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Beeldvorming
Technische briefing positief verlopen waardering van Kamer voor het werk wat wordt

gedaan
Overieg geweest vlak voor dit overleg tussen de postJ tM3^10 2e

militairen KAB team en CCC Beeld van de situatie nnomenteel

o er is een afnemend aanbod van mensen die de gate weten te bereiken door de

aanwezigheid van een Taliban checkpoint nabij de gate
o de gate gaat naar verwachting op korte tertnijn dicht Er is geen alternatieve route

beschikbaar

o erworden geen nieuwe mensen opgeroepen om naarde luchthaven te komen

mensen die reeds zijn gebeld worden wel intensief begeleid om bij de gate te

komen

o de situatie random de luchthaven verslechtert de Taliban komen ook dichter bIj de

muren

Het KAB team heeft 1648 mensen geregistreerd die door de poort zijn met bestemming
Nederland

In totaal staan er nu 1223 verschil met 80 t o v vanochtend mensen op de geverifieerde

lijst geevacueerden uit Kaboel deel nog onderweg naar NL Het verschil in beide getallen
wordt veroorzaakt door de pax lijsten en de vertraging die erin zit om deze te verwerken

dit effect wordt morgenochtend zichtbaar en dan worden de cijfers naar verwachting
gelijk getrokken

Busoperatie er is geen nieuwe informatie beschikbaar Er zijn nog veel bussen die voor

hetviiegveld staan o a

dat de buschauffeurs de deuren op zetten er onbekende mensen binnenkomen en er geen

begeleiding aanwezig is

commandant

Er komen verontrustende signalen binnen10 2a

Oordee svorming

Inzet SCOT

• Het SCOT team te Islamabad vliegt mee naar Nederland nadat zlj de laatste evacuees

hebben ge processed Mogelijk nog langere SCOT presentle In Islamabad om snel terug

te kunnen keren naar Kaboel of in Islamabad taken te kunnen oppakken

Busoperatie

• Busoperatie vetioopt moelzaam
• De instructies blijven staan blijf in de bus en luister naarde instructies ter plaatse
• Veel vragen komen bij het bel team en het 24 7 consulaire team binnen

Evacuatleoperatie

• Er Is een schema voor de vllegtijden echter de ervaring leert dat deze tijden ook weer

kunnen gaan schuiven door lokale omstandigheden In deze fase wordt alles penibeler
• Bij Defensie is de sluitingstijd van de gate onder de aandacht gebracht
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• Elk land heeft een fQQtprint\| I03a

hoeveel tijd
hebben landen vluchtslots gekregen Deze vluchtslots staan vast hier is niet aan te

toornen additionele vluchtslots zijn niet beschikbaar

• De boodschap moet snel gebracht worden dat er geen nieuwe mensen meer worden

opgeroepen
• Er moet een procesbericht worden opgesteld waarin informatie uiteen wordt gezet over het

ven olg nadat de evacuatie van het vliegveld is afgerond | i0 2e ^werkt aan tekst DCV

heeft een standaardtekst

en heeft uitgerekend
voor de terugtrekking Op basis hiervan is teruggerekend en

10 2a

10 2a

Vluchten

Er komen nog evacuatievluchten belangrijk om goed zicht te houden op hoeveel mensen

er nog doorheen komen en hoeveel vluchten er beschikbaar zijn tijdstippen Er moet

rekening worden gehouden metde procestijd die nodig is om mensen te boarden

Morgen vliegen er nog 2x2 C130 vliegtuigen de vluchttijden zijn
12 00 de eerste

17 30 2 stuks

21 00 de laatste

Daarnaast vliegt er morgen nog een C17 vliegtuig om 13 30 lokale tijd
Naar verwachting Is er hlermee voldoende capaciteit om de resterende evacuees die nu

nog op het vliegveld zijn of dat nog zullen bereiken uit te kunnen vliegen

Belangrijk dat het belteam actief Is voor de mensen die nu onderweg zijn Morgenvroeg
moet de stand van zaken opgemaakt worden met een weging wanneer mensen die het

vliegveld dan nog niet bereikt hebben de boodschap moeten krijgen dat de operatie stopt
met het advies om terug te keren naar veiligheid

o

o

o

Rondvraag

• In ICA Choogambtelijk overleaf oee

I0 2a
gegeven en de

omdat wlj de gate sluiten

• Politleke vraag Is of wlj capaciteit houden In Islamabad om mogelljke ultloop in Kaboel op

te vangen Het houden van een presentie in Islamabad SCOT team evt vergezeld door

BSB biedt wellicht mogelijkheden om na de evacuatie weer snel terug te keren naar

