
















1.  

 
 
 

From: 
To: 
Subject: 
Date: 

10.2.e 
10.2.e 
BZ tijdlijn - alleen intern gebruik 
vrijdag 18 januari 2019 18:43:00 

 
 

 

Hieronder nag het precieze overzicht van alle BZ-acties van woensdag jl. kijk maar even of/hoe je 
dit gedetailleerd op wilt nemen in het uiteindelijke overzic ht. 

 
Alleen voor intern gebruik. 

 
Gr 10.2.e 

 
 

+++ 
 
 

Onderstaand feitenrelaas mbt aanhouding en uitzetting 10.2.e 
op 16/1/2019 (Tijdstip in Turkse tijd). 

 
13:52 CG IST informeert ZMA over informatie uit Whatsapp groep tussen 10.2. en NL 
correspondenten waarin staat dat 10.2.e 
in Istanbul is aangehouden en het land zal worden uitgezet. CdP en 10. worden ge'informeerd. 
Besloten wordt dat 10. coordinatie heeft bij ZMA ANK. 

 
14:21    10.   informeert 10.2.e en vraagt aanleiding van aanhouding na te gaan bij 
Tu'rkse politie . Informatie van de app met persoonsgegevens wordt doorgegeven. 10.2.e 
neemt contact op met Turkse counterparts in Ankara, die zeggen toe navraag te doen en er op 
terug te komen. (Op dat moment wordt geen verband gelegd met het door de 10.2.e 
eerder aan Turkije gestuurd politie informatieverzoek omtrent betrokkene.) 

 
14:30   Uit app van CG IST met correspondenten: 10.2.e is na een gezondheidstest op 
het politiebureau aangekomen en heeft begrepen dat er of wel sprake is van identiteitsfraude, 
of wel van een 'security risk' is. 

 
14:40 10. overlegt met 10. over mogelijkheid juridische ondersteuning op verzoek van NL 
correspondenten tbv aangehouden journaliste  (persoonsgegevens  niet  expliciet  genoemd  - 
geen koppeling gelegd met eerdere consulaire kennis over betrokkene). Besloten wordt dat CG 
IST lijst betrouwbare advocaten met correspondenten kan delen. Wordt door 10. doorgegeven 
aan 10.2.e 

 
14:42  10.2 e op de hoogte gebracht. 

14:59   10.  informeert DEU (10.2.e over kwestie en spreekt af dat DEU COM informeert. 

15:00  10.2.e 
gelinkt  (1U. .e 

 
informeert ondertussen DCV/CA. (daarna via de mail en app ook met ZMA ANK 

en daarna ook 10.2.e ) 
 

15: 10  10.2.e belt Turks BZ (DG Europese Zaken) voor afspraak CdP. Zij wordt 
doorverwezen naar DG Consulair. 

 
15: SO NL Correspondenten arriveren met  advocaat  op het politiekantoor. (daarna  wordt 
periodiek update gegeven door correspondenten aan CG IST, 10.2 Ook rechstreeks contact met 
COM.) 

 
16:05 CdP spreekt telefonisch met DG Consulair. Kwestie opgebracht en vraagt naar 
aanleiding. DG Consulair niet op de hoogte en zegt toe dat Turks BZ erop terug komt. 

 
16:40 DCV/CA geeft groen licht om betrokkene consulaire ondersteuning op politiekantoor aan 
te bieden. Dit wordt gedaan via app door 10. om 16:42. (geen reactie op). 

 

17:15 DCV heeft contact met 10.2.e 
Worden beantwoord door 10. iom CG IST. 

en heeft een aantal consulaire vragen. 
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17:20  10 2.e krijgt te horen van Turkse counterparts dat zij geen mededelingen 
kunnen doen over de kwestie. 

 
17:30 CdP stuurt app naar DG Europese Zaken in vervolg op tel gesprek met DG consulair. 

17:35 10. instrueert 10.2. om naar politiekantoor te gaan voor consulaire bijstand. 

17:49 10.2. informeert 10. dat CG IST zelf naar politiekantoor gaat. (instructie consulaire 
bijstand en geen factfinding). 

 
18:00  10.2.e contacteert 10.2.e waar betrokkene wordt vastgehouden 
en krijgt te horen dat aanhouding gevolg is van verlopen verblijfsvergunning (31/12). 

 
18:14 10. informeert via mail Haagse collega's over informatie Turkse politie. 

