
zaterdag 24 april 2021 niet meer op afronding

rapporteert elke 6 maanden aanMtQTTSfl ^r aantallen pax

dinsdag 27 april 20^1 QX2ft^dltaan DAO daf [I0 2^^eft gevraagd

I 10 2a I

de discussie over d^j0 2a^ tokent die ongewijzigd met d^3Tft^j ^ft OCenvan

10 2a

10 2edinsdag 27 april 2021

woensdag 28 april 20^1 D 26

woensdag 28 april 2021

1012a 10 2a

M
briefd de Mission Council MC is extreemely concerned about lack of progress possible closing of banks etc

2043^^2^lt MC verslag rr ^t D f2ed | 10 2^ Z hagt naar bestaan van de burgelijke stand registratie in Afghanistan

1 D 2|ffi wijst naar het meest recente Ambtsbericht

woensdag 28 april 2021 dc\^|10 ^ | vdfl 0 2^elen een doc Overview measures on local staff international partners’ Deze info hebben zij

tijdens hun bezoek verzameld De meeste landen melden geen beleid te hebben voor evac LES DCV en VCI

omschrijven NEOals Nuclear Evacuation Option

woensdag 28 april

woensdag 28 a\
en is geparkedr3l{i K^’Sil ambtelijk advies

politiek besluit kanwaa nemen

donderdag 29 april 2021 Ambassade vindt correspondentie mbt LES Damascus die met hun gezin in 2015 2016 resettlement in Nederland was

geboden dotil®^©
donderdag 29 april 20ilb f2]etliurt deze correspondentie door I

donderdag 29 april 2021 1CEE2a

1012a 10 2a

vrijdag 30 april 2021

1 D f2p| 0 2e eeft contact me|| 0f 26^n vraagt relevante documenten op mbt de Lesen Tolken

vrijdag 30 april 20^11 p ^^agtd10j 2e^nvulling LES lijst met DOB en Start date of Employmer^tK ^eft employee eW|0Kj des al

vrijdag 30 april 2021

toegevoegd

Huisvesting overleg Post DHF VCI DAOvoor input memo aii iOX2@^ 10 2e Optie 1 tijdelijk naar RS HQ Optie 2

permanent naar RS HQ Optie 3 naar Seitz met DEF container^l p ^iigt opdracht voor site survey NATO RS HQ

^
0 f2ftfaakt een voorbereidende aantekening Plan van Aanpak Instuctie aan de post LES evacuatie Dit op basis van

10K2e

DAO informatie instructie die er aan gaat komen

zaterdag 1 mei 2021 LES lijst is aangevuld met nieuwe gegevensl
zaterdag 1 mei 20 10S2©t 10 2e veten niets van DAO LES werkzaamheden en zijn verrast Ze zullen rapporteren ajfl 0 26 ^s
zondag 2 mei 20jl QX2frjllormeert L AO |10 2e[ over het onderzoek dc dr lX2er | | 0 2e [^P verzoek v^fl 0 429 2S ^rzoekt

afstemming

I0 2g

om

maandag 3 mei 2021 VCI stuurtTOR tweede Kaboel DOPS missie

maandag 3 mei 2021
DAO |10 2eDmeldt dat airlQ f2fl^t er eerder ook al verwarring was over lets waar 3W mee bezig was vond de

communicatie van 3W niet dudellijk en vraa^l0X2^ f2een toelichting

maandag 3 mei 20£l D f2t D 2el is verbaast over de opmerking van |10 2eDen verwijst naar het doc Aanpak instructJQH29^t door DAO

is geschreven zonder medeweten 3W en waarin een analyse van de rechtspositie van het LES is gemaa d EK2^^agt
zich af of de rolverdeling wel duidelijk is voor een ieder

maandag 3 mei loH QK2 eldt dat het betreffende document van haar hand was en niet bedoeld was voor distribute buiten de post

maar wel met input van DAO]

raagt LES om Family members stavaza correct en compleet in te voeren in I 10 1 b I LESmaandag 3 mei 2021 3W LM 10 2e

gaan daar meteen mee aan de slag

maandag 3 mei 2021 DAO |10 2e[ meldt ab1iD f2a^t slechts is vermeld wat door DJZ en HDPO was aangedragen sinds maart Ze kljkt uit

naar de inform van 3W Advies

maandag 3 mei 2021 Post krijgt concept voorko[ itlp 3i^mo aan de post om verdere inventarisatie te doen en om individuele dreigingen in

kaart te brengen

woensdag 5 mei 2Q2fl llnW9i^ft meeting met LES en informeert hen over de optie om te vertrekken met 3 maanden salaris

woensdag 5 mei 2o£ l^l ^«urt nieuwe LES lijst n^jiC f 2efi 10 2e Informeert hen over de opdracht aanvullende informa tie te

verzamelen en vermelden

woensdag 5 mei 2021

10 2a

06 05 21
Post geeft reactie op 10 2g Rapport vermeld dat likeminded landen het onwaarschijnlijk achten dat alle lokale

medewerkers van alle westerse organisaties een doelwit zullen gaan vormen voor de Taliban hooguit enkele lokale

medewerkers die zich bezig hebben gehouden met zeer gevoelige onderwerpen en zelfs dan zou het lastig zijn om met

zekerheid vast te stellen of het gaat om een gerichte aanval uit ideologische motieven maar dat de internationale

partners die geen standaard beleid hebben bij het verkennen van opties voor evacuatie geen onderscheid maken

tussen specifieke groepen lokale medewerkers Als er geevacueerd wordt dan gaat het bij de meeste partners om

evacuatie van alle lokale medewerkers hun partner en minderjarige kinderen

Post geeft reactie op het 10 2g Rapport vemeldt hetvolgende De missie geeft als advies om de hoge

verwachtingen onder de LES over begeleiding en opvang bij het in veiligheid brengen te tempren en nogmaals het

gesprek met hen aan te gaan over de mogelijjkheden ta v evt evacuatie en de gevolgen van een evt evacuatie voor

de persoonlijke situatie van loakale medewerkers

De Post geeft als reactie de post heeft sinds de ISB missie begin 2020 waarbij deze problematiek ook aan de orde

kwam met de MC gesproken over dit onderwerp In die gesprekken is benadrukt dat deze adviezen van de ISB in Den

Haag moeten worden afgehandeld en dat tot de uitkomst daarvan geen enkele toezegging kan worden gedaan Zoals

de missie zelf heeft geconstateerd is het de LES niet ontgaan welke mogelijkheden de tolken worden geboden en het

kan niet worden uitgesloten dat dat als maatgevend wordt gezien Overigens kan de post geen gesprek hebben met de

LES over mogelijkheden tav evacuatie zolanger geen besluit is genomen door het bevoegd gezag Qokde leidingvan
de post kent die mogelijkheden niet

donderdag 6 mei 2021 Postvestuurd zijn commentaar op het Missie rapport VCI DCV van april 2021
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donderdag 6mei 2021
Post stuurt het doc Advies triggers voorzien van opmerkingen door aan VCI

donderdag 6mei 2021
10 2a

Mrvrijdag 7 mei 2021 10 2a
H 1 lQ22at

1

zaterdag 8 mei 2021 Post doet o|\f{l Q 2^}^
zaterdag 8 mei 2021

jyssen 8 en 18 mei houd^d P 2g^fr0 2ej^ersoonlijke interviews met alle LESen brengt hun situatie mbt dreigingen

BSB een table top exercise mbt het vertrek van de compound naar Seitz of elders

familie omstandigheden in kaart Twee LES blijken dreigbrieven te hebben ontvangen van de Taliban

1Q 2azondag 9 mei 2021

dinsdag 11 mei 2021 Post stuurt tolken extended family dosier door ni^^riD 2ed 10 2e

dinsdag 11 mei 2021 Post stelt voor om een stuurgroep te vormen voor alle disciplines
15 04 21

sting etc Tevens geej10H2fe »n stavaza mivnuisvc

dinsdog 11 me DAOJmigt fggd back van 7MA Islamabad ov^r moggliikhgdgn sgtiigmgnt LFS in TTQ 2c^

dinsdag 11 mei 202l 10 2e| 10 2a

dinsdag 11 mei 2021 risico’s vanwege hun werk info over hun gezinnssamenstelling

dinsdag 11 mei 701^1 CD iflSi^ldt dat slecht HDPO AR in de correspondentie hoeft te worden meegenomen

dinsdag 11 mei 2021

Een nieuwe medewerker van DJZ IR vraagt of DJZ wel heeft meegekeken bij het aangaan van n 2y^etfddD C2aD

dinsdag 11 mei 2021
10 2a

woensdag 12 mei 2021
10 1b bericht dd 10 mei over de opdracht tot informatie en onderbouwing risico s lokale medewerkers

Instructie moet zijn uitgevoerd voor 21 mei 2021

woensdag 12 mei 2021 VCI uitnodigingvoor een debriefing DOPS missie op 31 mei

woensdag 12 mei 2021 Nav opmerkingen post stelt VCI debriefing datum voor op 27 of 31 mei

donderdag 13 mei 2021r
10 2a

donderdag 13 mei 2021 Het finale DOPS rapport met Post commentaar wordt gedistribueerd a^ilQ3G®tC VCI BSB etc etc

donderdag 13 mei 20^i|CD 2]gfeagt wie bij diU £a

donderdag 13 mei 2021 Post ontvangt memo v ati ^^ 30 04 21 met het formele verzoek om toelichting op de risico s voor de LES

donderdag 13 mei 2021

10 2a

Post rapporteert uitgebreid via memo over risico inschatting LESa^ ^g^nclusie is alle LESzIjn exposed De post

gaat geen risico categorien vermelden I

Later bleek dat DAO al op 12 mei een merno zonder overleg met de post opgesteld Mj D 2i9^| liggen over de opties

aslj l 0 29Ajrt het memo terug naar DAO nav de poost informatienog voordat de Amb Input bekend w

zondag 16 mei 2n hCi C2e 10 2a

maandag 17 mei 2021

maandag 17 mei 2021

dinsdag 18 mei 2021

10 1b

Post biedt via het | 1Q 1b |de door ftl^K^^aagde aanvullende informatie mbt de LES aan tezamen met

een overzicht van directe persoonlijke dreiging en algemene dreigingen vanaf social media annex 1 t m 5 Lijst geeft
aan wellke medewerkers wlilen achterblljven in het land verplaatsen of naar NL willen evacueren

woensdag 19 mei
^ES een schrijven ^ltP 2a^t het verzoek tot flexibiliteit bij het beoordelen van deaan aan

hardheidsclausule aanvragen voor de extended family

woensdag 19 mei 202l| 10 2e

woensdag 19 mei 2021 VCI pland debriefing DOPS rapport voor 31 5 21

donderdag 20 mei 20^^|Q 2^]^|dt dat de Taliban naast de 28 provincies ook in de directe omgeving van Kabul actief is Aanvallen op electra en

brandstof voorzien ingen door ISIS K ondermijnen het moraal in de stad

10 1b

donderdag 20 mei 2021 I

donderdag 20 mei 2021 gp

10 2a

memo mbt huisvestingsopties wordt a^erond en a^i^jD j ^^6i^rgelegd door DAO Uitstel 6 maanden

nieuwbouwproject Uitstel 1 maand keuzetijdelijke huisvestirigsoptie
vrijdag 21 mei 20ii QS2Cdijgtvertrouwelijk mail v^il |3 | ^J}j 2©^bt hun vertrek uit Afghanistan per 28 mei