Kaboel indien mogelijk
• De insteek is om alle stoelen te benutten ook in vllegtuigen waar BZ staf en mllitalren in

zitten

f1 ]lO 2^ Tiee dat wii vlieaen qd de tijdsiQts die tdP 2^ns
iggga lQ 2a

nadrukkelijk niet

Besluitvorming
Cut off moment voor het bellen van nieuwe mensen

o morgenochtend vroeg opnieuw overleg om 08 30 met het oog op ontwikkelingen
o KAB team bespreekt met^lMg^ten commandant ter plekke wat cut off moment is

o Kab evac informeert team vier i0 2e over het niet meer bellen naar nieuwe

mensen

Busoperatie
o KAB team vraagti[M2^bf er mogelijkheid is om NL bus met voorrang te laten

behandelen KAB team knppplt tpnm aan h^ltgam nrv

o Evt via HQ CCC schakelt mdjlglBa QglBa | |C
10 2e I

o HOC voor Pussen benoemd door KAB team

DCV en alle teams blijven nieuwe meld ingen registreren Belangrijk dat mensen bericht

krijgen over de evacuatie Ook in het geval dat zij niet meer mee kunnen Gezocht wordt

naar alternatieve manieren om deze mensen op een later moment alsnog te helpen
KAB team informeert motieteam over besluiten

e 10 2evia
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Beeldvorming
• Deadline van vanmiddag 12u KAB tijd voor sluiten van de Abbey gate de poort waar NL van

gebruik maakt is opgeschoven tot uiterlijk morgenavond 12u KAB tljd Jat dan

iedereen weg is ook ambassadeteams Andere poorten sluiten reeds in d e loop van vandaag
• Taliban staat op een paar meter afstand van NL team on the ground
• Geen noemenswaardige verandering In dreigingsbeeld op de luchthaven Bij een poort leek het

wat rustlgerte worden Drelging van incldenten nog steeds waarschijnlijk
• Situatie in de stad zwaarder kallber schoten gehoord vanaf de luchthaven Taliban lijkt een

wat agressievere houding aan te nemen

Evacuatleoperatie

• KAB team hanteert deadline van vanavond 23 59u KAB tIjd voor het binnen halen van

mensen op de luchthaven en vervolgens de operatie af te ronden

• Crowd control bij de poort is ingewikkeld Het is niet gemakkelijk om geprioriteerde mensen uit

de menlgte te plukken Bovendlen heeft dat consequentles voor de doorstroom van andere

mensen op de namenlijsten
Isteren hebben Internationale partners veel mensen uitgevlogen Daardoor zijn er op dit

morrient minder mensen binnen HKAIA Verwerkingscapaciteit is daardoor hoger vandaag
• Busoperatie bus is vannacht op de Castor compound gebleven Er staat momenteel een file

van bussen voor de poort bij de luchthaven

• iom

Evacuees

• Cijfers
o Totaal geevacueerde personen met eindbestemming NL geverifieerd stand vandaag

8 30 uur 1141

o Volgens infomnatle van de post zijn nu zo n klelne 1500 mensen met eindbestemming
NL het vliegveld ingekomen Dus bovenop de 1141 zijn er zeker nog enkele honderden

op de luchthaven of onderweg vanuit Kaboel

o Verwerkingscapaciteit van team on the ground 500 mensen per dag

Oordeelsvorming
Evacuatieoperatie

• Team in Kaboel positlef dat vandaag verwerkingscapaciteit van 500 mensen gehaald kan

worden Afgesproken wordt met de teamleiders van de verschillende belteams te bespreken
wat dit betekent voor het wel of niet uitnodigen van nieuwe groepen

• Goed om mogelljkheden In kaartte brengen na het beeindigen van de evacuatie operatie op

het vliegveld KAB team legt contact met DOPS en DVB om eerste zaken in gang te zetten

• Doorgestuurde hulpverzoeken vanuit politieke en ambtelijke leiding worden via de reguliere
route behandeld BWO heeft eerder aangegeven dat te evacueren personen worden beoordeeld

aan de hand van criteria Hler aan vast houden

• Reacties op verzoeken urgente gevallen worden behandeld Besproken dat het nu niet

mogelijk is om schriftelijk te reageren op alle hulpverzoeken die niet In behandeling kunnen

worden genomen Later zal eralsnog een reactie moeten komen op niet goedgekeurde
verzoeken
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Vluchttijden

• Vandaag drie C130 vluchten KAB tijd 09 30u 14 00u 20 00u

• Vandaag een C17 KAB tijd IS OOu

• Vanavond en vannacht vertrekken twee charters naar NL 23 00u NL tijd vanuit TBL en om