18:15    CdP wordt door DDG Security  & Intelligence (10.2.e gebeld en verteld dat 
aanhouding verband houdt met veiligheid en dat uitzetting zal volgen. CdP herhaalt de zojuist 
gegeven verklaring van de Turkse politie. DDG S&I twijfelt en geeft aan er op terug te komen. 

 
19:10 CG IST arriveert op politiekantoor en vermeent uit de politieverklaring, die in zijn bijzijn 
word opgesteld) dat betrokkene per 5/1 jl als ongewenst vreemdeling is aangemerkt . Vanwege: 
- contacten met terroristische organisaties (1 jaar ongewenst); 
- gevaar voor de staatsveiligheid (5 jaar ongewenst). 
Verdere achtergrond wordt ter plekke niet gegeven. 

 

19:30 CdP wordt opnieuw gebeld door DDG 10.2.e 
willen delen mbt de zaak. 

die aangeeft sensitieve informatie te 

 

20:30    Tijdens gesprek CdP, 10 met DOG 10 2.e en Hoofd CT (IS) zet DDG uiteen dat 
Turkse aanhouding geschied is op basis van informatie van de Nederlandse politie. 10.2.a 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
21:45 Op verzoek van CdP volgt overleg met 10.2.e die bij nader inzien de 
koppeling kunnen leggen tussen eerder gestuurde politie informatie verzoek en desbetreffende 
aangehoude journaliste. Zij bevestigen dater naar betrokkene een lopend onderzoek is in NL en 
dat de Turkse autoriteiten op 28.09.2018 bijgaande info is gedeeld: 

 
11.1 

 
 
 

 
 

 

22:36 Update aan Haagse collegae per mail. 
 
 
 
 

From: 10.2 .e BD/DCT/VS 10.2.e 
Sent: vrijdag 18 januari 2019 15:41 
To: 10.2.e  
Subject: RE: Kamervragen uitzetting 10.2.e 
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Lijkt mij prima! Wordt na het weekend 1 1 1 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbe rry.com) 

 

Van: 10.2.e 
 

Datum: vrijdag 18 jan. 2019 3:25 PM 
Aan: 10.2.e BD/DCTN S 10.2.e > 
Onderwerp: RE: Kamervragen uitzetting Boersma 

 
 

Jup. 11 . 1 
een eerste aanzet voor beantwoording? 

 
 
 

From: 10.2.e BO/OCT/VS 10.2.e 

Sent: vrijdag 18 januari 2019 15:09 
To: 10.2.e 

Subject: FW: Kamervragen uit zett ing 10.2.e 

Ons volgende project 

From: NCTV Staf - NCTV 
Sent: vrijdag 18 januari 2019 14:24 
To: 10.2 e BD/DCT/PBI; 10.2.e 
Cc: 10 .2.e LJ/LJLl/1-'BI 
SubJect: 1-w: Kamervragen uitzetting 10.2.e 

 
Hierbij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BD/DCT/VS 

. Doet Justitie 

 
10.2.e 
Senior Stafadviseur 

 
Minlsterie van Justitie en Veiligheid 
Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Kerneenheid Strategle 
10.2.e 

 
 
 
 

 
 
 

Van: 10 2 .e DBO 
Verzonden: vnJc:lag H:!Januari 2019 14:14 
Aan: NCTV Staf - NCTV; 10.2.e - DBO 
Onderwerp: RE: Kamervragen u1tzettmg 10.2 .e 

Dag 10 .2. 

Dit is de vraag die net is binnengekomen. De vraag is zowel aan BZ als aan ans gesteld. 
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Vragen van de !eden Sjoerdsma (066), Van Ojik (Groenlinks), Van Helvert (CDA), Ploumen 
(PvdA), Koopmans (VVD), De Roon (PVV), Karabulut (SP), Voordewind (ChristenUnie) en Van der 
Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over de 
uitzetting van Nederlandse journalist Boersma (ingezonden 18 januari 2019) 

 
 

1 
Klopt het dat de Nederlandse journalist Ans Boersma door Turkije is uitgezet? 1) 

 

2 
Kunt u bevestigen dat Boersma niet eens in staat is gesteld haar spullen op te halen en mee te 
nemen? 

 
3 
Klopt het dat zij een geldige accreditatie had voor 2019 en haar uitzetting daarmee geen 
administratief, maar politiek besluit is? 

 
4 
Kiopt het dat Turkije Boersma verdenkt van banden met een terroristische organisatie? 2) 

 

5 
Kiopt het dat Ans Boersma door Turkije is uitgezet naar aanleiding van door Nederland geleverde 
informatie? (verklaring pro f. Altun)? 

