoonsnummer uit het ALL overzicht

Bij vragen verneem ik dat graag

De situatie verslechtert hier snel met het vallen van 3 Provincie hoofdsteden Kabul zal over niet al te lange tijd omsingeld worden

Aanslagen zullen na 31 augustus naar verwachting toenemen Op dit moment kunnen we onze LES nog met Emirates airlines

wegsturen als we de lege stoelen opvullen Ze zullen dus in batches van gezinnen gaan vertrekken ZMA Kabul hoopt datte kunnen

afronden voor 31 augustus Hoewel we nog wachten op het definitieve GO bericht van het Ministerie zijn we alvast begonnen met

het invoeren van de visumaanvragen zodat de bulkvan het werk gedaan is

|00026 we hopen dat het proces spoedig verloopt incl de behandeling van de hardheidsclausule aanvragen 257558



Met vriendelijke groeten

10 P3^H2H

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior

Malalal Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10K2e
n TOe nQ¥2ey

Sminbuza nl10 2e

Met vriendelijke groeten

10 2e

Ambassade van het Konlnkrijk der Nederlanden

Road of Ministry of Interior

Matalal Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

1Q| I0 2e [atmlnbuza nl

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

of Justice and Security
257558



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 resultii^ from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00026 257558



iQ 2e P@ind nlll 10 2e10 2eTo

^minbuza nll Jminbuza nl]1Q 2e 1Q 2e10 2e

I0 2e ~fcmindef [ I0 2e ~^mindef nl1
10 2eioCc minbuza nl] minbuza nll10 2e

10 2e t 10 2e I 10 2e10 2e mindef nll felmindef nll H io 2e i

io 2e ]minDuza nn y oweSminbuzanllf10 2e@ind nl1 l

bminbuza nl]^
1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e ^minbuza nll]
From

Sent

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Received

10 2e 10 2e

Sun 8 15 2021 9 53 11 AM

Thur 8 19 2021 11 22 13 AM

Collega’s hieronder mijn gegevens

met vriendelijke groet

best regards

I0 2e

10 2e Aslel en Bescherming

Immigratie en Naturalisatiedienst

Ministerie van Justitie en Veiligheid

10 2e

■lOK2e pind nl

http www ind nl

Van DAB I i0 2e |^ IND j lQ 2e n^@ind iil

Datum zaterdag 14 aug 2021 9 14 PM

Aan l 1Q 2e u H 1Q 2e 1i@mmbuza iil10 2e10 2e 10 2e

llX niinhi i7a Til l I0 2e ^mindefnl lr Tl I0 2e fe mindef nl

KoDLefpiO 2^riO 2^ | mde] rgimiiLbuza nl^J I0 2e ^^ 10 2e |miiibi]za iil | io 2e femindef nl |
H 10 2e hiinKier ii1 J 10 2e

^
JmiTidef n1 DAB^LQMj^ IND I 1Q 2e @ind Til ^ 10 2e

i|iO 2eM io 2e [atTiinhiiyam1 | iQ 2e io 2e iiiiribuza nl f fiQX2e iQ 2e larninbuza iil

indnl

10 2e 10 2e

•3 1Q 2e10K2e 10 2e

Onderwerp RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Dag

Namens de IND 0 2^pnt 2e ieelnemen

1Q 2e 1Q 2e

Directie A iel en 6e»cherming Den Haeg

Immigratie en Naturalisatiedienst

immigration and Naturaiisation Service

Ministerie van Justitieen Veiiigheid

Mirjystry ofJustice and Security
The Netherlands

MgTf2fe10 2e

10 2e
•Sind ni

htti i w\vw ind nl

Van |l l0 2e |

Verzonden laterdag 14 augustus 202119 51

Aan

10 2e

10 2e ©minbuza nl | minbuza nlI0 2e 10 2e

I0 2e iSmindef nl

^ 2e |minbuza nl I0 2e gtmindef nl

I0 2e ^ind nl [ ^^Q 2e ^minbuza nl rM2i

^minbuza nl

CCjIM3 [ I0 2e D 2e

iQ 2ePmindef nl 9^oDAB l io 2e i ind

bminbuza nl I I0 2e lOTTOg^e
11^25756200027



Onderwerp RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Beste collega s

Na aanleiding van het bewindsliedenoverleg van vanmiddag en overleg met|lMIl [

ons goed even morgenochtend om 10 00 uur bij elkaar te komen voor een kort overleg