Ol OOu NL tijd vanuit ISL

Evacuees

• Op onze lijsten totaal ongeveer 2200 te evacueren personen

o Ongeveer 1500 mensen zijn inmiddels op vliegtuigen gestapt of nog in het vliegveld
o Ongeveer 100 mensen op de bus richting luchthaven

o Ongeveer 400 mensen opgeroepen om naar de luchthaven te komen

o Nog 200 mensen niet opgeroepen

• Met 140 tolkenfamilies is contact gelegd Ongeveer 50 zijn er binnen op de luchthaven 47 zijn

uitgevlogen met 11 geen contact mogelijk 63 tolken moeten worden opgeroepen incl gezin

ongeveer 300 personen

• Lastig om beeld te krijgen van totaal te evacueren NL ers 227 mensen binnen gehaald op de

luchthaven nog 675 mensen opgeroepen
• restcategorie voormalige lokale staf en contractors o a bewakers post In verleden is er

een harde scheiding gemaakt tussen huidige lokale staf en deze restcategorieen Motie Belhaj
verandert dit

• Goed kljken naar presentatle cijfers opiopende totale aantalleOIOEEagecommltteerde aantal te

evacueren personen

Consulair

• Bericht over NL er die uit auto was gehaald doorTaliban niet bevestigd Overgedragen aan

DCV

• Consulaire casus in ISL dame maakt het goed en zit in vliegtuig naar AMS

Media

• Uit de Kamerbrief is opgepikt dat militairen Kaboel in gaan om NL ers op te halen

• Accent op aantallen

• COM oebruikt een video van Defensie en beelden van het team on the ground
• Journalist

geevacueerde Afghaan mee

Rondvraag

• Technische Kamerbriefing om 14 30u

• M heeft gisteravond een ronde over de werkvioer gemaakt Goed om vijf a tlen persoonlijke
verhalen van BZ ers betrokken in Afghanistancrisis kunnen vertellen te gebruiken voor

verhaal M in pens en politiek
• MP heeft gisteren BZ en DEF crisisteams bezocht

11 I0 2en spreekt later vanmiddag in het parlement en neemt een net

Besluitvorming
KAB teams bespreken hoeveel mensen nog opgeroepen kunnen worden voor evacuatie Ook

over hoe om te gaan met mensen waarmee geen contact gelegd kan worden

KAB team en CCC lopen uit of NL te evacueren personen mee kunnen rijden met bussen van

intemationale partners naar de luchthaven

Motieteam deelt standaardreactie op verzoeken met andere KAB teams en CCC

Contractors o a bewakers post vallen onder het motieteam Voormalige lokale staf wordt

separaat behandeld door KAB team

KAB teams CCC en DCV spreken door over presentatle cijfers totale aantalle il Dl2a

gecommitteerde aantallen

COM stemt timing voor het ophalen van persoonlijke verhalen van BZ ers voor verhaal M af

me|ii^ ^
DOPS BSB KAB team en CCC VCI hebben contact over redepioyment
Nieuw Crisisberaad om 16 30u
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Verslag Crisisberaad Afghanistan evacuatie

26 08 2021 08 30 uur

|lTOft| 10 2e T] CCC vz J I 1Q 2e | [POPS] IciOK^e
10 2e COM ] I 10 2e \mt7 10 2e n rK^ahlll^Pam ^^fro] 2^iou2^1p^fKahlll^Patr V |l 10 2e Dl 1Q 2e

[DCVjJ 1Q 2e i BSBjJggggb ^ |fBSB f|0 2fej^ ®VB l 1Q 2e ]fXTCf2e || DVB

TKAB^eyac ] i0 2e Kabul teamji TOxie

Aanwezia 10 2e

10 2e CAZ 10 2e

wnd CCC |TTO^| I0 2e || CCC C|0 2fe in^ dO 2e | DEF

Beeldvorming
Gisteravond en vannacht is er veel gebeurd

16 30 Crisisberaad

Afgesproken door te gaan met begeieiden van groep van zo n 200 evacuees toiken

Nederlanders en groep mode Belhaj naar het viiegveid Geen nieuwe groepen meer

oproepen Morgenochtend bepaien wat cut off moment wordt wanneer we mensen niet

ianger oproepen om naar het viiegveid te komen maar i p v daarvan gaan

communiceren dat de evacuatie operatie moet worden gestopt en dat mensen een

veiiige plek moeten zoeken

22 00 Crisisberaad

Informatie van de post ontvangen dat de gates van het viiegveid dicht zijn Situatie

wordt grimmiger Er is een Taliban checkpoint op de NL route naar de gate Besloten

om niet door te gaan met het begeieiden van de groep naar het viiegveid maar op te

roepen om niet meer naar het viiegveid te komen omdat de veiligheidssituatie het niet

toelaat 3 communicatieboodschappen aan 3 groepen de groep die nog op weg is naar

het viiegveid keer om de groep in de bus blijf in de bus en de groep die voor de gate
staat in de box blijf op uw plaats