 
6 
Welke informatie heeft Nederland met TUFkije gedeeld inzake Ans Boersma? 

 

7 
Heeft Nederland gevraagd om uitlevering, dan wel om een andere opsporingsactie? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom heeft Turkije Boersma dan uitgezet? 

 
8 
Bent u het eens dat het onacceptabel zou zijn als Turkije zonder geldige aanleiding journalisten, 
verdedigers van het vrije woord, uitzet? 

 
9 
Bent u bereid zo snel mogelijk opheldering te eisen bij de Turkse ambassadeur in Nederland over 
deze kwestie? Zo nee, waarom niet? 

 
10 
Welke stappen onderneemt u om de nag in Turkije verblijvende Nederlandse en andere 
buitenlandse journalisten te ondersteunen? 

 
11 
lndien de aantijgingen tegen Boersma onwaar blijken te zijn, bent u dan bereid er alles aan te 
doen om deze journalist weer in Turkije haar werk te laten doen? 
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1) https://nos.nl/1/2267810 
21 http s:/ /www.nu. nl/med1a/56 89232/door-turkOe-uitgezette-correso ondent-verdach t-van- 
terroristische-banden html 

 
 

Van: NCTV Staf - NCTV 
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 11:12 
Aan: 10.2.e - DBO 
Onderwerp: Kt:: Kamervragen uitzetting 10.2.e 

 
Dank je 10.2.e De behandelend ambtenaar heeft ook zelf al een lijntje naar BZ gelegd. 
Mochten jullie iets zien, laat het dan maar even weten . Groet, 10.2.e 

 

10.2.e 
Senio r Stafadv iseur 

 
Ministerie van Justitie en Velllgheid 
Nationaal Coordinator Terrorismebestrijdlng en Veiligheid 
Kerneenheid Strategie 
10.2.e 

 

 
 

Van: 10.2.e - DBO 
Verzonaen: vnJdag lH Januari 2019 11:11 
Aan: NCTV Staf - NCTV; 10.2 .e - DBO; 10.2.e - BD/DBO/ ADVI ES 
Onderwerp: RE: Kamervragen u1tzettmg 10. 2.e 

 
Dag 10 .2. 

 
We krijgen de Kamervragen meestal in de loop van de middag door uit de Kamer. lk neem aan 
datjullie een contactpersoon bij BZ nodig hebben? 

 
Groeten, 
10.2. 

 
Van: NCTV Staf - NCTV 
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 10:26 
Aan: 10.2.e - DBO; 10.2.e - BD/DBO/ADVIES 
CC: NLI V !>tar - NCI V 
Onderwerp: Kamervragen uitzetting 10.2.e 
Urgentie: Hoog 

 
Goedemorgen, Hebben j ullie al kamervragen gezien over de journaliste die is uitgezet 
door Turkije? Ze zijn waarschijnlijk aan BZ gesteld. Zo nee, willen jullie dan zo 
vr iende lij k zijn om te informeren bij BSG BZ. Er is enige haast bij. Dank en groet, 10.2.e 

 

mr . 10.2.e 
Senior Stafadv iseur 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

http://www.nu.nl/med1a/5689232/door-turkOe-uitgezette-corresoondent-verdacht-van
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Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Kerneenheid Strategie 
10.2.e 

 
 

 
 
 

  

Van: 10.2.e BO/OCT/VS 
Verzonaen: vnJdag 18 januari 2019 7:24 
Aan: 10.2.e BO/OCT/PBI; Zorko MPA, P.M. - B0/NCTV    
CC: 10.2.e BO/OCT; 10.2.e BO/OCT/PBI; 10.2.e 
10.2.e BO/OCOM/1-'& 
onaerwerp:  Kt:: Q&A's en tijdlijn uitzetting 10.2.e 

 
Ik heb ze nog niet gezien. Misschien Staf wel? 