Doel van dit overleg is

Vast te stellen wie deel ult maakt van het belteam en zeker ook wie niet hoe klelner hoe beter

De rollen van een ieder binnen het team

Wat kunnen we van elkaar verwachten

Even elkaar kort leren kennen en gegevens ultwisselen

Opzetten van een signal groep

Wat kunnen wij als team doen en wat niet

Wat verwacht de ambassade van ons
^

Hoe gaan we de komende dagen werken stand ups iedere ochtend willen we werken met

Wanneer houden we op te bestaan

Ik stel voor dat we elkaar ontmoeten in MS teams het is een besloten groep en de college s buiten BZ kunnen hier gewoon aan

mee doen

Mochten er essentiele collega s ontbreken zo heb Ik nog geen persoon van de IND kunnen vinden in de mail lijst stuur aisjeblleft
de uitnodiging door

DAO van BZ lijkt het1Q 2e

10 2e

LINK

1Q 2e

Met vriendelijke greet

igSl^T^9 2i 1Q 2e |

FEZ Min Buza

From| rrrW2^d iQ 2^ @minbuza nl10 2e

Sent zaterdag 14 augustus 2021 18 45

10 2e [jlQ 2e| [ 10 2e 10 2eTo ^minbuza nl Pmindef nl

Cc| 10 2e [
|__0M^gl_Jnninbu2a nl l iQ 2e bmindef nkf iQ 2e bmindef nl S^DAB HTD 2e i ind l iQ 2e |@ind nl I0 2e

I0 2e ^minbuza nl I0 2~e I0 2e I0 2e E minbuza nl I io 2e | [io 2^ 2r I0 2e |5 minbuza nl

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Hi alien

Veel dank voor het akkoord Zojuist heb ik24 tolken gemaild om ze met speed voor vertrekop te lijnen IMa bevestiging gaan we

met de paxlijsten aan de slag

Groet

10 2e emus10 2e

10 2e

From |l iQ 2e

Sent zaterdag 14 augustus 2021 19 34

To I0 2e Smindef nl

| minbuza nl10 2e

M|fertninbuza nl 10 2e

iQ 2eQio ^indef nl

g minbuza nl j[10 2e | 10 2eCc lO 2e L lD 2e

I0 2e B m inbuza nl| ^l io 2e ]iio 2 nQH2l iQ 2e | pminbuza nlJ[ Smindef nl10 2e

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Veel dank

From | iQ 2e gimindef nl || I0 2e g mindef nl

Sent zaterdag 14 augustus 2021 16 55

W2gJ 10 T2ey @minbuza nl ^To 1Q 2e

1Q 2e j2n‘lQ 2e | 10 2eminbuza nl @minbuza nl jiCc 10 2e L 10 2e

|J| I0 2e g minbuza n[ | iO 2e |^Q 2j^ I0 2e ^minbuza nl

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

10 2e lS mindet nlindet nl

Dag i0 2e

To ken in groen akkoordi I Neem aan dat we ook ailes doen om de tolken waarvan DEF heeft vastgesteld dat ze voor ons hebben gewerkt ook

zonderpapleren meete nemen

Voor wat betreft belteam heb Ik |n cc] gevraagd het aanspreekpunt te zljn Ik heb de DOPS gevraagd om ook iemand te10 2e

jeveren en de vraag voor iemand ctie uan spreeKt staat uit

Gr

10 2e

10 2e 10 2e minbuza nl
00027

Sent zaterdag 14 augustus 2021 16 39
257562



Tc 10 2e @mindef nl

1Q 2e I | 10H2e l 2e 5^minbuza nl i TW^iD iO 2elCc I0 2e I0 2e | 10 2e

@minbuza nl[ 10K^^0 2^ | I0 2ey minbuza nl‘

10 2e

SuDject i w iPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Importance High