10 2a I
10 2a

vrijdag 21 mei 2021
10 2e

10 2a
ir0¥2fe

1Cgi2a 10 2amaandag 24 mei 20^]|
maandag 24 mei 2021 Post meldt nav een bericht van[ lover Burden sharing dat dd veri |al geruime tijd spreekt over10 2a

Burrdensharing

woensdag 26 mei 2021

M0V2a

10 2a

woensdag 26 mei
VCI DAO d^fl|3 2lai n 20 LES plus 200 fam een Immigration visum vopi h 2b4eft gege

1 0 2aDdeze week al 500 600 LES uitviiegt

woensdag 26 mei 2021

ven en dat

10 2avrijdag 28 mei 2021 Post ontvangt

zaterdag 29 mei 2021
Youtube interview met Taliban waarin men aangeeft dat er geen verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen die met de

colonial powers hebhen samen gewerkt they must be destroyed

maandag 31 mei 2021

10 1b

maandag 31 mei 2021
Post ontvangt copie van Kdt^l C4^4mo aan M mbt de LES en hun veilighe^e|’n i^3gt om nader overleg met M optie

lA iedereen asiel politiek moeilijk uitlegbaar optie IB visum voor zelf vertf^ Etc

woensdag 2 juni 2021 Post ontvangt verslag Debriefing DOPS NEO missie met actiepuntenlist Met o a SCOT visumaanvragen in gang

zetten
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woensdag 2juni 2021

10 2a

donderdag 3juni 2021

10 2a

donderdag 3 juni 2021 Post geeft a^ftU 2danr overleg op 4 6 21 door dat vertrek non essential LES noodzaak is Bij voorkeur voor eind juni

allemaal van een visum voorzien

donderdag 3 juni 202 L|^QX2la
donderdag 3 juni 2021110 2e leldt n4^^0 ‘ ^mo dd 12 5 dat de post op 31 5 te zien kreeg een tijdige evacuatie van de non essential

LES noodzakelijk is voor onze veiligheid zoals aanbevolen door DOPS] Gemeldt wordt dat mogelijk onder druk later de

LES en hun gezinnen toch geevacueerd moeten worden zonder dat daartoe dan mogeiijkheden zijn wat tot

10 2a

desastreuze humanitaire gevolgen kan leideniilii

donderdag 3 juni 2021 DAO meldt I^ij0 2ia^ verifieren wat hun beleid is

vrijdag 4juni 20jlQ Qfr eldt djfll0 2ia^or een groepsbenaderinggaat mbt de LES

vrijdag 4juni 2C0lC3I2a 10 2a

vrijdag 4juni 2021

Een nieuwe medewerker van DJZ IR vraagt of DJ2 wel heeft meegekeken bij het aangaan van ^ IO 2gr^etfAQTf2a^

vrijdag 4 juni 2021 HDPO AR en 3W advies hebben een memo aangeboden op 1 Juni opgesteld over goed werkgeverschap gericht aan

VCI end10 2eD DAO vraagt of het stuk bijfcfy^K^ i liggen op woensdag voor zijn gesprek met M DAO |1 U 2e|

reageert verbaasd over de optie 5 in het memo had ze dat dan zelf over het hoofd gezien Is dat a estemd met DCV

of dit wel kan |1 Q 2e^eeft deze optie eerder genoed nav zijn overieg met de 10 2a ^

vrijdag 4 juni 202 Llj3 2A^ldt dat men verwacht eind Juni een regeling mbt de evacuatie van hun LES klaar te hebben

zondag 6juni2021
VCI overleg verslag met actiepunten Post heeft opgaaf gedaan aantal te evacueren personen Afspraken m^fl|} 2jg
10 2^oeten noggemaakt worden na terugke^1’|3 2|e

zondag 6 juni 2021 Memo goed werkgeverschap staat op de SW I1 0 2 ^|st zijn kritischeopmerkingen op verzoek MT aan

maandag 7 juni2021
Post geeft reactie op memo goed werkgeverschap aan DAO |10 2eD 11 1

11 1

maandag 7 juni 2021 Post reageert rfaHj regiilier helicopter gehniik te willen reserveren alleen igv extremisi 1Q 2a

maandag 7 juni 2021 Memo goed werkgeverschap dl 0 2eDgeeft door verdere afhandelingmemo ^ HDPO te laten

dinsdag 8 juni 20ti Q 2difaagt hoe aan DAOdI U 2e| hoe het memo Goed werkgeverschap komt

dinsdag 8 juni 2021dm 2eDvraagt aan HDOPO of het woensdag bij liggen voor donderdag gesprek met M

dinsdag 8 juni 2021 h 0 2ejj ®l tekst op voor M met Human Factor pun ten Kaboel integraal O a over huisvesting en tailormade

evacuatie en extractie vroegtijdig van de LES De post meldt te verwachten dat het leidende principe zal zijn in and out

together i^d Q ^2^ft behind

woensdag 9 juni 20ii Q jd2a^lHt nog aan bijstelling de tekst te werken

woensdag 9 juni 2021 DAO vraagt werderom bijwerking overzicht maatregelen LES andere landen

woensdag 9 juni 2021 ] Q^^2e heldt dat deze actie een verkeerd beeld kan schetsen omdat eea binnen 24 uur kan veranderen zoals 1j 2a

Info schets dus steeds een achterhaald beeld voor M

woensdag 9 juni 2021 DAO meldt dat het Goed werkgeverschap memo niet ^J | ^^r M ligt Zij gaat opvolgen

woensdag 9 juni 2021 DAO heeft een Andere landen LES overzicht op de SWR gezet met info uit diverse bronnen Vraagt een check voor het

n^j^ ^p^t vandaag

10 2e^ond
naaruK op tijdige evacuatie LES ter voorkoming risicos voor expats

woensdag 9 juni 2021
memo af Update uitdagingen Kabul n^ 1 0 2a^rugtrekking Wil sturen via 10 26 ^ijj0 2^^smo

donderdag lOjuni 2021
10 2a

donderdag lOjuni 20^Jl Q f2eijjurt memo van MT Kabul alsachtergrond info njlp 2^M
donderdag lOjuni 2021 doet verslag gesprek met M Moeten moreel verantwoord besluit nemen dat geen can of worms opent mbt

precedentwerking Neigt naar evac LES onder bepaalde omstandigheden Richting LES geen verwachtingen wekken

maar met DOPS wel voor worst case scenario plannen

dinsdag 1 juni 20ii 3 2®iferkt op over een meeting bij M over LES dat HDPO AR niet aanwezig was l

dinsdag 15 juni 2021 DCV vraagt visa aan voor scotters

woensdag 16 juni 2Cp\\0 i 3 11 0 2e an HQ RS stuurt NEO planning slide en vraagt informatie op

vrijdag 18 juni 2021
Post vraagt aan 10 2a jf ze c ^0 7^et d^ f2ahben getekend en of wij nog rekening met ze moeten houden

~^|Q 2^estigd d^ 0 2ii^JdlXB8]heblren getekend

vrijdag 18 juni 2021 Ambassade maakt atspraak met 1 1 Q 2g |om te praten over reserveringen

vrijdag 18 juni 2021 Ambassade geeft aan 10 2e] ehoefte stelling dqc r

vrijdag 18 juni 2021 NL stuurt NEO planning questionnaire door die inderdaad niet ontvangen

zaterdag 19 juni 2021 BSB geeft aan de

zondag 20 juni 2021 Ambassade bezoekt The Baron

zondag 20 juni20211

jegevens door10 2a

10 2a

maandag 21 juni 2021 ~| 10 2g [joet een prijsvoorstel voor 50 bedden en 2 werkkamers

maandag 21 juni 2021 Ambassade vergelijkt prijzen m^fl|Q 2fe|i die van j1 Q ^p 2| ^eftgeen betaalde reserveringl

maandag 21 juni 2021 Ambassade vraagt nomaal aa lHQ 2|a^t ze willen evacueren J1QX^1P 23

dinsdag 22 juni 2021 Ambassed onderhandelt met| 10 2g [ ver aangepast tarief

dinsdag 22 juni 202 11 2a l met NL evacueren betreft slechts 6 mensen mef10 2a[ 10 22 tionals ongeveer 30 maar door

Islarnabad

dinsdag 22 juni 2O2l 10 2^akt melding aan inroteren4iQS20it vele LES bij hem hun zorgen hebben gedeel4 1[Q} 2^dviseert snel een

nieuwe voorlichtingsbijeenkomst

woensdag 23 juni 20jl3 2ali et opgaaf aantall^l1Q} 2£^ met NLD 18 met andere organisaties

woensdag 23 juni 2021 Ambassade stuurt memo mbt de evacuatie van dl 0 2al^et aantallen etc naar o a DCV BSB DAO en VCI

woensdag 23 juni 2021
gesprek M op 11 juni 1 Evac LES pas als het ook te gevaarlijk is voor Expat staf om te blijven 2 Link

met tolkendossier goed blijven bewake i10J 2lSriRldt zijn bezwaren hierover schiftelijk aan i0 2e
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woensdag 23 juni 2021 Via DOPS is imiddeis bekend geworden c AD 2^^t kan heipen bij een Evac vanwege het gedwongen vertrek uit de

1^
woensdag 23 juni 20^l10 2la^meemt uit een DAO memo a^ftQj 2a^t DAOai een reactie aan het opsteiien is afgestemd

donderdag 24juni 2021

Ambassade input middels memo input Kabui voor Besiuitvorming mbt evacuatie iokale Staf do61 QX2§^stuurd naar

over het niet voorbereid zijn op de worst case scenarfctQ j ^2ct aakt meiding van

overiegl 10 2e ^nd10 2eDen dat DAO daar een memo over zai opsteiien

donderdag 24 juni 2021
dee|l1|0 l|| i ik memo LES Zai ook input vragen J V en DEE Betreft Memo aan M nadere informa tie LES ZMA

Kaboel Input deadiine is 29 06 2100 00 uur

vrijdag 25 juni 20^1 Q f26Aelt memo en verzamelt post input

vrijdag 25 juni 20il 0 2ftbnciudeert DEF is geen beiemmering verhaai van HDPO over zorgpicht ontbreekt urgentie wordt niet duidelijk

genoeg gemaakt

vrijdag 25 juni 20^1 Q d2dihdt de urgentie wei duideiijk meidt dat we siechts input kunnen ieveren en dat we mogelijk opnieuw in gesprek

moeten met DAO en VCI

zaterdag 26 juni 202 1 CE2ei seit een concept aangepaste tekst

zaterdag 26 juni ^Q^^0 2ejh^fO¥2la^kst dwingend en aiarmistisch Vragen om het te bespreken in de Ministerraad gaat te vrffl0 2e^lt
kunnen we idd stelien dat de veiiigheidssituatie ernstigversiechter^t0X29i idt visum voor 90dagen voor de is een

prima mitigerende maatregei

zaterdag 26juni 2021^ | Q 2e|}ierinnert aan de quote vittQjd2edif ik maak mezorgen hierover want desituatie in A^hanistan lijkt

te versiechteren We zijn er niet kiaar voor

zaterdag 26 juni 20^1 Q 2dihdt het memo te iangen wil goedkeuring krijgen voor evac Ais nodig en voorbereidingen starten met als eerste

visum verstrekking aan LES

zaterdag 26 juni 202 d D 29|agt zich waarom wordt in het memo niet gevraagd om afhankeiijk familieden ook me te evacueren onder de

uitzonderingsregel Waarom in zetten op een beperkte en niet een ruime groetf ||0 2^