 
 

- BO/DAS/ATE; 

 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbe rry.com) 

 
 

Van: 10.2.e BD/DCT/PBI <10 .2 e > 
 

 

Datum: vrijdag 18jan. 2019 7:06 AM    
Aan: Zorko MPA, P.M. - BD/NCTV10.2.e 
10 2.e 

 
 

>, 10.2.e BDIDCTN S 

Kopie: 10.2.e 
10.2.e 

BD/DCT 10.2.e 10.2.e 
BD /DAS /ATE  10 2. e BD/DCT/PBI 

 
 

BD/DCOM/P&B 10.2.e 
 

 

Onderwerp: RE: Q&A's en tijdlijn uitzetting 10.2.e 
 

Goedemorgen 
Ik lees in VK dat er zo ongeveer kamerbreed vragen zijn gesteld aan Blok, ook vanuit 
0 '66 en CDA. Hebben we al zicht op die vragen? 
10 2.e 

 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbe rry.com) 

 
Van: Zorko MPA, P.M. - BD/NCTV 10.2.e 
Datum: donderdag 17 jan. 2019 11:04 PM 
Aan: 10.2.e BD/DCTNS 10.2.e 
Kopie: 10.2 .e BD/DCT 10 2.e 
10.2.e 

BD/DAS/ATE 10.2.e 

 
 

 

 
 

BD/DCT/PBI 10.2.e 

 
 

BD/DCT/PBI 

BD/DCOM/P&B 
10.2.e 
Onderwerp: RE: Q&A's en tijdlijn uitzetting 10.2.e 

 
Veel uitgezocht! Is helder wat de formele titel is van het informatieverzoek? 
Daarnaast wellicht ten overvloede om ook afte stemmen met RVD 

 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 



1. 

Van: 10.2.e  - BD/DCTNS 10 2.e 
Datum: donderdag 17 jan. 2019 10:14 PM 
Aan: Zorko MPA, P.M. - BD/NCTV10 .2.e 
Kopie: 10.2.e BD/DCT 10.2.e 
10.2.e 

BD/DAS/ATE 10.2.e 
BD/DCT/PBI 10.2.e 

BD/DCT/PBI 

BD/DCOM/P&B 
10.2.e 
Onderwerp: FW: Q&A's en tijdlijn uitzetting 10.2.e 

Ter info! 

From: 10.2.e BD/DCT/VS 
Sent: donderdag 1/ januari 2019 22:13 
To: 10.2.e 

liLJ/LJGf'UL/f'li I ;1 0.2.e 
liLJ/DJUA/ JliUL 

cc: 10.2.e BD/DCT/PBI; 10.2.e 
SubJect: <..!&A's en tlJdllJn uitzetting 10.2.e 

Dag allemaal, 

BD/DCT 

Hierbij de tijdlijn en de Q&A's voor de dag van morgen. Indien jullie 
opmerkingen/aanvullingen hebben, dan horen we dat als dat mogelijk is graag morgen 
voor 08.00 uur als we bij de minister van JenV zitten. 

Bedankt voor de snelle actie en de beschikbaarheid tijdens de avonduren vandaag! ! 

10.2 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten . 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

10.2 .e 
10.2.e 
FW: And 
vrijdag 18 januari 2019 12:48:21 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: Bolhuis, Bart van 10.2 e 
Datum: woensdag 16jan. 2019 10:38 PM 
Aan: Kwaasteniet, MJ-de 10.2 .e 
Kopie: 10 .2.e 
Onderwerp: And 

Vanavond 16/1 op het politiebureau van Ka rtaltepe /Bariko y consulaire bijstand verleend aan 
10.2 .e 

10 . zo bleek uit de politieverklaring (die in mijn bijzijn werd opgesteld), is per 5/1 jl als 
4ngewenst vreemdeling aangemerkt. Vanwege: 
- contacten met terroristische organisaties (1 jaar ongewenst);
- gevaar voor de staatsveiligheid (5 jaar ongewenst).
Verdere achtergrond kon ter plekke niet worden geleverd en ik heb daar, zoals afgesproken, ook
niet op doorgevraagd.
10 heeft in de verklaring aangegeven zich niet bewust te zijn van enig strafbaar feit in TR.
2
Zij is om 21uur overgebracht naar het uitzendcentrum bij Ataturk en zal waarschijnlijk morgen
naar Nederland terugvliegen.

Zij werd ter plekke bijgestaan door een advocate en, op enige afstand, door de collega 
joumalisten 10.2 .e 

10 . heeft in december 2018 een verlenging van haar perskaart verkregen, op basis waarvan ze 
andaag verlenging van haar Kimlik aan ging vragen (in Barikoy). Daar kreeg ze, voor haar 
volstrekt onverwacht, te horen dater problemen met haar verblijfstatus waren en werd ze 
overgebracht naar het dichtstbijzijnde politiebureau. 10 . had het voomemen afte reizen naar 
Oost-Turkije en daarvoor op 7 januari tickets heeft gcboekt. Blijkbaar was haar voomemen al 
bekend bij de autoriteiten. Opvallend is dat ze op 3 januari nog we! gewoon kon inreizen vanuit 
Nederland. 