Ha l0 2efcijt wacht nog op akkoord Laatste punt moeten we ihl van de heel snel verslechterende situatie in Kabul vanuit NL gaan

doen of in elk geval ondersteunen Het zou het beste zijn als er zsm een belteam wordt opgezet vanuit Defensie liefst met een

aantal tolken die Dari spreken om goedgekeurde tolken actief te benaderen over de evacuatievluchten naar NL en af te stemmen

met de IND Vanuit BZ is ervaren collegfei gSi^M2jQ 2^ i0 2e | beschikbaar om te helpen bij de coordinatie afstemming met de post

Ik kopieer
HGrt

n die dit coordineert in Kabul10 2e

^minbuza nl1Q 2eFrom I lOK2e Be iu 2e i

Sent zaterdag 14 augustus 2021 11 22

To |l I0 2^i^mindef nr ^1 1Q 2^r^mindef nl DAB I i0 2e | |ND | lQ 2e 1fa ind nl f I0 2e

I 1| 10 2e I I
I

Cc ^1Q 2e^ClO 2e 10 2e iq 1Q 2e lcrTO2^ I f10 2e tMii

10 2e 1Q 2e |pminbuza nl10 2el 1Q 2e |

Subject SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Importance High

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 familieleden {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 datucr|
de charter s bekend waarop zi] geplaatst worden horen we dat ook z s m Deze coordinatie vindt bij DEF plaats^

Groet

1D 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 istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico sverbonden 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 electronictransmission 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 istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico sverbonden 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 electronictransmission of messages

Help save paper Do you really need to print this email

^00027
^^ kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

auuiicvelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het berichtteverwijdererLL c

257562



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 resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00027 257562



]l0 {2e ^min buza nl] 10 2e10 2e 10 2eTo

t5 minbuza nll10 2e

1PK2^Cc @minbuza nl] | llM^

^minbuza nl]

10 2e10 2e

iO aox2§x5M^ | 10 2e ^^ 5minbuza nl]l 1Q 2e |

| 10 2e jif0 2^
Wed 8mSo21 12 26 49 PM

From

Sent

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Received Wed 8 11 2021 12 27 05 PM

10 2e

Even in kleiner verband Ik vernam net tijdens overleggen helder vaf^iQ 2e[ en| lQ 2e |dat AFGaut gebruik van IP s niet toestaan iQ 2a

Wei doen10 2a

AFGaut hun best om AFG paspoorten zsm te verstrekken een NV verzoek van onze kant helpt daarbij

Greet

From| | 10 2e |1nOH2e

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 46

®mlnbuza nl

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

Subject FW Versnellingstraject Tolken

Htf^
Zoals we al even bespraken zie hieronder verzoek I0 2e DAO

Alvast dank voor je aanzet en wellicht goed even I ljntje te leggen naar DPG

10 2e

10 2e

10 2e 10 2eTo

Cc 10 2e

10 2e 10 2e10 2e Pminbuza nlFrom

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 22

| minbuza nl I0 2e n jiQ 2e10 2eTo minbuza nl 10 2e10 2e 10 2e

dtaef
Ccil^2e |[TTJ] ^ 1Q 2e

10 2e

I0 2eg rninbuza nl I0 2e tl0 2e j f ^minbuza nlg minbuza nl I0 2e10 2e

10 2e 10 2e

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Allen

Zojuist Afghaanse

een indringende oproep Afghanistan niet overte leveren aan de Taliban en Da esh Al Qaeda etc waarover later verslag heb Ik