22 00 tot 02 00 Diverse contacten met de post ei jiPT 2tO 2a

van de bussen

GeprobeerdiESa
verlenen tot het viiegveid omdat wij in tegenstelling tot vele andere landen die ook

bussen in de rij hebben alleen Nederlandse paspoorthouders aan boord hebben

Uiteindelijk 02 00 uur goed bericht dat bussen in het viiegveid zijn aangekomen

ambassade over de situatie

hulp te krijgen om onze 3 bussen met voorrang toegang te

04 00 uur Er zou sprake zijn van een acute terreurdreigingCiE i50 a® latoepen hun

landgenoten op om te vertrekken van het viiegveid Geen indicaties datde gate op

korte termijn weer open gaat Besloten in overleg meljiOK^^bm de groep die voor de

poort staat in de box nu ook op te roepen om het viiegveid te verlaten en een veiiige

plek op te zoeken vanwege de veiligheidssituatie Berichten uit deze groep dat situatie

met Taliban steeds grimmiger wordt sommigen hebben hun paspoort moeten afgeven

bij Taliban checkpoint en sommigen zijn geslagen bedreigd
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• Dit betekent dat de manieren om mensen binnen het vliegveld te krijgen gestopt
is de flow naar het vliegveld is gestaakt er is geen nieuwe aanwas meer

mogelijk
• Vandaag worden de laatste Nederlanders uitgevlogen
• Gisteren zijn 37 mensen door de greppel het vliegveld op gekomen en 118

buspassagiers
• Op basis van de registratie bij de poort zijn 1800 personen geevacueerd deze

cijfers zijn niet op basis van de paxlijsten

Bus operatie

• De bussen zijn binnen op het vliegveld Er waren 7 pax verstekelingen niet NL

paspoorthouders in de bus gekropen deze zijn er door de Taliban uitgehaald
Alleen de vooraf aangekondigde personen zijn gearriveerd op het vliegveld In de

communicatie belangrijk om te benadrukken dat er geen mensen uit de bus zijn

gehaald die Nederland op de lijst heeft staan

Overio

• PV NAVO de io 2a die aan de lat stonden om het vliegveld te bewaken hebben

gisteravond medegedeeld dat ze per direct zijn begonnen met re deployment

per afgelopen nacht zijn zij vertrokken

Oordeelsvorming
Evacuatie vluchten

Gisteren zijn er 236 pax uitgevlogen uit Kaboel

Er zijn 29 Nederlanders vertrokken op een vlucht naar| lOK^a ©en tachtigtal
Nederlanders zijn vetrokken op een vlucht naar| iQ 2a

Er zijn nu nog 172 pax op de luchthaven daarnaast 60 pax militairen en

diplomatieke staf vertrouwen is er dat al deze 172 pax mee kunnen vliegen op

NL vliegtuigen vandaag anders erbij op de C 17

Voor vandaag staat 2x C 130 gepland eerste vlucht aankomsttijd 11 00 Zulu in

Kaboel Tweede vlucht 15 30 Zulu in Kaboel deze wordt ingezet voor

en het restant evacuees

10 1b

10 1b

no 2eten douibwertrekken met de laatste vlucht

Er zijn plaatsen gereserveerd op de C 17 dit tdestel landt om 1200 Zulu in KAB

deze vlucht aangrijpen om nog zo veel mogelijk mensen weg te krijgen
Vanavond staan charters gepland vanuit ISL naar AMS

Morgenavond om 20 00 NL tijd landt het team vanuit Islamabad opde luchthaven van

Eindhoven Defensie stuurt de minister en de io 2evoor ontvangst BZ bekijkt wie vanuit

de organisatie de groep komt verwelkomen

De hele groep wordt gedebrieft op luchthaven BMW is aanwezig voor ondersteuning

10 1b
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Communicatie

• De meeste vragen vanuit de pers betreffen vragen over aantallen evacuees de

bus operatie en de gesloten poorten
• In berichtgeving over de aantallen wordt aan de veilige kant gecommuniceerd de

gecrosscheckte cijfers zijn het uitgangspunt er vindtgeen communicatie plaats
over de exacte aantallen in de bus aangegeven kan worden 100 Er wordt niet

gecommuniceerd over vluchttijden tijden van ex filtratie

• Van belang om te kijken hoe het persmoment wordt opgezet M markeert het

moment dat de operatie is gestopt Timing is belangrijk zodra de Kamerbrief uit

is vindt berichtgeving plaats aan overige groepen

Politiek

• D^j0 2^an M is benaderd uit de Kamer met vragen over de willekeur in de selectie

van afhankelijke meerderjarige kinderen Er zijn mogelijk verschillen in hoe DCV

dit beoordeelt en het motieteam dit beoordeelt Er is een asieladvocaat

betrokken

Personeel in de reoio

• DEF geeft aan presentie te willen houden in de regio in ieder geval tot 31 8 DEF

kijkt wat mogelijk en nodig is BZ kijkt of civiele presentie toegevoegd kan

worden

• DAO bekijkt in bredere zin wat de toekomstige presentie in de regio wordt

Overig

• Hoe om te gaan met hulp aanboden tussen nu en 31 08 Bekeken dient te

worden hoe om te gaan met potentiele capaciteit tussen nu en 31 8

Besluitvorming
• Het communicatiebericht aan de Nederlanders en groepen met een NL link wordt

afgestemd ^io 2e^ pcv CCC KAB team

• Bekeken wordt hoe en door wie het team vanuit BZ wordt opgevangen in

Eindhoven

• DCV checkt of de SCOT inzet in Islamabad langer kan blijven en koppelt dit terug
• De presentie in de regio wordt besproken in kleiner comite BSB VCI KAB team