10 . is naar eigen zeggen goed behandeld op het politiebureau. Het was op het kantoor ook 
ai akke lijk voor mij om met haar 1 op 1 te spreken en ze kon ook vrijuit spreken/overleggen met 
zowel haar advocate (aangedragen door 10.2.e en de ander joumalisten. 

Mijn aanwezigheid en consulaire bijstand werd zowel door 10. als de aanwezige collega 
correspondenten zeer op prijs gesteld. 2 

10 .2.g 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

Bothuis, Bart van 
10 .2.e 
10.2 .e 
FW: feitenrelaas 
dinsdag 3 december 2019 13:17:19 

TbvWOB 

From: Bolhuis, Bart van 
Sent: dinsdag 3 december 2019 11:44 
To: 10 .2 e 

Subject: FW: feitenrelaas 

Ter info 

From: Bolhuis, Bart van 10 .2.e 
Sent: donderdag 24 januari 2019 23:00 
To: Kwaasteniet, MJ-de10 .2.e 

Subject: FW: feitenrelaas 

Marjanne, 
FYI mijn optekening. 
Vanavond in nieuwsuur nieuw hoofdstuk in de saga (met proces tegen de staat) 
Bart 

- ---

Onderstaand overz ic ht van mijn betrokkenheid in de zaak 10 .2.e 

16 januari 
-13.49 eerste app melding 'a rrestatie ' 10 2 .e
- 13.52 10 .2.e informeert Ambassade

via 10 .2.e en10 .2 e 

- 14.05 Ambassade geeft aan: crisis coordinatie bij ANK/PA
NB ik lees deze berichten pas om 14.10 na afloop lunch E U HOMS
Eerste indicaties lijken te duiden op misverstand, identificatieverwisseling ofiets dergelijks
- 15.41 Melding van aanwezigheid 10.2.e op 
politiebureau <lat ze zelf advocaat hebben geregeld (instructie vanuit Ankara was geen actieve 
betrokkenheid zo bij gevraagd regelen advocaat/vertaler). Ook 10.2.e blijkt 
aanwezig te zijn. Uiteenlopende berichten over mogelijke aanleiding . 
- 16.25 Ambassade geeft aan <lat wij vanuit tCG nog niet af mogen reizen naar politiebureau.
Eerst meer helderheid over de zaak. Dat probeert Amb in Ankara te krijgen.
- 17.23 meld 10. per app dat we bezig zijn met haar zaak en vraag haar hoe ze wordt behandeld.
- 17.26 1 0.2. 2belt mij met bericht <lat er gesproken wordt van link met terrorisme en vraagt
dringend om assis tentie. lk leg <lat verzoek bij Ambassade.
- 17.41 10 .2.e meldt verzoek vanuit Ambassade om naar politiebureau te gaan. Haar is
onduidelijk met welke opdracht rol. Ambassade informeert mij hierover in eerste instantie niet.
(NB ik zit op <lat moment in de stoel van de tandarts..)
- 17.42 Meld 10.2 . <lat 10 .2 .e onderweg gaat. Hij doet nogmaals beroep op mij om te komen
gelet emst van de zaak.
- 18.00 Tel contact met 10 . in Ankara. lk geefaanzet  verstandiger te vinden  <lat ik ga ipv
10 .2.e 2
- 18.05 Vertrek naar Politiebureau, laat mij bijpraten door 10 over uitzettingsprocedure.
- 18 .57 bevestiging instructie: alleen consulaire bijstand vea enen .
- 19.06 aankomst politiebureau (NB dus ruim 5 uur na melding), journalisten stellen mij op de
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hoogte svz 
- 19.15  eerste  gesprek met 10.2.e . Geeft aan goed behandeld te worden en in duister te 
tasten over oorzaak van e.e.a. 
- 19.30 kan voorkomen dat 10. wordt opgesloten in een eel en haar toegang tot telefoon verliest. 
Ze wordt in een kamer gez met deur op slot, maar ik kan bij haar om gesprek verder te voeren . 
vervolgens gaat de deur weer open en kan zij ook contact hebben met advocaat en de 
joumalisten. Sfeer in politiebureau is cooperatief, rommelig. Mijn aanwezigheid heeft effect, zo 
wordt door advocaat enjoumalisten waargenomen. Ook vriend en vriendin van 10. melden zich 
en kunnen op de gang spreken. lk zet mij in dat 10 . de nacht niet in de eel op ha bureau hoeft 
door te brengen (wat aanvankelijk plan was) maQr kan afreizen naar detentiecentrum op 
luchthaven met betere faciliteiten. 
- 19.47 tussentijdse briefing aan 10 . per telefoon. 
- 20.15 in mijn bijzijn wordt pol,(Ieve rklarin g opgesteld en met 10 . besp roken. Daaruit blijkt 
overblijfverbod van 1 jaar ivm contacten met terroristische ele mt nten en 5 jaar vanwege gevaar 
staatsveili gheid. 10 . geeft desgevraagd aan zich niet bewuste van enig strafbaar feit in Turkije 
begaan (Nb niet fh Turkije zegt ze 2x). Gezien de lading van de verklaring adviseer ik 10 . zich 
niet te verzetten tegen uitzetting en aanvechten vanuit NL te doen (risiko van arrestatio? nu nog 
alleen vreemdelingenzaak). De aanwezigjoumalisten geven haar later hetzelfde advies. 
- 20.52 we verlaten politie bureau. 10 wordt afgevoerd voor afnemen vingerprints/bloed om 
vervolgens naar uitze ttingscen tru te gaan. 10.2.g 