I0 2e let verzoek overgebracht maximale flexibiliteit te tonen en mee te werken met de uitreis van tolken en LES ook a Is ze niet

over de benodigde reisdocumenten beschikken en alleen een LP hebben

I0 2e eageerde begripvol maar onverbindend Vroeg of er al een NV hlerover naar Afghaans protocol was gestuurd Gaf aan dat

protocol alleen diplomatleke en dienstpaspoorten kan uitgeven maar wel kan faclliteren bij de verstrekking van nationale

paspoorten Heb aangegeven dat de tijd dringt en dat er een moment kan komen dat we geen andere optie hebben dan mensen

op een LP te laten uitreizen I0 2e vroeg zich af of er geen problemen zouden zijn met transfers Heb laten weten dat we

overwegen een speciale vlucht te sturen en dan ook iedereen die in aanmerking komtwillen meenemen Dat begreep hij Heb

afgesproken dat we de komende tijd goed contact met hem houden

Zou goed zijn als we zodra er binnenlands groen licht is voor de LP optie een NV kunnen sturen aan AFGHAUT in Kaboel met follow-

up via de ambassade hier Kunnen Jullie dear vast een voorzet voor doen

Hartelijke groet

From

10 2e esproken Na een lange en uiteraard sombere schets van de ontwikkelingen in zijn land en

10 2e

~g minbuza nlI0 2e10 2e

Sent wbensaag ii augustus 2021 10 53

10 2e 10 2eminbuza nlTo 10 2e 10 2e
^

^minbuza nl I0 2e ^|0 2^ lQ 2e ^minbuza nl jlQ 2e 10 2e

|| 10 2e 1 aminbuza nl 10 2e lQ 2e |5 minbuzg nl

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Sorry dat Ik je laatste vraag over hoofd had gezien [iQ 2ej Dank voor antwoord en actie I0 2e Een en ander was door ons uiteraard

ook a I goed afgestemd met DAO

From

Cc 10 2e 10 2e

10 2ein0 2e

10 2e

| minbuza nl10 2e 10 2e

Sent woensdag 11 augustus 2021 10 45

[ minbuza nl10 2e 10 2eTo 10 2e 10 2e

i minbuza nl10 2e minbuza nlo0 2e 10 2e

00028^ ^ ^ ^
1 ^ll^ Vio 2e |minbuza nl

Foijt257563 er

[g»minbuza nl10 2e



Subject RE VersnellingstrajectTolken

Ikheb I0 2e erover gesproken

From ]n 10 2e I0 2e H I0 2e | | I0 2e gPminbuza n

Sent woensdag 11 augustus 2021 09 59

g minbuza nl 10 2e g minbuza nlTo 10 2e
~

Cf10K2^nOK2ef @minbuza nl | i0 2e |
b minbuzg nl

|trp ^^io 2eT minbuza nl rn K^^2fiCc 1Q 2em 2e

l V0H2e | 1Q 2e

Subject RE VersnellingstrajectTolken

Dag

M belde me over onderstaande Ze wacht op deze nota Is er sterk voor om een van beide opties uitte voeren Wil dat wel met de

meestbetrokken ministers in elk geval MP bespreken in een BWO over dit specifieke punt Ze zal MP er nu over bellen

Dit besluit alvast nemen mocht AFGHAUT dan niet meewerken hebben wij het in elk geval geprobeerd Ook belangrijk om

AFGHAUT hier alvast om te vragen Heb genoemd dal^ [^li^^isteren in Kaboel met protocol spraken dat l0 2€ vandaag met de

AFGHl^^preekt
Lichteen van jullie even

Hartelijke groet

~io 2^

n 10 2e

in Dat lijkt me nuttigI0 2e

^minbuza nliQ 2eFromi 10 2e

Sent dinsdag 10 augustus 2021 21 43

To 1Q 2e ~| 1Q 2e □ ^QQ] zej^j ^^0 2e ^minbuza n] pminbuza nl10 2e

1g minbuza nlCc 10 2e1Q 2e T| 1Q 2e ^10 2e Jminbuza nl

Subject RE VersnellingstrajectTolken

Update inzake LP optie n a v afstemmen met diverse betrokkenen

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

[besluit om van paspoortwetaf te wijken zl] het dat daar destijds ulteindelijk 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