DCV DAO

• BMW wordt uitgenodigd voor het crisisberaad van vanmiddag mhoo nazorg

• De cijfers voor de pers worden dubbel gecheckt hiervoor wordt de

gecrosscheckte lijst gebruikt
• Bekijken hoe om te gaan met potentiele capaciteit tussen nu en 31 08

• Volgende crisisberaad om 16 00
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Beeldvorming
Aansiag gepieegd nabij de Abbey gate punt waar NL te evacueren personen de iuchthaven op

hieip en in de buurt van de Baron aan de buitenzijde van de Iuchthaven NL team Is veilig
o Aansiag iijkt door twee personen gepieegd te zijn shooter sn suicider waarschijnlijk

ISKP gelieerd

o Mogeiijk dri^ VS soldaten gewond geraakt
o Mogeiijk minimaal 15 doden

o Muur van de sloot heeft waarschijnlijk een groot deel van de klap geabsorbeerd
Vannacht heeft KAB team mensen opgeroepen om niet meer naar de Iuchthaven te komen

Veel mensen die al bij de sloot stonden gaven aan dat zij niet weg wilden gaan

Alle vluchten van vandaag liepen zoals gepland
DEF 199 mensen zijn geevacueerd op de twee C13Q vluchten van vandaag
NB omstreeks 18 30u landde het NL team uit KAB en ISL

Manifesten van vandaag moeten nog geverifieerd worden Van belang voorcijfers richting TK

media en ketenpartners

Morgen om 20u landen de BZ en DEFcollega s uit KAB op Eindhoven KjQ 2^lO 2e iO 2e en

BMW zijn aanwezig bij de ontvangst

Oordeelsvorming
Politiek

• Kamerbrief staat gepland voor wheels up

• Presentie in de regio blijft in| ISlJ T m 31 08 blijven SCOT BSB en militairen aanwezig in ISL

om indien opties opnieuw aandienen snel evacuatie te kunnen starten in Kaboel Mogeiijk
wordt tevenS0 2iSbegevoegd

Evacuatieoperatie
• Boodschap aan mensen die op dit moment niet kunnen worden geevacueerd wordt sinds

vanochtend gecommuniceerd door alle teams Belteams volgen deze lijn
• Algemene en NL se vragen verzoeken zullen weer door DCV opgepakt worden

• Vluchten vannacht en morgenochtend
o TBL AMS aankomst 06 30u NL tijd
o ISL AMS aankomst 04 35u NL tijd

AMS aankomst 11 30u NL tijdo

Media

• Artikel Telegraaf is online gegaan

• COM ontvangt veel vragen totaal aantal geevacueerde personen e d

Opvang BZ coHega s in crisis

• COM en BMW werken aan bericht voo i10 2^oor collega s die tijdens crisis zijn ingezet
• BMW betrokken bij opvang van collega s die ingezet zijn tijdens crisis Algemene boodschap

succes benoemen maar situatie heeft impact Goed om zorg te dragen voor psychische

hygiene
• Bedrijfsartsen en BMW kijken ook naar behoefte aan professionele hulp
• BMW gaat komend weekend naar Zoutkamp voor lokale medewerkers

• Behoefte om met belteams een moment te hebben om de crisiswerkzaamheden af te sluiten

00016 257539



Crisisstructuur

• Crisiswerkzaamheden zullen afnemen Tegelijkertijd blijven ertelefoontjes en mails binnen

komen bij DCV en KAB team

• •

0 2|iO 2^ CCC hebben overleg gehad overtiming afschaling crisisstructuur Logisch moment

^crisisstructuur af te schalen moment dat vlucht met NL team in Eindhoven landt Echter

ook afhankelijk van mate waarin coordinatie nog nodig is en mate waarin werkzaamheden

kunnen worden opgepakt in de lijn
• Komend weekend waarschijnlijk geen fysieke crisisberaden nodig Wei goed om mogelijkheid

te hebben om snel op te schalen CCC s komend weekend zaterdag [ 10 2e zondag
10 2e I