1 lO 2e^ BII3i^X2fl^elt zo rgen

nu snei

11 1

zondag 27 juni 2021

10 2e priof notit Au 1Q 2a

1QX2a10 2a
f10¥gat

zondag 27 juni 2021 The Baron geeft desgevraagd aangepaste offerte door aan Amb

maandag 28 juni 2021 Ambassade geeft nogmaals ^aK X^ itaiilen te evacueren personen door

maandag 28 juni2021
Ambassade stuurt memo The Baron Evacuatie verzameipiaats^ door naar VCI en DAO met gereduceerd offer van The

Baron voor 3 maanden reservering en 1 maand gebruik voor 50 bedden en 2 werkkamers

dinsdag 29 juni 2021 10 2e actie ajit0 2e^ |10 2e[ als hooUliJn is niet een ruimere definitie van gezin bedoeld Er isaitijd nogde

hardheidsciausuie waarmee in bijzondere omstandigheden van deze lijn kan worden a^eweken

maandag 28 juni2021 DAO biij dat Post op 1 juli de LES bijpra^1 j ^urde deze middag

ondanks dat er nog geen inhoudeiijk besiuit iigt

dinsdag 29 juni
voor dat de post zich nu voi richt op toepassing van de hargdheidsclausuie Situatie LES is niet voor niets in

kaart gebracht M zou het morele aspect dat men inwonende en afhankeiijke fam leden niet kan achteriaten moeten

worden medegedeei^|0 2^|l laten voorstelien dat iND nu zsm met VC interviews LES start om zich een beeid te

yormeri

dinsdag 29 juni 202X 10 2€ eit voor na budgetgoedkeuring voor The Baron door BZde noodopvangvan LES en hun famiiiesen de

ereikbaarheid van The Baron nog eens goed te onderzoeken

dinsdag 29 juni 2021 DAO bevestigd de tesktvoorstelien in het concept memo aan M nader info LES ZMA Kaboel Vraagtajfl0f 2ai g

toeiichting over de optie visumverstrekking

woensdag 9 juni 202 1 DX2|®^ht toe Flexibel visum pas te verstrekken als we ook zeif gaan evaceren

woensdag 30 juni 202 1 |l 2 ^^ft noodkreet aan MT

reactie op d3lverl5kief DAO drong daar op aaneen

11 1

dgge11 1

woens ag juni
QX2©daagt toeiichting tekst aan HDPO nav mail 28 juni mbt het gezin dat afwijkt wat eerder werd besproken Ook is

niet duideiijk wat er met het memo mbt Goed werkgeverschap is gebeurd

woensdag 30 juni 20jl QX2fr eidt d^j|0 2[e^rkte in verouderde versie van het concept

definitie gezl^lUXZeji haar beiien

woensdag 30juni 2 fehC X£^

10 2e] teruggekomen op bredememo

1Q 2a

30 06 2021 Taiiban persbericht Foreign non military nationals hebben niets te vrezen
H 1

11K1

woensdag 30juni 2021
Ambasasde stuurt reactie naar |1 0 2eDover concept memo en vraag zich af of noodzaak voor urgentie terug in het

memo kan en om in het gevraagd besiuit weer op te nemen humaan toepassen hardsheidsciausuie doet beroep dat

andere landen niet ieidend zijn maar dat we een eigen moreie verpichting hebben Ambassade vraagt zich af of iND

weet van de gedocucumenteerde dreigingen tegen de LES zoais opgenomen in de Excel iijst DAO zou niet moeten

sturen maar M op poiitieke gronden besiuit moeten laten nemen over defintie gezin

woensdag 30juni 2021 DAO |1 U 2e| [ 111 iM 1

H 1

woensdag 30 juni 70^10 iQft^lt met HDPO over definitie gezin in het memo

donderdag 1 juli 202 l1p 2a

donderdag 1 juli 2021

10 2a

Ambassade stelt voor de flexibele optie voor iom LES visum 3 maanden te laten vervallen Die is te gecompliceerd Er

wordt nu gekozen voor de verkorte asielprocedure
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donderdag 1 juli 2021 3W LM stuurt reminder voor update files LES in Peoipe Inc

donderdag 1 juli 2021 Ambassade plaatst in concept tekst definitie gezin werknemer plus inwonende famiiieleden

donderdag 1 juli 2021 weten de gezinsdefinitie van de IND te zullen opnemen maar met de optie om de medewerker gemotiveerd

uitzonderingen te kunnen laten aanvragen BZ legt die dan ter beoordeling voor aan de IND

donderdag 1 juli 2021 DAO plubliceert een schone concept versie Vraagt nog motivatie aan Ambassade waarom ook twee oud medewerkers

mee moeten

vrijdag 2 juli 20^1 Q ^2difaagt input van MI maar geloofd niet dat er veel wiggle room is mbt definitie gezin

vrijdag 2 juli 202 L1^ ^ft^ldt dat meenemen ex medewerkers was besproken met 3W HDPOen dat nareisgeen optie is Uitzonderingen
moeten vooraf worden vastgesteld

vrijdag 2 juli 2021 CTR levert achtergrond info mbt de twee ex schoonmaaksters^
vrijdag 2 juli 2021 3W LM | 10 2e |vraagt advies over nabetalingen aai^{l0 2^x na vertrek post

vrijdag 2 juli 2021 VCI Q 2e Deelt vernieuwde eerste opzet doc Triggers maatregelen Faserign maatereglen Kaboel Overzicht

triggers en maatregelen 18 6 21

zaterdag 3 juli 2021

DAOCIOH^eDheeft het memo aan M eigenhandigaangepast en vermeld In aanvulling op inwonende familileden

ouders broers zussen etc die als zodanig een huishouden voeren en hetzefde risico lopen als het kerngezin NB

Defensie heeft aangegegevn hiertegen te zijn vanwege precedentwerking richting femilies van de tolken

zaterdag 3 juli 20^1^

zondag 4 juli 20^1 Q ^2difaagt opheldering van DAO over sturende teksen in memo

maandag 5 juli 2021 DAO vraagt om check op aantallen voor de brede definitie men telt maar 26 personen

11 1

andag 5 juli 20^1j toelichting 212 personen inci 70 hardship aanvragen Mogelijk komen er nog 20 pesonen bij
van twee ex werknemer gezinnen Kolom J is de catergie hardheisdsclausule aanvragen

ma

maandag 5 juli 2021
DAOCI OH^eDis verbaasd over het aantal en vraagt opheldering Ze heeft zelfgeteld en komt op 58 ipv 70 Ze meldt

dat de IND ook sowieso def ~^al goedkeuren10 2e

dinsdag 6 juli 2021 |
dinsdag 6 juli 2021 Defensie vraagt portophon4ll0 1 l^lan Post verwijst iom Dept naar |10 1 bl

nsdag 7 juli [^^5 via 10 2eken update van| 10 1b jmetalle gegegevens en hetaanlevefifP^i^i^belang Van Staat

I VrocesbelandVan de staat
^

I

donderdag 8 juli 202 1| p 2|s^rs maakt melding van evac planning tolken met families etc

vrijdag 9 juli 2021 BSB wil Veiligheidsoverlegop 13 juli ook ivm de verhuizingnaar nieuwbouw in Seitz

vrijdag 9 juli 20 li }^Bf rmeert DAO dfalQ ^2Cs geinformeerd over uitkomst MR bespreking Die was erg blij

zondag 11 juli 20^H ^ ^A^akt melding van een charter op 16 juli Er zijn nogplaatsen over graagaanmelden

maandag 12 juli 70^4 Q 2fl^eKfO 2^^reat assessment dd 9 7 21 Wijzer staat op probable crisis

10 1b

woe

maandag 12 juli 2021 Post ontvangt kopie van DAO memo Advies voor de Rijksministerraad mbt de LES dd 8 7 21

maandag 12 juli 2021

DAO informeg rlQX2Qit LES geinformeert mag worden over princiepe besluit evac LES kerngzin plus afhankelijke
kinderen onder de 25 DAO vraagt van Post lijst welke uitzonderingen op humaniatiregronden een kans maken

volgens de post |1 0 2eDvraagt aan de IND hoe ze de lijst gepresenteerd willen hebben

maandag 12 juli 20^1 QK29^agt post te plannen info bijeenkomst LES CAO briefing Opstellen uitzonderingslijsten

maandag 12 juli 2021
1|0 2fe agt a^AQ 2feij bespreking op 13 7 21 lijst staat al klaar op SWR Gesprek CAO na terugke4ilp 2{ ^nbod op

schriftstellen na terugke^fl 3 2f 11 1

^ ^
Q 2ejaagt aan DAO procedure voor aanvragen uitzonderingen

maandag 12 juli 202i ^®^ P^® ®5tiga visi^jj Q ^yat naast geooaen is voor vetting Lti door iNUoraat mogeiijK ais ae tijd te Krap worat

maa

dat niet meer nodig zal blijken

ilimaai

p « het reisadvies te updaten

maandag 12 juli 202l |l 0 2e[ PPO ‘teercl over de RSO meetii^lQK^^il ver met hun planning metl 10 2^1|Q 2^^gelijk daarbij

aangehaakt Hun planners hebben al een rondje gemaakt Directe inname van Kabul acht men niet waarschijnlijk alien

fDraa

hebben intentie om te blijven

maandag 12 juli 2021

DAO |10 2e[ vraagt aan IND Hoe willen jullie de uitzondeingsvragen ontvangen
11 1

11 1

maandag 12 juli 202t DAO |10 2e[ meldt dat IND hele complete lijst wil ontvangen en dat uitzondering alleen voorgelegd hoeven te

worden als Ambassade denkt dat bijzondere omstandigheden speken en dan gemotiveerd voorleggen

dinsdag 13 juli 2021
1 Q ^26^richt DAO dat woensdag MC en donderdag LES worden geinformeerd Stelt voor een Engelstalig besluit aan hen

te presenteren Graag visie daarover Ambassade zal geen selectie uitvoeren dat is aan de IND met mogeli|k |1 0 2eD

erbij

dinsdag 13 juli 2021 DAO |10 2e[ denkt na over brief LES vanwege ontbreken wettelijke basis voor het besluit Medewerkers moet

worden medegedeeld dat men na marsorder meteen beschikbaar moet zijn of anders de boot mist Merkt op dat

kleurvoeringvan haar lijst LES niet klopt

dinsdag 13 juli 20^Jp 2^^ag \ 0 2e bm een tweede check te doen op de LES lijst Die bliikt te kloppen
^

woensdag 14 juli 20ij |0 2^^akt^ een uitdraai van de de geregistreerde Nederlanders in de

uitdraai gemaakt door DCV

woensdag 14 juli 202l |10 2e^uurt aangepast Fasering maatregelen doc dd 14 7 21 aan VCI

donderdag 15 juli 20^1|0 2]B^igert tweede lijst NL ers te maken naast die uit [

donderdag 15 juli 20^1 Q3I26jiefing LES evac alleen kerngezin en afhankelijke kinderen tot 25

donderdag 15 juli 20^1 Q 2eiiiurt nieuw stappenplan LES naar DAO

donderdag 15 juli 2021 VCI stuurt aangepast Faserings planning Teveel triggers in Oranje fase Voor alles moet worden voorkomen dat er

geevacueerd moet worden door DOPS

vrijdag 16 juli ^Q^^p 2|^ldt aan ^0] 2^sie VCI tedelen Bij dreigende stop
^ ^ ^iedereen meteen uitviiegen Naar Seitz kan alleen

als de containers klaar zijn en het vliegveld nog open is Is Seitz niet klaar dan naar The Baron

10 1b Later voIgt nog een

1U 1D
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zaterdag 17 juli 2021

10 2^^m post past Faseringsdoc maatregelen aan dd 18 6 21 Daadwerkelijk vertrek LES en EXPAT staf nu vermeld

zondag 18 juli 20^3|
~

|^agt ticketpriizen op bij| 10 2g | en | 10 2g |

maandag 19 juli 2O2l Lit v [10 2e |reageert op een bericht 0 2a^t aanbod opvullen lege stoelen op hun Charter
10 2e