|0 2^

00028 257563



bminbuza nni iQ 2e |[10 2e ^minbuza nlj10 2eTo 10 2e 10 2e

J@rriinbuza nll

^minbuza nl] |iO 2eH^^
grninbuza nl] ii0 2e[

i0 2e E minbuza nl] | i0 2e [ 10 ^ Iminbuza nll i0 2e

I0 i| iQ 2e lamlnbuza nll

I0 2e bminbuza nl[] l
10 2e

10 2e

l minbuza nl1

niinbuza nll |M2§ iO 2g^

1Q 2e Jminbuza nl]Cc 10 2e

10 2e 1Q 2e 1Q 2e

10 2e Jminbuza nij 10 2e

From

Sant

Subject Bulletin M A^hanistan toegenomen beschermings Zasielverzoeken

Received

10 2e

FiT77W2DZTTn4ET537^

Fri 7 16 2021 11 47 11 AM

10 2e

Hieronder een bulletin voor M afgestemd binnen DAO en met KAB en DSH MO

Groet

10 2e

Afghanistan toegenomen beschermings asielverzoeken

De tr^epenterugtrekklng en opmars van Taliban leldt tot een groelend aantal beschennlngs aslelverzoeken bij de

ambassade In Kaboel en BZ Verzoeken komen met name van mensen die bIj NGOs of andere door westerse donoren

ondersteunde organisaties werken Regelmatig Is er een link met Nederland bijv door samenwerking met de ambassade of

andere NLse entitelten

Aangezien aanvraag van asiel bulten Nederland niet mogelljk Is kan niet worden ingegaan op dit soort verzoeken NIet in

Nederland verblijvende aanvragers worden conform staand beleid doorverwezen naar het dichtstbijzijnde UNHCR kantoor in

de regio
Dit schuurt met name waar het mensen betreft die met of voor Nederlandse organisaties hebben gewerkt Ook omdat deze

mensen als ze in Nederland asiel zouden aanvragen grote kans van slagen zouden hebben burgers die geassocieerd
worden met het Afghaanse maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap in Afghanistan vallen bij IND in

de categorie risicogroep En eveneens omdat door de tolkenprocedure bekend is dat In uitzonderlijke gevallen een visum

kan worden verkregen om in Nederland de aslelprocedure te doorlopen
Het komt steeds vaker voor dat de communicatle hierover vaak via Nederlandse contactpersonen erg dwingend verioopt
Inmiddels heeft een persoon aangegeven contact met de Tweede Kamer te zoeken omdat niet op een aslelverzoek wordt

Ingegaan Het is niet uitgesloten dat dit vaker gaat gebeuren

V

V

V

V

00029 257565



10 2e 10 2eTo J@minbuza nl]
iQ otr2fe[ i o 2e [@minbuza nll r 10 2e 10 2eCc @minbuza nll DSH

10 3 I0 2e Miinbuza nll ll io 2e |

@minbuza nll JTTO^ fiTOlj io 2a ^mlnbuza nll r^o 2e |
io 2e Tfeminbuza nl] |l d^ 2e

10 2| i0 2e g minbuza nl]

l@minbuza nn

TOninbuza nl[] |in} io 2e i @minbuza nl] f
^minbuza nll

^minbuzEbnij
ioK2e j@minbuza nl1J

10 2e ^
lue 1 1Z ZUZ1 ii j4 00 AM

1Q 2e

10 2ef1QU2e^

@minbuza nl]10 2e 10 2e

10 2e

From

Sant

Subject RE Grote toename asielverzoeken voorstel vanuitZMA KAB voor vervolg zaken aan DAO

Received Tue 1 12 2021 11 34 02 AM

Hi

De conclusie en bevestiging van beleid zijn helder Lijkt me goed dat alle relevante directies van dit besluit weten dus ik zet hen

even in de cc

Voor de goede orde nog twee opmerkingen die los staan van de conclusie

♦ Wij kunnen ons niet vinden in de analyse van JenV waarin staat de situatie is slecht maar stabiel We stuurden de mail

omdat de situatie Juist niet stabiel is en snel verslechtert ten opzicht van het moment waarop het ambtsbericht is

verstuurd

• Nog een tweede verduidelijking volgens JenV hebben we een soepel beleid Maar dat is niet de kwestie waarom het gaat