. NB 10 . geeft aan 
noch aan mij, noch aan advocaat en collegajoumalisten enige indicatie van haQr zaak in NL en 
eventuele relatie daarvan met haar uitzetting. 
- 22.36 ontvang bericht Ankara over de Turkse toedracht (aanhouding obv informatie NLse 
poli tie). 
- 23.06 10 . app mij dat zeal om 8.50 op de vlucht gaat en dat tickets voor haar zijn geregeld 
door irn8ligratieo ffice en dat advocaat niets kan doen om uitzetting tegen te gaan. 
- 23.10 Contact met 10 .2. (die nog samenzit met 10.2 e en 10 .2. Geefaan dater geen 
diplomatieke contacten meer plaatsvinden. Zij zijn ook op de hoogte over terugvlucht 10 . lk 
geef aan dat ze zaak ingewikkelder is dan we dachten maar ook dat ik ze moet verwijz4n naar 
DenHaag voor woordvoering (dit blijkt later signaal te zijn voor hen om berichtgeving in 
werking te zetten, ook richting parlementariers, al wordt embargo afgesproken totdat FD in 
gelucht zal komen) 
- 23.40 10 . meld mij dat ze niet in detentiecentrum is maar op antler bureau waar ze eten en 
slaapp lllk (op bank) heeft. Wordt goed behande ld. We spreken af dat ze zich meldt als ze zich 
onveilig voelt. 

 
17 januari 
- 08.37 10 . geeft aan op de vlucht te zitten en vraagt mij ofje bij aankomst in NL arrestatie kan 
verwad .¼e n. Ik geef aan dat niet te weten. 
- 13.14 10. meldt geland te zijn 
- 15.2010 . geeft aan geen contact te kunnen krijgen met BZ. Ik zoek contact met 10 .2 

Het contact  komt pas op 16.18 tot stand. .e 
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From: 
To: 

 
10 2 e    
10 2.e 

 

 

 
Allen , 

 
Aan de hand van gesprek CdP met DDG Inte lligence& Security 10.2 e 
uur) inzake de aanhouding en aangekondigde uitzetting van 10 2.e 

het volgende: 

ht s op 16/1 (20:30 
 

Betrokkene is op 16 janu ari 2019 door de Turkse politie in Istan bul distri ct Bakirkoy 
aangehouden op basis van do or de Neder!and se polit ie aangeleverde informatie ivm 
vermeende bandenmet terrorjstjsche oreanjsat je (informatie is reeds in september 
2018 met de Turkse politie gedeeld en een rappel is aan de Turkse politie gestuurd op 4 
januari.) 
Naar betrokkene loopt io NI een onderzoek oaar vermeende banden met een 
terrocist;sche oq anjsatie 
Turkse id entiteitsk aart van betrokkene is verlopen op 31/12. Een nieuwe is door 
betrokkene aang evraagd. 
Turkse autoriteit en hebben toegezegd de uitzetting zo spoedig mogelijk te laten 
plaatsvinden. 