10 2e

maandag 19 juli 2021 VCI en DAO worden ^jj3 ^^wacht onderwerp niet bekend Amb Aanwezig

maandag 19 juli 2021 IND laat aan DAO weten dat ze al een screening kunnen doen obv de naam en geb datums IND vraagt in een doc

duidelijk aan te geven wie uitzonderingen zijn

maandag 19 juli 2021

Tijdens VCI meeting na goedkeuring repatr LES oppert| 10 2e | 11 1

maandag 19 juli 2021 |10 2e[ naakt zich zorgen over brie^ipQ^jgyler Amb Mogelijk krijgt hij onvollledige informatie Stelt voor volgende

kf4iT0 2€t^ laten aansluiten

maandag 19 juli 20^1 QX2^6^ 2|cijorbespreking met CAO over hun briefing

maandag 19 juli 2021 VC overleg mbt Actiepuntenlijst Ambassade heeft budget aangevraagd voor tickets LES en The Baron

dinsdag 20 juli 2021 OM vraagt BSB zsm zaken van Castor naar Seitz over te brengen Opslag is daarvoor gereed gemaakt

dinsdag 20 juli 2021 Ambassade moet van BBVl 10 2e ben waiver aanvragen bij FEZ DJZ voor inhuren the Baron

voor aan DAO

woensdag 21 juli 20^1 Q 2ftfeldt aandl 0 2 e1 dat d^[10 2^edewerkster ook|
kinderen

a

10 2e

11 1woensdag 21 juli 2021 Reactied10 2eD

woensdag 21 juli 2021 OM meldt twee Uitzonderinigsformulieren parents en adult children te hebben getraceerd en deelt die met IND Een

formulier voor broers zussen etc ontbreekt nog

woensdag 21 juli 202110 2e last Trigger overzicht 21 07 21 aan met val van ANA logiostieke basis rond Kabul

woensdag 21 juli 2021 CAO deelt presentatie en weblinks for LES mbt AZC etc

woensdag 21 juli 202[ll Q 2te^t laatste versie LES lijst voor aan IND Met toellchting lijst nog niet compleet

donderdag 22 juli 2021
10 2e

donderdag 22 juli 2021
IND CAO briefing to LES in 10 1b

donderdag 22 juli 202lll l 0 2e^gt aangepast trigger indicatotren doc dd 22 7 21 aan VCI

vrijdag 23 juli 2Ojl|0 2|8^t Evac financieringsmemo voor aan CTR betreft tickets en The Baron CTR na toelichting en verduidelijking
akkoord

vrijdag 23 juli 2021 IND COA presentatie aan LES

vrijdag 23 juli 2021 DAO |10 26[ geeft instructie mbtvisa verstrekking Pas stickers maken als situatie verslechterd^ zonder dat mensen

nog weg mogen

zaterdag 24juli 202 1 0 2fe|t Evac financieringsbudgetaanvraagvoor BBV 3Waan VCI DAO

zaterdag 24 juli 2021 DAO stuurt drie IND vragenlijsten door voor LESfamlies

zaterdag 24 juli 202l 10 26^iaakt overzicht in een PP van de samenhang der dingen Ihuisvesting Consulair Evac etc etc

zaterdag 24 juli 2021 POPS vraagt vij[f0 2^egevens over MOU m^tl 0 2id ^O 2S^^teen verstrekt

zaterdag 24 juli 206tlCOI2®^ibassade vraagt update te evacueren NL’rs

zondag 25 juli 20ii QK2 teldt aan DAO lijst A klaar op 30 7 21 en lijst B op 3 8 21 DAO meldt c ait3 ^jjovenopzit en niet te laat wil

zijn

zondag 25 juli 20jl QX^ €l jur^ |f0 2^isumaavragen door naar DA0lQX2® eldtV idi0[II 29^anvraegen lijst A en 3 lijst B

zondag 25 juli 202il0 2e iurt IND weblinks door naar LES

zondag 25 juli 2021

DA0 |10 2eDwil twee lijsten lijst A gezinnen zonder uitzonderingen en lijst B gezinnen met ook uitzonderingen
Verder meldtd10 2eD f

f10 i2e
■

11 1

11 1

11 111 1

zondag 25 juli 2021

DA0 |10 2eDschriift ajftQX26^erfcfeJ Bca ivragers [ 11 1

H 1

zondag 25 juli 20^^ dat ze [ PK3^g even contact opneemt met de IND ter afstemming Verder dat

LES bepalen of ze een uitzondering vragen of niet dat kan de Amb of het Dept niet voor ze bepalen

11 1

zondag 25 juli 2021
]nbt oponhoudtl 10 1 bAmbassade stuurt protest nota 1U 2a

maandag 26 juli 2021

1 Q 2ft eldtdat de zelMe voorwaarden moetvoldoen alsonze LESen dat er nogmeer aanvragen volgen

maandag 26 juli 2021

1p 2tabldt aan IND zijn bezwaren tegen lijst A en B

1 11 1 jpoitibi lijst A en B met kleurcodes voorgele^ aan IND en akkoord bevonden levensalle folders met

bewijsstukken genummerd met relatie naar nummer in de masterlijst IND vindt het prima

H 1

maandag 26 juli 20^1 Q 2gt 110 2er H 1

moeten komen

dag 26 juli 2021 Q 2^lWert extra gegevensaan mbt hun LES

maandag 26 juli 20jl 0X2 feafejBI^I^else vertalingover asiel procedure aan te passen

maandag 26 juli 202K10 2e Itelt voor aan VCI en BSB om wekelijks overleg te houden mbt de triggers acties maatregelen

maandag 26 juli 2021 pAQ |i o 20Dineldt dat c ftQ3I2Qiltstel van fbp ^ zedatvandaag om hem wil voorleggen I

maan

H 1

I I 1
11 0

maandag 26 juli 2021 IND laat a^it 0 2fe^ten het met hem eens te zijn dat er geen onderschijdt in behandel term n mag zijn tussen lijsten A

en B
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maandag 26 juli 2021 DAO vraa^jl^ ^^^r tekst mededelingaan LES te kijken maar sluit verkeerde bijiage bij

maandag 26 juli 2021 DAOvraagt om allfel 0 24^ES aanvragen in 1 keer voor te leggen

dinsdag 27 juli 202 1 Q 2^urt Supplier Registration Form naarlhe Baron en meldt dat beta ling via bankovermaking verloopt

dinsdag 27 juli 202 L1 2ft^ribueert de varagenlijst Other Family members onder LES

dinsdag 27 juli 2021 1ne baron retourneert de Suplier registration Form

dinsdag 27 juli 70^1 Q j 2et\iurt 2 nieuw^ lO 2^0ES aanvragen door naar DAO totaal nu 4 personen families

maandag 26 juli 707^10^ ^b0K2l^eft akkoord op budget aanvraag Evacuatie financiering tickets en The Baron

dinsdag 27 juli 20^110 2 l|it aa£|ye^eten dat inhuur the Baron wordt bepaalt lorn VCI BSB maar dat het toereikend is vanaf 1 sept tot

31 decern be r

dinsdag 27 juli 20^i 2u^t met IND Er isgeen sprake van vertragingvarL ijst B Format is ook prima Lijst A met alien lijst B met met

nogmaals de gezinnen waarin een uitzondering z tl iii 2^rwacht 1 Aug lijst A te kunnen voorleggen aan de IND IND

geeft aan na twee weken besluit te kunnen delen

dinsdag 27 juli 2021 DA0C10 2ei 10 2e10H2e

11 1

dinsdag 27 juli 2021 Ambassade heeft contact met| 1 Q 2g |over prijs voor 163 tickets economy class

dinsdag 27 juli 707 11
10 1b

10 1bdinsdag 27 juli 2021

dinsdag 27 juli 2021 VCI deeitvia de SWR update Fasering maatregelen doc 27 7 21

woensdag 28 juli 2021 Ambassade ontvangt hulp aanvaragen van twee ex werknemers Die worden afgewezen omdat ze niet binnen het

beleid van de MR vallen

woensdag 28 juli 2021 The Baron stuurt Supplier Reg Form

woensdag 28 juli 2021^
1 0 2 f|agt bij DAO |10 2e| het doc

’

Information for local staff on procedure’ op Kan dat in zijn archief niet vinden

woensdag 28 juli 2021 Q 2eWl^ ^t DOC dat zii eerder alleen ajft0¥2eduurde
11 1

woensdag 28 juli 202 Lrp 2je^ert toch input over de wijze van aanleveren lijsten En correctie op tekst mbt teskt young adult children

between 8 and 25

woensdag 28 juli 2021 DA0 |10 2eDverwijst naar haar eerdere instuctie mbt de lijsten

woensdag 28 juli 2021 Ambassade ontvangt formeel akkoord evacuatie budgetten Post moet een waiver aanvraag indienen voor gunning

aan the Baron

woensdag 28 juli 2021
DA0 |10 2eDpast tekste tl|0 2^ t vraafetOTQe^n dat m^l3 p 2tejbespreken 11 1

11 1

woensdag 28 juli 202ai|v A^peiqt
woensdag 28 juli 2021 DAO stelt voor om 24 tussen haakjes te zetten

woensdag 28 juli 202 d |3 2|Q^ldt dat correcte engelse text zou zijn from age 18 up to and including 24

woensdag 28 juli 2023 10 ^^vert NV dd 28 07 21 aan met 7 medewerkers met of zonder hun gezinnen

woensdag 28 juli 203110 z5a^utj1O 2 3ftv door naar DAO en bevestigd ontvangst aai^10 2^

woensdag 28 juli 203 31p 2ff^agt draft contract aan[ 10 2gp|
woensdag 28 juli 2021 DAOvraagt bi |10 2^^ checken of the j
woensdag 28 juli 202^ j 0 2^eelt mede datl 10 2e Via een contractor b j 0 2il^erkt

woensdag 28 juli 2021

ae leKsi lo lo Kinaeren en mei psirert en mei reel 15

n vast dienst is bijtOK^if via een contractor1Q 2e

OM meldt aan DAO dat |l0 2e staat maar dat Den Haag moet beslissen 10 2^aat van de lijst

want die wil een visum Ivm werKaanbod in NL

woensdag 28 juli 2021 11 1 11 1

JVraagt ook een check op| 10 2e

woensdag 28 juli 202l| 1 Q 2e^dviseert negatief op d^f0 2^ntractors

woensdag 28 juli 2021 DAO is het eens me^10 2e ^n stelt dat we ook geen alternatief hoeven te vragen Omdat er geen sprake is van

specifieke verdelin^ 10 2a |

11 1

_
7 dienstverband is et 10 2f ^ok

woensdag 28 juli 202l ’lO 2eilal dus afwijzWreiVgeen alternatieve kandiaaten vragen

woensdag 28 juli 2021

woen

OAQis het daarmee eens omdat nieuwe kandidaten eerst nog intern en dan bij StasJenV moeten worden voorgelegd

donderdag 29 juli 202 1^ ^ 2ti urt vragenlijsten en instructies door naar

donderdag 29 juli 2021 DAO stuurt def tekst memo information for local staff Deze wordt meteen gedeeld met de LES

donderdag 29 juli 2021 VCI stuurt Waiver format geheimhoudingsverklaring voor completering door naar de post

donderdag 29 juli 2021 The Baron levert Supplier reg Form opnieuw in

vrijdag 30 juli 202 11 0 2^agt a^rl D 2a ibassade of ze twe^ l 0 2s^nginers kunnen huisvesten voor ons bouwproject