We spreken ons niet uit over Afghanen die via Iran Turkije etc zich in Nederland melden NB we willen dat juist niet

faciliteren en belonen gezien onze inspanningen in Afghanistan Het ging ons om casussen van MRV s en journalisten

waarvoor een politlek besluit nodIg Is willen we deze wel behandelen In Afghanistan En dat Is nu bevestigd dat we dat niet

doen conform HBBZ

Groet

10 2e

From ^^^ {10 2e 10 2e ^minbuza nl

Sent maandag 11 Januari 2021 16 49

Toil 1Q 2ej^ || 10 2e | f
Cc |QM2e]|l[ggg^^| 1Q ^e Pminbuza nl

Subject RE Grote toename asielverzoeken ■ voorstel vanuit ZMA KAB voor vervolg zaken aan DAO

^minbuza nl1Q 2e

Hi 10 2e

BMB voIgt het advies van J V en van jullie en is het met Jullie eens dat het asielbeleid niet wordt aangepast Zoals je in de mail van

J V hebt kunnen lezen worden ook geen aanpassingen verwacht in deformele reactie op het ambtsbericht

Groet iQ 2e

10 2e 10 2e Qminbuza nlFrom 10 2e

Sent zondag 10 januari 2021 15 00

10 2e ^minbuza nl 10 2e ino 2^ [3 10 2e ^minbuza nl TO 2g 1 iO 2e |

P I0 2e minbuza nl |~ pj iminbuza nl j PSH 10 ^
^minbuza np I0 2e

To 10 2e

10 2e

^lQ 2e^rninbuza nl BMB jlC ng gBhiin5uza nl

1 iQK2e ^^minbuza nl DAQ dlQ 2@minbu2a nl I io 2e | j| iQ 2e l@mjnbuza nl

Cc | lO 2e | LQOX^ lQ 2e j minbuza nl iQ 2el io 2e fTlO 2e g minbuza nl J I0 2e

I0 2e
I0 2e

10 {2e 10 2eminbuza nl SO® minbuza n iQ 2e lS m inbuza nlio 2e

I0 2e nDminbuza nl10 2e p 10 2e Siminbuza nl | 1Q 2e

Subject Grote toename asielverzoeken voorstel vanuit ZMA KAB voor vervolg zaken aan DAO

Importance High

^j^ ~Q0030tlif5 I0 2e is vol volgens outlook^ gaarne doorgeietden wanneer weer beschiidiaar
C n257566nm€



Beste collega s

Hieronder een bericht en voorstel vanuitZMA aangaande een toenemend aantal asielverzoeken

Aanleidingr

De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert en het land met name Kaboel ziet een toename van targeted killings

zie ookKAB 2021 01

Journalisten NGO s mensenrechtenverdedigers en medewerkers van de overheid {m n leger politie en justitie zijn het

doelwlt en ontvangen drelgementen
ZMA KAB krijgt Inmiddels steeds vaker gespreksverzoeken van nu nog vooral journalisten Ook andere EU ambassades

ontvangen deze verzoeken Veel vooral die met een goede ingang bij de Internationale gemeenschap proberen het land

{al dan niet tijdelijk te ontviuchten en proberen dit via verschillende ambassades

Naast journalisten neemt ook het aantal verzoeken van andere groepen toe waaronder ook burgers die geen MRV zijn

Er zijn welnig tot geen mogelljkheden om regullere visa aan te vragen bij omilggende landen Allereerst vanwege COVID

19 maar ook zonder Covid worden er geen reguliere visa afgegeven voor mensen vanwege vestigingsgevaar

Beoofdeling ambassade en voorstel voor vervolg zaken aan DAO

Gezien het stijgend aantal aanvragen de verslechterende veiligheidssituatie toenemende media aandacht en

gevoeligheid van het onderwerp graag herbevestiging van DAO dat staand beleid zie bijgevoegd HBBZ wordt gevolgd en

er in principe geen territoriaal asiel kan worden aangevraagd bij ZMA KAB

Mocht in Den Haag wel een beleidswijziging worden overwogen voor een bepaalde beroeps groep cfm tolkendossier

dan vindtde behandeling in DH plaats {IND DAO etc De post beschikt niet over kennis en capaciteit