 

CG Istanbul heeft op het politiekantoor vanavond waar betrokkene werd vastgehouden 
het volgende vernomen: 

o Op 3 januari is betrokkene Turkije ingereisd. (niet bekend waar vandaan) . 
o Op 5 januari is betrokkene opgenomen op de no-entry list (70.000 buitenlanders 

staan op deze lij st. Plaatsing op de lijst leidt er automatisch toe dat toegang tot 
het Turkse grondgebied geweigerd wordt voor bepaalde periode). 

o Op 16 januar i ging betrokkene haar Turkse identiteitskaart vernieuwen bij het 
Bakirkoy lkameen werd toen aangehouden . 

o Betrokkene is inmiddels overbracht naar het uitzetcentrum Sili viri Foreign er 
Branch , vanwaar zij spoedig zal warden uitgezet. 

 

o 3 Nederlandse correspondenten (10.2.e 
hebben enkele uren doorgebracht op het politiekantoor 

waar betrokkene werd vastgehouden. 10.2.g 
 

 

 
o Volgen s de politie zal het land warden uitgezet op basis van 2 gronden, 1) ivm 

relatie met personen verbonden aan terreur organisatie (waarvoor 1 no -entry 
geldt) en 2) ivm het vormen van een bedreiging voor de nationale veiligheid 
(waarvoor 5 no entry geldt). 

 
Vervolgstappen: 

Gelet op het feit dat er een onderzoek loopt naar betrokkene in Nederland, voorstel dzz 
i.o .m. Politie Liaison vanuit de post verder geen mededelingen te doen. 
Stel voor dat woordvoering, ind met de journaHsten dje bekend zljn met haar arrestat je 

10.2.e vanuit Den Haag zal warden verzorgd . 

Cc: 
Subject: 
Date: 

fjgftu¢; Bart YiID 
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10. 
2 

 
 

From: 10.2.e 
Sent: woensdag 16 januari 2019 21:11 

 

Cc: Kwaasteniet, MJ-de 10.2.e 
Subject: RE : Turkije/ 10.2.e 

 
Net met DEU 10.2 e afgesproken dat wij samen vanavond een bulletin maken voor 
met M/MP en anderen met laatste stand van zaken. Dus verzoek aan post om alle additionele  
info over de zaak (oa over bezoek) graag alleen even aan de DEU-collega's en mij te sturen, om 
te veel losse emails te voorkomen. 

 
Groet, 

 
10.2.e 

 
10.2.e 

 
 
 

From: 10.2.e 
Sent: woensdag 16 januari 2019 19:09 

 

Cc: Kwaasteniet, MJ-de 10.2.e 
 

Subject: RE: Turkije/ 10.2.e 
 

Thanks , iedereen druk mee bezig en op deze manier is iedereen aan boord in deze 
mailketen. 

 
10.2.e is hard bezig om in overleg met jullie de lijnen bij elkaar te 
vegen zodat vanavond en de komende dagen op eenduidige wijze een geintegreerd beeld 
naar M en andere betrokkenen kan. 

To: 10.2.e 

To: 10.2.e 
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10.2.e 

 

 
 

Sent with BlackBerry Work 
(www .blackben:y.com) 

 

From: 10.2.e 
 

Date: Wednesday, 16 Jan 2019, 6:58 PM 
To: 10.2.e 

 
 

 

 

Cc: Kwaasteniet, MJ-de 10.2.e 
 

Subject: RE: Turkije/10.2.e 
 

Even reply to all om 1D.  2.e in verzendlijst op te nemen 
 
 
 

From: 10.2.e --- - 
Date: Wednesday, 16 Jan 2019, 7:57 PM    
To: 10.2.e - 

 
 
 
 
 
 

Cc: Kwaasteniet, MJ-de 10 .2.e 
 

Subject: RE: TurkiJe/102 .e 

10.2.e 
Zo meteen met CdP op weg naar Turks BZ DDG Intelligence & Security. Die heeft 
aangegeven sensitieve informatie te kunnen delen. 

 
Koppelen daarna zo snel mogelijk terug. 
10.2 
e 

 
 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.b iackberry.com) 

 

Van: 10.2 .e 
 

Datum: woensdag 16jan. 2019 6:48 PM    

 

Aan: 10.2.e 
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10.2.e 

 

 
 

 
Kopie: Kwaasteniet, MJ-de 10.2.e 

 

 
Onderwerp: RE: Turkije / 10.2.e 

 
Ik heb zojuist met 10.2.e gesproken: 

 

Belangrijk voor hen dat BZ er bovenop zit, veel waardering voor de inspanningen . 
 