• KAB teams schalen vanaf morgen af tolkenteam en mailboxteam zullen veel kleinerzijn vanaf

vrijdag Vanaf halverwege volgende week zal er een projectteam ingesteld worden

Consulair

• DCV past reisadvies aan na vertrek NL team uit KAB

U1III

Besluitvorming
KAB team en COM houden contact overcijfers totaal geevacueerde personen met NL als

eindbestemming incl paxlijsten die vandaag zijn verwerkt

DOPS gaat na hoe laat de vluchten vanuit[lSL TBLj naar AMS gaan vandaag en morgen en

koppelt hleroverterug
CCC maakt een lijst van collega s die in de crisis zijn ingezet tb v steun en hulp BMW

COM en BMW bereiden interne boodschap voo i|o 2^oor aan collega s die in de crisis zijn

ingezet
CCC en KAB teams werken aan een moment om de crisiswerkzaamheden af te ronden en de

werkzaamheden weerte beleggen in de lijn
DCV en COM stellen een lijntje op voor 24 7 contactcenter voor communicatie aan NL ers

Tolken en anderen die nog aanwezig zouden kunnen zijn geweestop de luchthaven ten tijde
van de aanslag zijn bekend Belteams nemen actief contact met hen op om te vragen of zij het

goed maken

CCC en KAB teams bezien de bezetting voor komend weekend

DCV checkt of ben tweelSCQT er^ in ISL kunnen blijven

Morgenochtend om 09u nieuw overleg
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Aanwezia
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Beeldvorming

Situatie luchthaven Kaboel en evacuatieoperatie

• De aantallen gewonden en doden bij de aanslag op de airport in Kaboel op donderdag lopen
vender op En is sprake van 90 dodelijke slachtofferr

• Gisterenavond is geprobeerd contact te leggen met de verschillende groepen waarmee BZ al in

contact stond en die op enig moment op de plek van de aanslag waren Het beeld is dat geen

van deze mensen betrokken is geraakt bij de aanslag
• NL team Is goed in Islamabad aangekomen en vliegt door naan Eindhoven waar ze vanavond

zullen aankomen Onthaal is door Mi [io 2^ q^ MP minister DEF en

is tevens aanwezig Verder is daar geen pers bij aanwezig
• De laatste vluchten met evacuees komen vandaag morgen aan

o Drie charters ISL AMS

■ 269 personen nationaliteiten niet specifiek vemoemd
■ 99 NL ers en 1 ler

■ 87 NL ers landt om 12 30 NL tijd
o Geen Nederlanders meer op C17 vlucht

BMW10 2e

In Islamabad blijven enkele BZ ers ftwee ISCOT er^ Q i8SB er5j on cafi en is er een C130 om

eventueel nog mensen op te halen De kans daarop wordt klein geacht Voorzien is dat

iedereen van dit team op 1 September ook uit Islamabad weg zal zijn

Zaterdag 28 augustus worden militaire ondersteuning SCOT ers en de IND ondersteuning uit

Tbilisi teruggehaald
Ingeschat wordt dat alle C17 toGstellen die nu nog in Kaboel zijn zullen worden ingezet voor

^xfiltratie VS

Evacuees

• Paxlijsten worden nu verwerkt Tot nu toe 1567 mensen met NL als eindbestemming excl

twee lijsten van motieteam en update tolken

o 681 NL reisgezelschappen
o Lokale medewerkers 211

o VN EU NAVO lokale staf 54

o Tolken 360 komt nog bij
o Motie Belhaj 351 komt nog bij

• Er komt nog een dubbelcheck op mensen die via andere landen zijn uitgevlogen Dit wordt

gecrosscheckt met de gegevens van de SCOT ers

• Er is een behcht over een groep personen waarvan het paspoort is ingenomen via een tas

maar die niet op het vliegveld is aangekomen Dit wordt uitgezocht door het Kaboelteam

• De schrijnende gevallen waarmee nog lets moet worden opgepakt Vanmiddag geeft het

Kaboel team hiervan een update in het crisisoverleg

Personeel

• Nazorg voor het Kaboelteam inboxteam en belteam is met DEF opgezet in samenwerking
met de bedrijfsarts van BZ HDPO levert een tekst aan voor het bericht vaiTiiO 2 30ver nazorg

• Ook vanuit directies is er aandacht voor de nazorg CCC maakt een overzicht van wie heeft

geholpen
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• Mensen uit het inboxteam hebben weinig energie meer en tegelijkertijd worden deze collega s

ook steeds meer in het reguliere werk getrokken Omdat er nog altijd e mails binnen blijven
komen moet er nagedacht worden over de bezetting Kaboel team pakt dit op en beziet of er

voldoende capadteit is

• Gisteren is besproken dat DCV VCI en DAO het werk in de reguliere lijn oppakken HDPO is

leidend in contact met lokale collega s die in NL zijn aandacht en verzorging codrdineren van

collega s die als vrijwilliger betrokken zijn en ondersteunen

■ Ten aanzlen van de Motle BelhajT het tolkendossler en mensen die nlet door DCV kunnen