Procedure t a v van zeer uitzonderlijke noodgevallen zoals beschreven in HBBZ blijft van kracht zie volgende punt voor

procedure

In Kabul worden personen met een asiel of hervestigingsverzoek die niet onder de uitzondering vallen voortaan niet

meer ontvangen op de ambassade maar schriftelijk gewezen op NL beleid en doorverwezen naar UNHCR

Hierbij spelen los van de staande instructie de volgende overwegingen

o Ingaan op dergelijke verzoeken en ontvangst op ambassade geeft personen valse hoop

o Toegang tot ambassade is niet gelijk voor personen maar afhankelijk van connecties

o Binnen de huidige capaciteit op ZMA KAB is het niet mogelijk gesprekken te voeren waarvan het hoofddoel een

asielaanvraag is Mogelijkerwijs leidt het voeren van gesprekken tot meer aanvragen van personen om hun casus

te bepleiten

o Verhoogd veiligheids en COVID 19 risico bij het ontvangen van bezoekers om de ambassade in tegenstelling tot

een schriftelijke reactie

o Door zich te begeven naar de Ambassade zullen zij meer opvallen 10 2a

10 2a

Bij bovenstaande overwegingen geidt ook dat de Argnaanse staat^sorganenj aansprakeiijK en verantwoordelijk zijn voor de

veiligheid van deze beroepsgroepen Tot dus ver is de opstelling passief en roept in enkele gevallen vragen op over de

integriteit van de Afghaanse regering NL heeft met andere donoren als bijna twee decennia actief bijdragen aan

versterking van de rechtstaat en het veiligheidsapparaat NL zal de Afghaanse overheid in de nabij toekomst op deze

verantwoordelijkheid blijven wijzen

Een andere optie zou zijn dat als onderdeel van de procedure onder punt 2 DMM onderzoekt of opvang in de regio met

steun van NL mogelijk is Ook daarbi] geidt dat dezefaciliteit en selectie in Den Haag meet plaatsvinden Mocht het Shelter

City Programma een locatie krijgen I0 2a dan zou dit voor Afghaanse risicogroepen een uitkomst bieden Het asielrisico

in omringendejan^n is lager daafom hebben landen als I0 2a ok programma s met i0 2a | aardoor Afghanen op

kosten var I0 2a kunnen studeren in lO 2a NB ook in dit geval zal betrokkene rekening moeten houden met beperking

COVID 19 en terughoudendheid van betreffende overheden indien de aantallen exponentieel toenemen

ZMA KAB blijft de zorgelijke situatie volgen en samen met andere ambassades waar mogelijk gezamenlijk optreden en de

GIROA nogmaals wijzen op de verantwoordelijkheid om personen onder dreigingte beschermen

Gezien het toenemende aantal aanvragen ontvangen wij graag zsm de herbevestiging van DAO zodat wij de verzoeken kunnen

afhandelen

Met vriendelijke groet

Betreftoi257566ati6



10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malaiai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

Ik

10 2e

Sminbuza nl10 2e

bttp www rijksoverheid nl

onjOOOSOtratienummer Betreft onj257566^t ®f



}ninbuza nl1 10 2e10 2e 10 2eTo 10 2e minbuza nl]
I0 2e iniwo nll i0 2e Iniwo nll 10 2e 10 2e minbuza nll

^minbuza nl] I0 2e 10 2eCc 10 2e §minbuza nl] I0 2e10 2e

|m in buza nl]10 2e

10 2e [TOK^
Tue 9 14 2021 2 16 29 PM

From

Sent

Subject RE Hulp gevraagd bij lijst van NGO s

Tue 9 14 2021 2 16 31 PMReceived

Hallo 00 2e

Vwb je vraag om zoektermen t b v de categorisering van emails voor team Belhaj met een OS link met NL