vrijdag 30 juli 2021

l 10 2a |

Overleg met 10 2g jdie blijven vliegen

vrijdag 30 juli 2021 |10 2eBeelt agenaa integraal Veiligheidsoverleg op 2 8 21

vrijdag 30 juli 2021 Post meldt dat JdH2^
vrijdag 30 juli 202 ^1jO 2|ai^rt de waiver aanvraag voor The Baron in bij VCI

vrijdag 30 juli 203 10 2fe^t aar 1IO 2^eten dat 10 2ellBen contractor is en dus niet kwalificeert

vrijdag 30 juli 2021 Email van VCI ivm de agenda Is te veel voor 1 keer Belangrijkste nu is het Indicatorenschema

zaterdag 31 juli 203 l PKf ^^agt bij andere Ambassades op naar het hoe en wat mbt Charter vluchten

zaterdag 31 juli 207^^P ^i i ert uitgebreide reactie met advies innzake chartervluchten
^^

zondag 1 augustus 202 l1 3 2^ |0 2 E^en

zondag 1 augustus 2021 OM e ijo 2 i eken uitofthe chart^ilOK^^der OSCR contractwertf
OM stelt benodigdhede6|10 2^ES af met hen en informeert DAO over de stavaza NVvan 28 7 21 met 7 personen

met gezinnen

10 2g

10 2a

1 0 2g dat zij voor hun 4800 mensden 10 2g charters inzettenvan
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zondag 1 augustus 20j] p ^Vurt LES lijstnaar IND incl een uitgebreide toelichting Tevens stuu l3^ ^4^ 10 1 b defolder metal hun

supportive documnents naar de IND

zondag 1 augustus 20il P ^^turtook naard^fO 2 | ES de CAO voorlichtingsinformatle

zondag 1 augustus 2021 IND bevestigd ontvangst en vraagt of het CAO nog een 2e voorlichtingssessie moet geven

maandag 2 augustus 202i10 2 a^vangt ticket aanbodrr0 2g vfel|0 2fe^avel comp

maandag 2 augustus 202[ll 0 2c^vangt concept overeenkomst van The Baron

maandag 2 augustus 2021 SS2^ “vestigd ontvangst en registratie ir^10 1b^an he

dinsdag 3 augustus 2021 0 2i^uurt een geupdate lijst van LES via NV dd 3 8 20^

dinsdag 3 augustus 2021

10 1b

DAO meldt dat ze d4 10 22iukken nu weer gaan aanpassen nav de laatste NV |1 U 2e| meldt [ 11 1

MjjJM [ DAO vraagt aan post of dit de laatste lijst en om dit te bespreken met d^’|Q 2

dinsdag 3 augustus 202l |10 2a^eldt dat LES moet evacueren en dat onze 14 dus redelijk is

dinsdag 3 augustus 2021
Notulen Integraal overleg 2 8 21 ontvangen l

dat de LES sowieso weg moeten zijn voor de situatie uit de hand loopt en dat de post een militaire extactie voor Tolken

niet kan ondersteunen 1 December moet tijdelijke huisvesting

proof gemaaktworden Als Castor te onveilig wordt kan men naarSeitz of The Baron Is Seitz niet klaar dan The Baron

I Pst meldt dat het belangrijk is om met de IND het moment van

lOpgetekend is

klaar zijn I 10 1b Ihuisz^lQOb10 1b

10 1b

vertrek van de LES af te stemmen

dinsdag 3 augustus 2021 Post vraagt of visum stickers ook via open internet verbinding kunnen worden geprint

woensdag 4 augustus 20^1 3 2 fe^vestigd aan| 10 2g karief afepraak tickets LES

woensdag 4 augustus 2021
Post ontvangt geupdate overzicht Indicatoren en maatregelen dd 27 7 21 DEF geeft aan in fase blauw en zwart niet

essentiele LES niet meer te kunnen uitviiegen

woensdag 4 augustus 2021 Post bericht aan DAO dat men c^l0 2^|| €€^ geinformeert maar dat nietvoorspelt kan worden wat ze nog gaan

doen

woensdag 4 augustus 2021 |1 jlfiJlSaifes op alles zet om alle LES het land uit te hebben op 31 8 21 Alle expats werken nu in de

visumafdeling LES is deels als commercieel uitgevlogen

woensdag 4 augustus 2021 10 2e eeft update stav^j0¥Bakelcon Wekelijks 3 chartervluchten laatste vlucht op 29 aug Seen onderscheld

essentieel niet essentieel niemand van de LES wil achterblijven met de expats

donderdag 5 augustus 2021 Ambassade vraagt Charter kosten op voor personeel en voertuigen bij

donderdag 5 augustus 2021^^ stavaza overzicht van ondere posten mbt evacuatie aan VCI voor volgend overleg Post roept op

reisadvies voorstel 3 8 21 nu snel te publiceren

donderdag 5 augustus 20^J|0 ^ iagt bij K^ffilBatermatie op over het hoe en wat van chartervluchten

10 2g

donderdag 5 augustus 202 L1 3 2f^ aan IND weten dat partners geen tweede COA voorlichting nodig hebben^ ze willen gewoon zsm weg

donderdag 5 augustus 2021
3W LI^ 0 2S4^t weten dat het FSOalle gegevens van de LESjirt D 1b^eft geregistreerd zodat ook na vertrek van de

Ambassade door het FSO salarissen uitbetaald kunnen worden

donderdag 5 augustus 20211 0 {2slrueertCA om op 8 8 21 met een team van 3 te beginnen aan de invoer van visumaanvraren voor de LES nog

geen sticker printing

jo 2^donderdag 5 augustus 2021 Ambassade vraagt charter offertes van 10 2g

donderdag 5 augustus 20ilP 2l^lt nieuwe voorlichtingssessie

11 00 uur

donderdag 5 augustus 202i 1|0 2|^a^fl SH2la er hoe en wat mbt chartervluchten

donderdag 5 augustus 2021 DEF vraagt aan VCI in het volgende overleg de tolken te incorporeren in het NEO plan

donderdag 5 augustus 2021 Post voorziet dat dit onze NEO gaat compliceren en wil

donderdag 5 augustus 2021 10 2e espreekt mfeT01 2a^t na aakko^i]o| ^y vanaf 15 8 21 ticket gaan boeken voor onze LES

donderdag 5 augustus 2021 j] 0 2^3t weten via charter alleen voertuigefTte kunnen uitviiegen en vraagt voertuig gegevens

donderdag 5 augustus 2021

voor met LEb over visum procedui^Q3I2ft l wachten tot na overleg met SG om

rover wordt geinformeert

DAOdlOH^eDmeldt aan CDO dat ze IND tot spoed heeft gemaand omdat die uitgingen van besluiten per 31 8 21 Ze

zijn opgeschaald en werken 7 dagen in de week aan dit dossier

donderdag 5 augustus 2021 DAO stuurt de dc dtP ^^ccordeerd^ j 0 2^ES beslissing door naar Min JenV Stats

donderdag 5 augustus 2021 DAO meldt aan DAO dll|0 2[a^or 23 8 21 alle LES geevacueerd wil hebben via buurlanden en dat er intel is voor een

aanslag op een westers target

donderdag 5 augustus
1p g^1|0 2

10 2a
Gei

donderdag 5 augustus 2021
10 2a [leemt contact op voor info over de statvaza mbt evac NationalsfS’o^^jieeft hun landgenoten al

opgeroepen via Twitter om Afghanistan te verlaten

vrijdag 6 augustus 20^1||j^^2ia yTimunicatie met 3W Advies vraagt advies voor briefing LES zondag 8 8 21 over stoppen arbeidscontract laatste

sal betaling severence pay Namen van tijdelijke en permanente achterblijvers etc

vrijdag 6 augustus 202 11 D 28dt weten aan DAO te zullen zorgen voor coprtimale coordinate met IND en CAO ivm de arrivals

vrijdag 6 augustus 702l l P 2|fiAjrt naar The Baron track changes in het concept contract

vrijdag 6 augustus 20^10 2fl^elt pre crisis beraad 5 8 21 verslag Crisis team wordt gevormd Knelpunt het tijdig het land uit krijgen van de

tolken

vrijdag 6 augustus 202^^ ^ 4^fex per week een crisisteam bijeenkomst omdat het hard ga fl D1 £l Q t2e| 1 1 U 2^ krijgt leiding

vrijdag 6 augustus 202l

vrijdag 6 augustus 2021

vrijdag 6 augustus 2021 10 2a laat weten dat NAVO mogelijk ook nog 40 tot 70 NAVO LES krijgen te verwerken

10 2^eldt dat NLDeen 10 1b

update charter vlucht informatie voor personen en vrachtM

vrijdag 6 augustus 2021 VCI laat weten dagelijks de stand van de indicatoren te zullen monitoren

[vraagt om info voor het opstellen van een offerte voor pers en materieelzaterdag 7 augustus 2021 l|
zondag 8 augustus 2021 LES briefing in| 10 1 b |do Q 26

zondag 8 augustus 2C^Q}I2d^agt ihkv prudent planning nogmaals de hoeveelheid te evac personen olp1 0 ^pirteerd 68 er vanuit gaande

10 2g

dat de LES al weg zijn

zondag 8 augustus 20331 P 26i 6ldt aar ]l Q 2^fllQ ^2latke 2 weken een mil vlucht heeft ivm hun Role 2 dat ze in Juni hun tolken hebben

uitgevlogen via een charter
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zondag 8 augustus 20ii geupdate LES lijst B] aan aan IND Folder met detail info wordt verzonden via We Transfer

maandag 9 augustus 2021 iND vraagtook | 10 2e |e cc en Verder hetverzoek de |1 Q 1 bDummers bij de personen in de iijstte
vermeiden

maandag 9 augustus 20i^ P ^t^ ent ee^Q 1 jyijet de IND voor de lijst en LES detail gegevens

maandag 9 augustus 2021 Weekbericht ZMA uitviiegen LES geintensiveerd Charteropties zijn bekend

maandag 9 augustus 2021
Copy memo aan M ontvangen mbt LES M wil snel actie Vraagt wat te doen als paspoorten ontbreken 2 heeft DEF

een tolken evac plan 3 tijdspad voor besluit LES dor IND

10K2e
maandag 9 augustus 2021

Indicatorenoverzicht dd 9 8 21 is def Vastgesteld en geeft huisvestingsopties irt evacuatie duidelijk aan Ook

vertrekpunt Expat en Hongaren nu duidelijk benoemd

In het VC verslag tekent Post op dat indicatoren niet in beton zijn gegoten en dat we niet automatisch andere landen

moeten volgen

maandag 9 augustus 2021 Ambassade ontvangt charter offerte van

maandag 9 augustus 2021 Post ontvangt v4ft QX2Si fo dat morgen IND akkoord kan geven deel en dat dan blokboekingen gemaakt kunnen

worden

10 2g oor vracht en personen

maandag 9 augustus 2021 Post ontvangt van 3W Advies informatie over de rechtspositie LES 3W LES wil nog weten hoe de LES hun

ontslagvergoeding willen ontvangen

maandag 9 augustus 2021 Post vraagt nog info over de Pensioen regeling voor de LES Wat is de BZ opositie

maandag 9 augustus 20^11 0 2 ijiurt reminder naar The Baron over conctract

dinsdag 10 augustus 20 1 2|pl ats i r|0 1 tjtjiimte met IND een overzicht van de Lijst A en B gezinnen vertrek LES ZMA Kabul overzicht Groep