een voorstel uitgewerkt voor de vormingworden geholpen wordt door

van een projectteam In ditteam zouden collega s die anders in Kaboel zouden zitten kunnen

plaatsnemen of mensen uit de interimpoule Het projectteam zal zich richten op het beheren

van de inbox toetsing voor lijsten etc

I0 2e

Crisisstructuur

• CCC onderhoudt interdepartementaal contact

• 2 3 keer per week overleg in crisisberaad setting
• Werkzaamheden belteams plannen worden hiervoorgeschreven
• DOPS crisisteams t m 31 08 waarbij nadnuk ligt op snel op kunnen schalen focus op

logistieke afwikkeling met een kleiner team

Consulair

• Het reisadvies voor Afghanistan is aangepast

Media

Bij media benoemen dat er door BZ navraag is gedaan of mensen op de luchthaven aanwezig

waren ten tijde van de aanslag en of zij in orde zijn
De Kamerisrief van donderdag heeft veel vragen weggenomen

Mogelijk vragen over NL slachtoffers door aanslag
Persmoment bij inloop MR vanochtend

Er zal geen media aanwezig zijn bij Eindhoven Airport
1[0K^Kaboel wil graag samen met Defensie praten over haar ervaringen bijvoorbeeld in een

praatprogramma COM is daarvan op de hoogte

Politiek

In de Kamettrief van donderdag staat dat

• We werken aan lijsten en zorgen dat we weten wie evt nog weg wil uit Afghanistan
• NL overleg voert met bondgenoten over humanitaire presentie in Afghanistan
• We werken aan presentie in regio

Overio

• Castor compound 10 1b

10 1b

Evaluatie

• Zal op meerdere fronten gebeuren expliciet samen met Defensie en IND

• DOPS stelt voor om op zeer korte termijn een hot wash te doen De eerste lessons learned

zullen volgende week tijdens het eerste overleg onder ‘lessons learned worden gedeeld

Besluitvorming
KAB team bekijkt losse eindjes uit belteams schrijnende gevallen waar nog lets mee moet en

pakt deze op Korte terugkoppeling tijdens overieg vanmiddag
DCV en KAB team zoekt uit hoe het zit met groep mensen die in KAB zit zonder paspoorten

Organiseren moment om bij elkaar te komen maandag 30 augustus BMW pakt op CCC

checkt Afstemmen met agenda |l0 2^
Kortj verslag van omkiapmoment wordt na akkoord door bestuursraad gedeeld
KAB team en COM houden contact overcijfers mensen met NL als eindbestemming

Vanmiddag vooriopig laatste vergadering 16 00 uur
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fVCT Crisistgam
^

10 2e COM

10 2e

KAB team

Beeldvorming
Situatie luchthaven Kaboel en evacuatieoperatie

■

E3^n IMZi liegen uit vandaag Exfiltrati^ESsial daama beginnen
Terroristische dreigingen zijn versterkt en concreet

Vanavond landt de laatste vlucht onder meer met BZ collega s aan boord

Een team van DEF en BZ blijft on call in Islamabad tot en met 31 augustus

Evacuees

In totaal zijn er 1614 personen met NL als eindbestemming geevacueerd
o NL ers kerngezinnen 681

o Tolken gezinnen 371

o Lokale staf 211

o Lokale EU staf 15

o Lokale EU VN 30

o Lokale EU NAVO 19

o Motie Belhaj 287

Volgende week worden alle cljfers nogmaals nagelopen
Het laatste overleg met partners uit de kleine keten gehad Er komt een vijfde opvanglocatie
waarvan de verwachting is daarmee voldoende capaciteit voor opvang is gecreeerd Proces

lijkt goed te lopen Actiepunten worden verder bilateraal opgepakt

Psychosociale nazorg voor BZ lokale staf in de opvanglocatie in Zoutkamp is geregeld

Zaterdag 28 augustus gaat een groep BZ vrijwilligers naar deze opvanglocatie
Bijzondere gevallen KAB team brengt laatste zaken waar nog lets mee meet in kaart en

draagt zodra mogelijk over aan DCV

KAB teams

Er Is een skeleton staf voor KAB team in weekend Urgente gevallen worden in de gaten

gehouden iQ 2e is on call in weekend Maandag worden de taken overdragen aan

projectorganisatie

Bij het motieteam zijn intussen 12 000 e mails binnengekomen Een groot deel daarvan moet

nog bekeken worden Daar moet organisatie voor opgezet worden waarvan de capaciteit
wordt ingeschat op 50 fte Dat kan niet op basis van vrijwilligers maar dedicated mensen Er

is een voorstel gemaakt dat nu bi|0 2djgt
Maandag 30 augustus gaat er eenii^a naar M over projectorganisatie met daarin gevraagd
besluit en mandaat