Zorg over de nehandeling: er zou bloed zijn afgenomen . Gezegd dat CG nu onderweg is of 
al ter plaatse. 

 
Zij hopen dat Turkse autoriteiten meer info gaan verschaffen en hopen dat wij kunnen 
helpen. Ik heh gezegd <lat wij de autoriteiten hebben benaderd en dat we hem op de hoogte 
zullen houden. 

 
Op basis van meer info en Turkse opstelling kunnen zij dan beoordelen wat te doen. Dat is 
hun afweging, maar zij hopen dat wij bij de inschattingen kunnen helpen, al was het maar 
met info. 

 
Nogmaals benadrukt dat we in contact moeten blijven en dat media aandacht niet zal 
helpen. Dat begreep hij. 

Hoor graag de nieuwste ontwikkelingen zodat ik hem kan meenemen . Ik bel 10.-2e 
ook, maar die nam nog niet op. 

 
10.2. 

 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www .b1ackberry .com) 

 

Van: 10.2.e 
Datum: woensdag 16jan. 2019 4:13 PM 

 

Aan: 10 2.e 
 
 
 
 
 
 

Kopie: Kwaasteniet , MJ-de 10.2 .e 
 

 
Onderwerp: RE: Turkije/ 1U 2 .e 

 
Laatste info: 
10.2.e heeft  zojuist contact kunnen  hebben met 10.2.e waar betrokkene zit. Naar 
verluidt zou Turkse ID kaart van betrokkene op 31/12 zijn verlopen en is de aanhouding en 
uitzetting een gevolg daarvan . 
CG 1ST is op dit moment onderweg naar het politie kantoor. Hij zal dit dan hopelijk kunnen 
bevestigen. 
Laat zsm weten zodra meer info. 
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10.2.e 

 

 
 

 
 

From: 10.2.e 
Sent: woensdag 16 januari 2019 17:56 
To: 10.2.e 
Subject: FW : Turkije/ 10.2.e 

Ha 10.2 

Zie dat jullie deze niet hebben. Zie 6e bullet. Is het mogelijk dat jullie dit via 10.2.e 
 

kunnen uitzoeken? 
Dankjewel. 
10.2. 

 
 
 

From: Sent : woensdag 16 januari 2019 15:36 
To: Cc: 
Subject: RE : Turkije/ 10.2.e 

 
10 
tJank. 10.2.e kwam oak bij mIj op de lijn. Uit dat gesprek de volgende 
punten: 

10.2.e en de krant hechten er aan dat 10.2 e niet in haar eentje op het 
politiebureau hoeft te verblijven . 
Nls correspondenten zijn aanwezig op het bureau: 10.2.e 

 

 
10. 2.e heeft een advocaat ingeschakeld die inmiddels op het bureau aanwezig is. 
Advocaat start appeal procedure om uitzetting te voorkomen . 
Dringend verzoek om dit buiten de mediate houden. 
Reden voor de aanhouding zou ziJn een terroristische dre1gi!l_g aan het adres van 

10.2.e dus in het belang van haar eigen veiligheid . 
10 vraagt om hulp/informatie van BZ om de afweging te kunnen maken of het idd 
vf!rst andiger voor haar is om het land te verlaten. 
10 heeft contact met NVJ. Juicht contact tussen BZ en NVJ toe. @1 0  .2.e : bel jij 
10.2.e ? 
10.2.e  waardeert nader contact met 10.2.e  - . @10.2.e bel jij hem? 

 
Groet, 
10.2 

 

From: 10.2.e 
Sent: woensdag 16 januari 2019 15:11 
To: 10.2.e 

 

Cc: 10.2 e 
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02.e 

 

 
   

 
Subject: Turkije/ 10.2.e 

 

Ter vertrouwelijke infonnatie: 

10.2.e is aangehouden in Turkije. 
Post Turkije (Ank/Ist) zitten erboven op en achterhalen meer details. 

Zojuist ook contact gezocht vanuit 10.2.e --- -- 
contact/infonnatievoorziening  vanuit COM volgt (met 1-0.2e 

DCV zorgt voor stand van zaken/overzicht. 
DCV en COM zorgen in onderling overleg voor woordvoering. 

 
Nemen verdere ontwikkelingen mee in consulaire bulletins. 

10 
2e 

 
. Hen gezegd dat 

besproken). 

 
Sent with BlackBeay Work 
(www blackberry com) 
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