A 100 pax Groep B 118 pax

dinsdag 10 augustus 202tll|0 2|^lt charter info m4fl|0 2^

dinsdag 10 augustus 2021 DCV pakt afstemming op van door ZMA voorgestelde digitale Visumverklarings procedure na nareizigrs

dinsdag 10 augustus 2021

Ambassade vraagt middels memo budget voor de Charters l^ij |3 2|^C naar VCI etc Dit voor het geval het vliegveld

nog open is maar DEF inzet nog niet nodig is Het betreft de laatste 50 pesonen met voertuigen en wapens

1 0 2ejemarche bij | 10 2a |
dinsdag 10 augustus 2021

10 1b

1Q 1b

dinsdag 10 augustus 2021 1 0 2a riefing over hoe commercial charters te regelen aanvraag toestemming tc

woensdag 11 augustus 2021 IND geeft eerste akkoord voor 13 gezinnen 64 personen van de A lijst

woensdag 11 augustus 2021 10 2g tickets geboekt voor LES

woensdag 11 augustus 202i |U ^g ieeft meeting met| 10 2a |over NEO
woensdag 11 augustus 20211110 2ef

woensdag 11 augustus 202^|l 0 24 raagt of er al een besluit is genomen op hun LE^I p ^ee e5tigd de positie beslissing

woensdag 11 augustus 20ilC3I26ihdt dat IND op 23 8 alle gnedkerineen moet hebben afgegeven

woensdag 11 augustus 2021 ISLdoet verslag over overleg met 10 2al ver evacvia ISL

woensdag 11 augustus 2021 Ambassade vraagt beschikbaarheid stoelen bij M 0 2g1
woensdag 11 augustus 2021 Post bericht aan 3W Advies over export beperkingen bij evac LES mei 10 1 I

woensdag 11 augustus 2021 Post stuurt memo naar 3W Advies mbt de uitvoer berkerkingen van fin middelen van de LES en andere fin

regelingen

donderdag 12 augustus 2021
crisisberaad ll 8 3W^K^ft al 1400 tolken geevac

^

inzet charte^j P ^i huist naar GZ Contact met 10 2g | charter opties worden uitgelopen

donderdag 12 augustus 0
’ 1 0 2g| 1 U 26 | Hardsheidsclausule van 60 naar 3 kies zelf maar telefonisch nafaTQ 2^ e mail in Sent items

H 1

H 1 Sterke toename

13 08 2106 15 uur

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade vraagt beschikbare stoelen op bij l 0 2g} 1 0 2q ^^®P^®® ’^ blokboekingen Voor 17 en 19 aug

worden elk 60 stoelen gereserveerd

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade ontvangt offerte voor chartervlucht uitviiegen laatste 50 pax en voertuigen plus wapens

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade vraagt via memo toestemming geld in kas storten voor de LES ivm uitvoerbeperkingen betaling ontslag

premietetc

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade stelt een vertrek lijst op voor de A en B lijst gezinnen

donderdag 12 augustus 2021 DAO vraagt nogmaals overzicht evacuatie stavaza andere landen

donderdag 12 augustus 2021
Nav crisisoverleg opdracht om voor 31 8 21 bi| 10 2^^e gaan

de hoogte waren en ook geen ruimte hebben

donderdag 12 augustus 2021
Ambassade geeft opdracht aan aannemer om voor 31 8 21 eerl 1 0 1 b bp het te maken10 1b

donderdag 12 augustus 2021 DAO vraagt info over andere landen stavaza mbtandej gjiy^p^n aan de tolken‘r

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade ontvangt instr over hetl

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade krijgt reactie op 11 8 21 overzichtvan charter offertes I

10 1b

10 2g

M0 2g1
donderdag 12 augustus 2021 Ambassade meldt iom j 10 2g^vertrek schema met •l0 2g

telkens 30 personen op 30aug 7

personen

donderdag 12 augustus 2021

Ambassade ontvangt Charter offertes voor personen en voertuigen var 10 2cbirectvan Kabul naar Eindhoven

donderdag 12 augustus 2021 IND geeft goedkeuring voor nu in totaal 100 personen

donderdag 12 augustus 2021

3W LM neemt maatregelen voor het doorbetalen van de salarissen bij afwezigheid Ambassade aan achterblijvers]

donderdag 12 augustus 2021 DAO geeft nogmaal akkoord voor l4 0 2^S
donderdag 12 augustus 2021 Ambassade rapporteerd aan DAO andere landen evac Stavaza

DHF I 10 2e Ikeurt io pt0 2 4 IO 2e »udget goed voor chartervluchten voor materieel Voor personeel

wordt verwezen naar HDPO

donderdag 12 augustus 2021
Goedkeuring dnbT0 2e^ budget aanvraag post aan o a 3W voor charters voor uitviiegen personeel en materieel

HDPO meldt dat dit alleen magal4^0 1 b[jiietvliegt en DEF geen optie is

donderdag 12 augustus 202]

10 2e ^ 0 2 E^llen protest brief op aan M ivm de toekenning van maar 3 random harheidsclausule aanvragen

00137 313539



donderdag 12 augustus 20^31 QH2p^st MT brief aan en stuurt die afeK^^Sjbc aan het seer Van M

donderdag 12 augustus 2021 BZ bericht dat Defensie werkt aan een 200 pax charter op 27 08 21

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade stuurt een flash update met een aanmaning voor besluitvorming uitviiegen alle LES

donderdag 12 augustus ZOtZllQX^a
~

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade olv BSB begint met [
vrijdag 13 augustus 20ilGX2fe at weten dat toch alle hardheldsclausule aanvragen Indiv beoordeeld zulen worden door de IND dmv VC s op

zaterdag en zondag

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade ontvangtvat^ I0 2o^en offerte voor uitviiegen 50 pax en 8 voertuigen

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade ontvang concept ontslag brief van 3W Advies te tekenen voor visumverstrekking aan LES

vrijdag 13 augustus 20^QK2S^t weten voor 31 8 21 klaar te zullen zijn met troepen terugtrekking

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade ondertekent overeenkomst met The Baron voor 30 bedden vanaf 15 augustus

vrijdag 13 augustus 20ilGX2©lfemt toe met kasstortingdoor LES

vrijdag 13 augustus 2021 DCV pakt Amb suggestie op tot verstrekking visiumverklaring isfil 0 2a AO en RSO etc en adviseert de Luchtv mij te

informeren

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade heeft contact met charter mij 1 0 2g voor herbevestigen opties

vrijdag 13 augustus2021250pax charter verzoek te hebben ontvangen van Defensie

vrijdag 13 augustus 2021 j0 2fi5^efed DOPS over uitvraag charters door Amb en de wens pax en materieel uit te vliegen

vrijdag 13 augustus 2021 VCI bevestigd 2 charters door DOPS op 19 en 20augvoor ieder 100 pax

vrijdag 13 augustus 2021 VCI meldt nieuw schema nu vluchten op 18 en 22 aug

dOHZa

10 1b

vrijdag 13 augustus 2021 CCC meldt dat IND mogelijk vandaag besluit neemt op de harheidsclausules

vrijdag 13 augustus 2021

1 Q j 2 i ldt dat 8 hardheidsclausules zijn goedgekeurd Die voor de 11 in het buitenland niet Over 36 voIgt nog bericht

vrijdag 13 augustus 202 l1|Ol 2]9i’jbrwijs 10 2g[harter door

vrijdag 13 augustus 2021 CCC krijgt een mail vai^h 0 2d^n zeg tdat eea nu niet opportuun is

vrijdag 13 augustus 202 11 |0 2| jgt telefoontje van CC dat contact door charter mij niet op prijs werd gesteld

vrijdag 13 augustus 2021 DOPS laten weten dat MinDef toestemming heeft gegeven voor het inhuren van 2 charters voor ieder 100 pax

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade informeertd^ll 0 2d^S over de vertrek opties

vrijdag 13 augustus 2021 {
vrijdag 13 augustus 2021 Post bespreekt de visuma^ite tijdensafwezigheid dmv een zgn visumverklaringvia DAO en het RSO en de

luchtvaartmaatschappijen

vrijdag 13 augustus 2021 CCC meldt in het Afghanistan bullitin dat Defensie 2 charters plant voor 19 en 23 aug voor elk lOOpersonen

donderdag 12 augustus 2021 BZgeeft nu pas formele reactie op visa stop voot 10 2g ort verblijf studenten memo 11 8 21 van DCV aanM

vrijdag 13 augustus 20^1 l ^te^lt laatste persoonsgegevens

vrijdag 13 augustus 2021 IND akkoord alle kerngezinnen 100 pax

zaterdag 14 augustus 20^1 1 2^ namen lijst doorgezonden naar IND

zaterdag 14 augustus 2021 10 2g heeft 30 tickets geboekt voor LES op 19 augustus

zaterdag 14 augustus 2021 BZ stuurt nog 250 LP s voor de tolken Vjl|0 2|gjar Kabul

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade meldt aan The Baron op 15 8 2130 bedden te willen gebruiken

zaterdag 14 augustus 2O2 ll|0 ~1~|fe uitgevallen waardoor Post geen visumstickers kan printen

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade rapporteert aan DAO stavaza evac andere ambassades

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassde vraagt aai |0 Z^structies toelating LES

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade ontvangt laatste doc Informatie van d^]0 2^l ES

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade verstrekt d4[l 0 2at ES en paspoort en andere documenten gegevens aan de IND in d^j0 1 6^
veronderstelt goedkeuring ivm tijdgebrek

zaterdag 14 augustus 2021 IND kent 8 LES hardheidsaanvragen toe

zaterdag 14 augustus 2021 DOPS meldt een C17 vluchtvoor maandag 16 8 21

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade vraagt aan IND tijden en datums voor Invividuele hardsheidsclausule interviews Ingterviews zijn gepland
voor zaterdag en zondag

naar CCC en Defensie

10 1b

zaterdag 14 augustus 2021

10 1b

zaterdag 14 augustus 2021

10 2a

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade keurt nieuw beveligingscontact voor Seitz goed

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade informeert Luchtvaart mij via brief en email over de nieuwe visumverklaring procedure

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade schilden laten verwijderen en ophangen bij Seitz

zaterdag 14 augustus 2021 Ambasade legt stapel ontslag brieven waarin de naam nog ingevild noete worden klaar r

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade legt voor LES Safe Passage brief klaar in Ambassade

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade laat note mbt vertrek naar NHKIA achter voor LES

zondag 15 augustus 2021 Ambassade stelt autoreplies in op de dienstpostbussen moeilijk bereikbaar bel centrale BZ nr

zondag 15 augustus 2021 04 00 Evac Castor naar vliegveld NHLIA

zondag 15 augustus 2021

1 0 2s^dtaania 10 1b

zondag 15 augustus 2021
NHKIA laat de Hongaren niet toe Die worden onder gebracht bij The Baron The Baron laat weten contant betaald te

worden en laat geen local nationals toe

maandag 16 augustus 2021

]etc { 10 2a10 2a15 00|
10 2a 1ClX2a

10 2a

maandag 16 augustus 20^3|Q]J2Ciltvluchtgegevens door 1 e vlucht door NL met 300 plaatsen 71 voor NL LES 9 Human Rights en 70 tolken