♦ Norwegian Refugee Council NRC en of ARC Addressing Root Causes

♦ Cordaid en of ARC Addressing Root Causes en of Just Futures en of Just Futures en of Power of Voices

♦ Oxfam en of NAP 1325

♦ Bundesministerie Fur Wirtschaftische Zusammenarbeit GIZ

♦ Aga Khan Foundation

♦ International Development Law Organization IDLO

♦ UN Habitat Afghanistan Urban Safety and Security Program community development councils

♦ Afghanistan Public Policy Research Organization APPRO

♦ World Food Programme WFP

♦ World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund ARTF

♦ MinLNV National Agriculture Education Committee NAEC of TVET

♦ Danish Refugee Council DRC Diaspora Awareness Raising Campaign

♦ UNDP Law and Order Trust Fund LOTFA

♦ Internews Europe

♦ International Organization for Migration lOM Connecting Return to Development Cooperation on Migration and

Partnerships to Achieve Sustainable Solutions COMPASS

♦ Afghan Independent Human Rights Commission AIHRC

♦ Afghan Human Rights and Democracy Organization AHRDO International Center on Transitional Justice ICTJ

♦ HALO Trust DDG U NMAS

♦ Orange Knowledge Programme OKP Nuffic beurzen aan Afghaanse studenten

♦ CIVIC Community Civilian Protection Councils

Daarnaast zijn er een aantal NLse NGOs zonder directe BZ financiering
♦ HealthNet TPO

♦ Care

♦ ZOA

♦ MSF Holland Artsen Zonder Grenzen

Private initiatieven zonder BZ financiering
♦ Leiden Universitair Medisch Centrum LUMC

♦ Dutch Committe for Afghanistan — DCA

♦

Door NL gefinancierde PSD programme s

♦ zuivelfabriekin Kaboel Mido

en zou het goed zijn om te zoeken op verwijzingen naar voormalig medewerkers van de NLse ambassade

10 2e

10 2e

U 2^ 2e

T0 2g 10 2eX2MZl

li^10 2e

10 2e

10 2e

10 2e4

MC dPKZe«

Ml 1Q 2e1

1Q 3|TQ 2^

Daarbij de uitdrukkelijke voetnoot dat deze wijze van zoeken niet de garanties biedt dat we zo alles meepakken Ookzou ik

00031 ^ dat onze ambassade meekijkt bij de prio rite ring van de verschillende partijen m h o o inschatting van de te lope257579



risico s

Ik hoop dat dit helpt Bel gerust bij vragenE

Met groet

10 2ej|| 10 2^
10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

M|1 mge io 2e ]
I I0 2e g ^nbuza nl

ML embassy Kabul Netherlandsworldwide nl

minbuza nlFrom

Sent dinsdag 14 September 2021 13 28

To || 10 2e lUlO 2eJ

10 2e 10 2e

pminbuza nl

~] minbuza nl

~^mlnbuza nl

10 2e im ^ 10 2e ]imlnbuza nl I0 2e ~pniwo nlI0 2e

10 2e 10 2e

10 2e10 2e

Subject Hulp gevraagd bij lijstvan NGO s

Beste^^^
Voor de analyse die we met het Data Competence centre BZ doen van de mailbox voor de motie BelhaJ zijn we op zoek naar een

collega die ons kan helpen om de lijst van NGO s die werkzaam zijn geweest In Afghanistan te dulden zodat we goed kunnen

zoeken Zou jij hier ons bij kunnen helpen

Ik heb jetelefoonnummer niet dus vandaar via de mail Je kunt hier direct contact opnemen met

zij is 1 van de data scientists die aan deze casus werkt

Ik hoor graag van ie

10 2e 10 2e

10 2e

Data Competence Centre BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Informatievoorziening en

Oigitale Innovatie

Partner in digitoHsering

RijnstraatB | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

|\g[1 Gge 10 2e I
E 10 2e Sminbuza nl

W http www rijksQverheid nl ministeries bz

00031 257579
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