Andere 150 voor andere landen of 100 NL LES plus 50 tolken Anders gaan deze later op dinsdag middag Vanaf

donderdag elke dag 250 plaatsen

maandag 16 augustus 2021 mfet0¥26terliisten le 71

tolken identificatie

maandag 16 augustus 2021 17 30| 10 1b | 18 00 vliegveld

Daar 10 2el en 1 QV2e iet op omdat ze die nodia heeft voor de LES enmensen

11 1
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maandag 16 augustus 20211

maandag 16 augustus 2021

maandag 16 augustus 20211
dinsdag 17 augustus 2021 02 00 vertrek uit Kabul

woensdag 18 augustus 2021 Geland in Doha

f1QH1b

10 1b

1QH2^0a2e10 1b

vrijdag 20 augustus 2021 Geland in Nederland

vrijdag 20 augustus 2021 20 08 21 het dept ^fU¥2^^ewezen op 290 berichten in de KAB inbox na opstarten server KAB

vrijdag 20 augustus 20fe1l^ feiWangst overdachten aan ICT Cons Cash

maandag 6 September 2021 Debriefingvan Kabul team doGI^IS 11 1

Voor vertrek

1012a

1012a
H 1

1012a

1QI2e

H 1

1CS2e

1012a
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HBBZ instructie 30 inzake asielverzoeken

Teksteigenaar
Voor vrageri op en aanmerkingen over onderstaande tekst kunt u

contact opnemen met DCV VV

Datum document November 2016

Doel Procedures bij asielverzoeken

Algemeen
Personen die zich tot de ambassade wenden voor een asielverzoek dienen te worden verwezen naar het

dichtstbijzijnde UNHCR kantoor in de regio

Voor UNHCR vestigingen zie

http www unhcr org where we work html

Personen die zich in Nederland bevinden dienen te worden verwezen naar de IND zie ook

https www riiksoverheid nl onderwerpen asielbeleid inhoud procedure behandeling asielzoekers

• Instructies voor territoriaal asiel in het Hand van herkomst en asiel in een derde land

Sinds begin 2003 is het niet meer mogelijk om op Nederlandse ambassades in het buiteniand asiel aan

te vragen Het blijft echter in zeer uitzonderlijke noodjgevallen mogelijk dat de post een persoon

voordraagt voor asiel Het gaat hierbij om personen die bij de ambassade bekend zijn ais gevolg van hun

maatschappelijke activiteiten en statuur en door deze activiteiten in een acute noodsituatie zijn

gekomen Ook moet er een band zijn met Nederland Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de

Nederlandse ambassade al langere tijd banden heeft met een mensenrechtenactivist waarvan de post

ter plaatse van mening is dat het in de rede ligt om zich in te zetten voor betrokkene gezien de acute

noodsituatie waarin diegene zich bevindt De post legt een dergelijke goed onderbouwde aanvraag in

een email of P vertrouweliJk bericht ter beslissing voor aan de regiodirectie Deze voordracht zal

vervolgens na appreciatie door de regiodirectie worden voorgelegd aan de IND In de beoordeling wordt

ook meegenomen of er nog mogelijkheden zijn voor de persoon in kwestie om zichzelf in veiligheid te

brengen bijvoorbeeld door in een buurland asiel aan te vragen of contact te zoeken met UNHCR

De voordracht dient behalve een gemotiveerde risico inschatting van de post onder meer de volgende

gegevens te bevatten

volledige personalia [incl familieleden indien van toepassing}

identite itspapieren

reden noodzaak om iemand bescherming te verlenen Waarom meent betrokkene dat hij gegronde

vrees heeft voor vervolging Waarom loopt hij zij op dit moment ernstig gevaar

Eventuele criminele antecedenten

Waarom richt betrokkene zich juist tot Nederland Verbleef betrokkene eerder in Nederland Zijn er

familie ofandere contacten in Nederland

Heeft betrokkene bij andere buitenlandse vertegenwoordigingen eenaanvraagom toelating

ingediend en zo ja bij welke wanneer en wat is het resultaat geweest

De regiodirectie legt de voordracht voor aan M en via de afdeling Speciale Zaken en Hervestigingszaken

van de IND ook aan stas VenJ
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Indien VenJ akkoord gaat met toelating van betrokkene tot de Nederlandse asielprocedure dan kan de

ambassade een visum verstrekken

Hervestiging

Een alternatief is hervestiging In dat geval moet betrokkene zich eerst melden bij UNHCR

Laatstgenoemde beoordeelt vervolgens de zaak en kan betrokkene voordragen voor hervestiging in NL

In bijzondere gevallen kan door de post via de regiodirectie contact worden gezocht met de afdeling

Speciale Zaken en Hervestigingszaken van de IND om mogelijkheden van hervestiging te onderzoeken

• Tijdelijke opvang

Voor tijdelijke opvang kan gedacht worden aan het Shelter City Initiatief DMM Het Shelter City

Initiatief is in maart 2012 aangenomen door de gemeenteraad van Den Haag en is inmiddels uitgebreid
naar de steden Amsterdam Groningen Maastricht Middelburg Nijmegen Tilburg en Utrecht De acht

Nederlandse Shelter Cities bieden internationale mensenrechtenverdedigers zoals journalisten

gemeenschapsleiders advocaten kunstenaars en wetenschappers die mensenrechtenschendingen in

hun thuisland bestrijden tijdelijke opvang training en veiligheid

De NGO Justitia et Pax is de uitvoerende organisatie en regelt alles w o onderdak en verzekeringen Zij

treedt ook op als referent op bij het aanvragen van een visum BZ DMM adviseert bij deze visa en

ondersteunt initiatief vanuit het mensenrechtenfonds

Er is een adviescommisie waarin de gemeente 2 NGO s BZ en een onafhankelijke voorzitter zitting

hebben Voor het aanmelden van mensenrechtenverdedigers kunt u zich wenden tot DMM MP

Emailadres I I0 2e ~jSminbuza nl

Er geldt een een strikte selectie procedure met duidelijk voorwaarden Een daarvan is dat de post het

risico op een asielaanvraag laag inschat De tijdelijke opvang is voor slechts maximaal drie maanden en

gaat uit van het principe datde mensenrechtenverdediger binnen die periode terugkeert Een goede

onderbouwing van de post is noodzakelijk

t Instructies voor asielverzoeken met betrekking tot voormalig ingehuurd personeel Mindef}
De doelgroep op wie deze werkafspraken van toepassing zijn betreft [voormalige] lokale medewerkers

die voor een substantiele periode dat wil zeggen niet op incidentele basis werkzaamheden hebben

verricht ten behoeve van een Nederlandse militaire missie en die als gevolg hiervanaannemelijk kunnen

maken dat zij persoonlijk risico lopen en bescherming nodig hebben Hierbij wordt opgemerkt dat de

aard van de werkzaamheden van invioed kan zijn op de aannemelijkheid dat iemand als gevolg daarvan

bescherming nodig heeft In beginsel wordt die kans hoger geacht bij hoog profiel werkzaamheden

waarbij de verzoeker zichtbaar en regelmatig met een Nederlandse missie in verband is gebracht zoals

bij tolk en chauffeursdiensten Elk beschermingsverzoek wordt echter individueel beoordeeld Hierover

zijn interdepartementale werkafspraken gemaakt tolkenasiel die uitvoeringgeven aan het

kabinetsstandpunt dat lokale medewerkers die ten behoeve van een Nederlandse militaire missie

werkzaamheden hebben verricht en als gevolg hiervan gevaar lopen op steun kunnen rekenen

Deze laatste verzoeken kunnen worden voorgelegd aan | I0 2e ^minbuza nl
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HBBZ instructle 30 inzake diverse verblijfsprocedures l r t personen die een beroep doen op asiel en

bescherming en tijdelijke opvang in Nederland

Teksteigenaar Voor vragen op en aanmerkingen over onderstaande tekst kunt

u contact opnemen met DCV VR

7 juli 2021 ter vervanging van instructie 30 d d november 2016Datum document

Doel Verduidelijking van diverse procedures m b t

asiel

hervestiging
Instructies voor asielverzoeken met betrekking tot voormalig

ingehuurd personeel Mindef

tijdelijke opvangprogramma s in Nederland Shelter City dit

geldt niet voor asiel verzoeken

Voorwaarden en beperkingen t a v afgifte visa kort verblijf op
humanitaire gronden

Algemeen
Hoewel DCV VR de opsteller van dit document is heeft zij alleen een coordinerende rol om partijen bij
elkaarte brengen indien deze nog niet tot stand zijn gekomen via deze instructie

Personen die zich tot de ambassade wenden voor bescherming dan wel asiel kunnen via verschillende

manieren geholpen worden Deze Instructie beschrijft welke deze zijn Met dient te alien tijde wel in acht

genomen te worden dat het aanvragen van asiel bij een ambassade sinds 2003 niet langer mogelijk is

Deze instructie beschrijft andere manieren waarbij deze personen mogelijkerwijs geholpen kunnen

worden

Instructies voor fterritoriaal asiel in het land van herkomst en asiel in een derde land

Sinds begin 2003 is het niet meer mogelijk om op Nederlandse ambassades in het buitenland asiel aan

te vragen Voor personen die bescherming zoeken voor langere duur geldt dat bij de inwerkingtreding
van de Vreemdelingenwet 2000 de rechtsgrond voor het indienen van een verzoektot overkomst voor

asiel in het land van herkomst is komen te vervallen Daarom kan alleen asiel worden aangevraagd door

iemand die zich op Nederlands grondgebied bevindt

• Personen die zich tot de ambassade wenden voor een asielverzoek dienen derhalve in de regel te

worden verwezen naar het dichtstbljzijnde UNHCR kantoor in de regio Voor UNHCR vestIgingen zie

http www unhcr org where we work html

• Personen die zich reeds in Nederland bevinden dienen te worden verwezen naar de IND zie ook

https www riiksoverheid nl onderwerpen asielbeleid inhoud procedure behandeling asielzoekers

Het blijft in zeer uitzonderlijke nood gevallen mogelijk dat de post een persoon voordraagt voor asiel

Het gaat hierblj om personen die bij de ambassade bekend zijn als gevolg van hun maatschappelijke
activltelten en statuur en door deze activltelten In een acute noodsituatie zijn gekomen Ook moet er

een band zijn met Nederland Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de Nederlandse ambassade al

langere tijd banden heeft met een mensenrechtenactivist van wie de post ter plaatse van mening is dat
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het in de rede ligt om zich in te zetten voor betrokkene gezien de acute noodsituatie waarin diegene
zich bevindt De post legt een dereeliike goed onderbouwde aanvraag in een email of P vertrouweliik

bericht ter beslissing voor aan de regiodirectle Deze voordracht zal vervolgens na appreclatle door de

regiodirectie worden voorgelegd aan de IND
^

In deze beoordeling wordt ook meegenomen of er nog

mogelljkheden zijn voor de persoon In kwestle om zichzelf In veiligheld te brengen bijvoorbeeld door in

een buurland asiel aan te vragen of contact te zoeken met UNHCR

De voordracht dient behalve een gemotiveerde risico inschatting van de post onder meer de volgende

gegevens te bevatten

• volledige personalia incl familieleden indien van toepassing
• identiteitspapieren
• reden noodzaak om iemand bescherming te verlenen Waarom meent betrokkene dat hij gegronde

vrees heeft voor vervolging Waarom loopt hij zij op dit moment ernstig gevaar
• Eventuele criminele antecedenten

• Waarom richt betrokkene zich juist tot Nederland Verbleef betrokkene eerder in Nederland Zijn er

familie of andere contacten in Nederland

• Heeft betrokkene bij andere bultenlandse vertegenwoordigingen een aanvraag om toelating

Ingediend en zo Ja bij welke wanneer en wat is het resultaat geweest

Aangezlen elke situatle anders is is de voordracht vormvrij en dient de casus op eigen merites bekeken

en beschreven te worden Hierdoor kan dus geen standaard werkwijze beschreven worden Ter

aanvulling kan onderstaand Word document gebruikt worden als voorbeeld van een voordracht Het is

niet per definitle het document dat gebruikt moet worden

vragen lijst
ambassade doc

Doordat elke casus uniek is bestaat er geen concrete lijn wie en wanneer geinformeerd moet worden

Gelet op het karakter van de casuistiek zal M wel op enig moment op de hoogte gebracht moeten

worden Afhankelijk van de casus en de aanwezige nood dient de regiodirectie zelf te beslissen wie

Intern binnen BZ in kennis gesteld moet worden van de voordracht voordat het naar de mailbox van

Speciale Zaken en Hervestigingszaken gestuurd wordt Na ontvangst van de voordracht zal Speciale
Zaken en Hervestigingszaken de casus met haar ketenpartners bespreken en eventueel additionele

vragen opmerkingen stellen Deze dienen door de regiodirectie beantwoord te worden Nadat

communicatie tussen beide partijen over en weer is gegaan zal Hoofd IND een besluit nemen

Afhankelijk van de casus wordt ook de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid op de hoogte gebracht
dan wel verzocht om een besluit te nemen

Indien JenV akkoord gaat met toelating van betrokkene tot de Nederlandse asielprocedure dan kan de

ambassade een MVV vIsum verstrekkenA Hlerblj geldt ook de mogelljkheld van verstrekking van een

1
Een medewerker bij de afdeling IND A B ontvangt deze Het algemeen mailadres van de afdeling Speciale Zaken

en Hervestingingszaken is I0 2e g ind iil
^
Of naar een andere opiossing zoeken om de reis mogelijk te maken Dit dienen de CSO en visadienst IND samen

uit te voeren
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Nederlands LP indlen het akkoord definitlef is en betrokkene niet in zijn haar eigen land bevindt en geen

eigen geldig reisdocument bezitA

Hervestiging

Een alternatief is hervestiging In dat geval moet betrokkene zich eerst melden bij UNHCR De UNHCR

beoordeelt welk hervestigingsland gelet op de individuele omstandigheden het meest aangewezen is

om een persoon aan voor te dragen dat kan ook een ander land zijn dan Nederland Nederland hecht

eraan om de keuze welke zaken de UNHCR voordraagt voor individuele dossierhervestiging te laten aan

de UNHCR Alleen de UNHCR heeft voldoende overzicht over de totale vluchtelingenpopulatie om die

inschatting zorgvuldig en adequaat te kunnen maken Zoals beschreven beoordeelt UNHCR
^

vervolgens
de zaak en kan betrokkene voordragen voor hervestiging in NL^ Overigens is enkel een voordracht door

UNHCR nog niet voldoende om In aanmerking te komen voor hervestiging naar Nederland Betrokkene

moet In Nederland wel In aanmerking komen voor een verblljfsvergunning op grond van het geldende
nationale asielbeleid wat bij een voordracht door de IND moet worden vastgesteld In dat geval kan NL

een machtiging tot voorlopig verblijf mvv voor een beoogd verblijf van langer dan 90 dagen
verstrekken aan de vluchteling verstrekken voor hervestiging in Nederland

In bijzondere gevallen kan door de post via de reglodirectie contact worden gezocht met de afdeling

Speciale Zaken en Hervestigingszaken van de IND om mogelijkheden van hervestiging te onderzoeken

Ook In deze zaken kan bij een akkoord zal een MVV visum afgegeven worden en kan een Nederlands LP

verstrekt worden Indien betrokkene niet in zijn haar eigen land bevindt en geen eigen geldig
reisdocument bezit®

Instructies voor asielverzoeken met betrekking tot voormalie ineehuurd personeel Mindef

De doelgroep op wie deze werkafspraken van toepassing zijn betreft voormalige lokale medewerkers

zoals tolken die voor een substantlele perlode dat wll zeggen niet op Incldentele basis

werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van een Nederlandse dan wel coalitie militaire missie en

die als gevolg hlervan aannemelljk kunnen maken dat zlj persoonlljk risico lopen en bescherming nodIg

hebben Hierblj wordt opgemerkt dat de aard van de werkzaamheden van invioed kan zijn op de

aannemelljkheid dat iemand als gevolg daarvan bescherming nodIg heeft In beginsel wordt die kans

hoger geacht bij hoog profiel werkzaamheden waarbij de verzoeker zichtbaar en regelmatig met een

Nederlandse dan wel coalitie missie in verband is gebracht zoals bij tolk en chauffeursdiensten Elk

beschermingsverzoek wordt echter individueel beoordeeld Hlerover zijn interdepartementale

werkafspraken gemaakt tolkenasiel die uitvoerlng geven aan het kabinetsstandpunt dat lokale

medewerkers die ten behoeve van een Nederlandse militaire missie werkzaamheden hebben verricht en

als gevolg hiervan gevaar lopen op steun kunnen rekenen

^
artikel 15 lid 2 Paspoortwet
Tussen de lokale tak van UNHCR en hun hoofdkwartier in Geneve gebeurt dit

^
Dergelijke verzoek komt binnen bij de afdeling IND A B Deze bespreekt dergelijk geval met Hoofddirectie IND

Laatstgenoemde onderzoekt of het poiitiek gevoeiig is en zo ja neemt contact op met de Directie Stabiliteit en

Humanitaire hulp DSH via l lQ 2e t@minbuza nl Deze zet het uit bij desbetreffende reglodirectie Vervolgens
worden de stappen gevolgd zoals vermeld aan het eind van Instructies voor fterritoriaan asiel in het land

van herkomst 6n asiel in een derde land

artikel 15 lid 2 Paspoortwet
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Deze laatste verzoeken kunnen worden voorgelegd aan I iQ 2e |[5 minbuza nl DAO is tevens de BZ

afdeling dat deze verzoeken coordineert samen met IND en Defensie Indien een post te maken heeft

met iemand die stelt onder deze doelgroep te vallen dient contact op te zoeken met DAO PRAF

Tiideliike opvang dit geldt niet voor asiel verzoeken

Voortiideliike opvane kan eedacht worden aan het Shelter City Initiatief DMM1 Het Shelter City

Initiatief is in maart 2012 aangenomen door de gemeenteraad van Den Haag en is inmiddels uitgebreid
naar de steden Amsterdam Groningen Maastricht Middelburg Nijmegen Tilburg Deventer Haarlem

Rotterdam Zwolle en Utrecht De acht Nederlandse Shelter Cities bleden Internationale

mensenrechtenverdedigers zoals journalisten gemeenschapsleiders advocaten kunstenaars en

wetenschappers die mensenrechtenschendingen In hun thuisland bestrijden tijdelljke opvang training

en velllgheld

De NGO Justice and Peace Is de uitvoerende organisatie en regelt alles w o onderdak en verzekeringen

Zljtreedt ook op als referent op bij het aanvragen van een visum BZ DMM adviseert bij deze visa en

ondersteunt initiatief vanuit het mensenrechtenfonds

Er is een adviescommisle waarin 4 NGO s BZ en een onafhankelljke voorzitter zitting hebben Voor het

aanmelden van mensenrechtenverdedigers kunt u zich wenden tot DMM MP Emailadres I0 2e

ipK^^mlnbuza nl

Er geldt een strikte selectie procedure met duidelijk voorwaarden Een daarvan is dat de post het risico

op een asielaanvraag laag inschat De tijdelijke opvang is voor slechts maximaal drie maanden en gaat

ult van het principe dat de mensenrechtenverdediger binnen die periode terugkeert Een goede

onderbouwing van de post is noodzakelijk

Programma s van Human Right Defenders en journalisten vallen hler ook onder waar tijdelijk verblijf

voorop staat zelfs als bij terugkeer nog een reeel risico bestaat DCV en de regiodirectie met

goedkeuring DGES en DGPZ kunnen besluiten deze voor te leggen aan HIND DCV heeft daar dan een

coordinerende rol In In deze zaken betreft het een kort verblijf Schengenvisum visum en bestaat er de

mogelijkheid om een Nederlands LP af te geven indien er het akkoord van HIND definitief is en

betrokkene niet In zijn haar eigen land bevindt en geen eigen geldig reisdocument bezit® De afgifte van

een LP dient wel geaccordeerd te worden door DCV

Tiideliike noodvisa humanitaire visa

In toenemende mate wordt er bij Nederlandse ambassades navraag gedaan naar zogeheten
humanitaire of noodvisa De EU visumcode bledt op grond van artikel 25 aan lidstaten de mogelijkheid
om In ultzonderlljke gevallen een territoriaal beperkt kort verblijf Schengenvisum te verstrekken voor

de duur van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen wanneer zij dat op humanitaire gronden

vanwege het natlonale belang of gelet op Internationale verplichtingen noodzakelijk achten Dit artikel

In de EU vIsumcode biedt echter geen rulmte om af te wljken van de voorwaarde dat het voornemen

moet bestaan om het grondgebied van de lidstaten tijdig te verlaten Nederland verstrekt daarom geen

^
Het is niet de bedoeling dat dit programma als opiossing geboden wordt om personen in de twee bovengenoemde

situaties op te vangen voor onbepaalde tijd vanwege het tijdelijke karakter van het programma
® artikel 15 lid 2 Paspoortwet
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territoriaal beperkte Schengenvisa voor kort verblijf aan personen als ten tijde van de beoordeling van

de visumaanvraag gerede twijfel bestaat aan de tijdige terugkeer na afloop van hun visum Gelet op het

vorenstaande zal wanneer iemand in acuut gevaar verkeert en zich tot de Nederlandse diplomatieke

vertegenwoordiging wendt voor bescherming een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt welke

procedure de geeigende weg is voor het beoogde verblijfsdoel gelet op de verwachte duur van het

verblijf in Nederland DaarbiJ zal Nederland zich extra inspannen voor personen die een sterke band

hebben met Nederland zoals Journalisten en mensenrechtenactivisten met wie de Nederlandse

ambassade in het betreffende land al langere tijd banden heeft en indien Nederland van mening Is dat

het in de rede ligt om zich in te zetten voor de persoon in kwestie gezien de acute noodsituatie waarin

diegene zich bevindt Wanneer dergelljke personen het voornemen hebben tijdelijk In Nederland te

verblijven en terug te keren naar hun land van herkomst maar er tegelijkertijd een verhoogd risico

bestaat dat dit niet mogelijk is dan kunt u hierover contact opnemen met DCV VR In

uitzonderingsgevallen kan DCV dergelijke visumaanvragen na een zorgvuldige weging met de relevante

directies op het ministerie voor advies voorleggen aan Hoofd IND HIND en JenV Wanneer het de

afgifte van een Schengenvisum kort verblijf betreft waarvoor de Minister van Bultenlandse Zaken zelf

verantwoordelljk is voert DCV VR hler de coordinatle op

I 4
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Agenda crisisberaad Afghanistan 16 08 2021

Beeldvorming
Update huidige stand van zaken aan de hand van indicatoren

• Politieke en veiligheidssituatie
• Veiligheidsdreiging t a v intemationale gemeenschap
• Maatregelen Westerse partners
• Beschikbaarheid commerciele vluchten en toegankelijkheid vliegveld
• Informatiepositie post
• Medische voorzieningen

Oordeelsvorming
Pofitiek

Tolkendossier

VeiUgheid post

Procedure sluiting post documenten en apparatuur

tijdelijke relocatie post

Personee

• Bezetting post lokaal en uitgezonden
• Stand van zaken evacuatie lokale staf

• Opvang lokale staf in NL

Consuialr

• Reisadvies

• Informatievoorziening NL ers

Media

• Media aandacht

• Woordvoering

Besluftvorming
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