Personeel

In de Bestuursraad is aandacht geweest voor nazorg voor het personeel dat heeft

meegeholpen tijdens de crisis en wat leidinggevenden voor hen kunnen doen Er komen

volgende week inloopsessles voor deze medewerkers CCC verzamelt de lijsten van deze

mensen zodat een uitnodiging kan worden verstuurd naar iedereen die heeft geholpen

Nazorg voor verschillende groepen wordt georganiseerd
o Lokale medewerkers die zijn opgevangen in Zoutkamp hier zorgt de BMW vanuit

werkgeverschap voor psychosociale nazorg
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o NL team Kaboel de BMW is aangesloten bij ontvangst op Eindhoven Airport en

opvang

o Teams op R8 veel mensen hebben al gesproken met BMW Advies BMW is mensen

hebben tijd nodig voor herstel en rust Daarom doet zij de expliciete oproep om deze

college s niet meteen In te zetten op regullere werkzaamheden Hier is ook een

belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden Daarbij zijn veel jonge mensen

Ingezet die nIet voottereid waren op dit werk^ hiermoeten we mogelljk extra alert op

zIjn
Het Kaboel belteam organiseert een bijeenkomst op 06 09

IGG en DVB hebben al een e mail rondgestuurd om mensen een hart onder de riem te steken

Er zijn In de afgelopen twee weken zo n 270 vrijwllllgers In het KAB team ingezet en zo n 60

vrijwilligers bij DCV

Consulalr

Er is door DCV een lijn in de maak voor 24 7 ten behoeve van mensen die aankloppen bij

posten in de regio en die geevacueerd willen worden Hoe hiermee om wordt gegaan moet

politiek worden besproken Mensen krijgen regullere bljstand maar geen vervoer cf staand

beleid

Media en woordvoerino

Bij de aankomst vanavond op Eindhoven Aitport is geen pers Wei loopt er nog een verzoek tot

schriftelijk interview met^IM^Kaboel

Vanuit de pers nog altijd vragen over aantallen Het is lastig om cijfers te noemen Een deel

van de aangemelde personen had zich bijvoorbeeld ook aangemeld bij andere landen Dit

maakt het lastig om concrete cijfers te krijgen
Er zijn al vier WOB verzoeken binnengekomen over de evacuatieoperatie in Afghanistan

Communicatie

Naar aanleiding van de aanslag donderdag is er weer directe communicatie geweest met

tolken die nog in Kaboel zijn achtergebleven Afgesproken wordt een lijn te trekken in de duur

en vorm van het contact Het lijkt onverstandig om bepaalde groepen anders te behandelen

Erzijn collega s die op de eigen BZ telefoon gebeld hebben mette evacueren personen zij

stoppen het contact en verwijzen doorsturen naar callcenter 247 Het kleine aantal gevallen
kan niet snel en gemakkelijk kan worden overgedragen wordt nog door | I0 2e | opgepakt
Voor alle groepen geldt dezelfde manier van dienstverlening In goed overleg zal het contact

worden afgebouwd

Crisisstnuctuur en evaluatie

Volgende week nog een paar crisisberaden plaatsvinden omdat er nog presentie in ISL is

Het eerste beraad op maandag Is deels een reguller overleg maar ook een hot wash up waar

lessons learned kunnen worden gedeeld Deelnemers zijn BZ IND DEF DOPS en COA Een

snelle eerste evaluatie is van belang omdat veel mensen snel zullen verdwijnen in het regullere
werk

Op ander moment en in ander overleg wordt bekeken op welke wijze de verdere evaluatie

plaatsvindt Wellicht gaat de TK ook vragen om een evaluatie

De crisisberaden zullen plaatsvinden op maandag woensdag en vrijdag Invulling zal maandag

tijdens crisisberaad worden besproken
Archivering de lijsten van de KAB teams staan op de SWR

Dit was voorlopig de laatste regullere vergadering
CCC IzondagZaterdag is

het crisistelefoonnummer die naar de dienstdoend CCC wordt overgeschakeld [
Ma wo vr overleggen Maandag bespreken we het uitnodigingsbeleid ten aanzien van de

waakviamstand

Crisiscoordinator is altijd bereikbaar op10 2e 10 2e

10 2e

Besluitvormlng
Er lopen nog enkele ingewikkelde gevallen waar NL nog lets mee moet Deze worden

opgepakt door 24 7 en niet meer via belteams
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Best practices ten aanzien van mails door het MT van IGG en DVB over nazorg en recuperatie
worden gedeeld met de KAB teams Oproep aan directies om die te delen met medewerkers

die zijn ingezet in crisis en de reguliere teams waar mensen werk van elkaar hebben

Qvergenomen

I0 2e |deelt casus lokale medewerkers met i0 2eifamilie zit ir | iQ 2a | m mag niet naar NL

komen

CCC dealt uitnodiging voor maandag Ikotlj crisisberaad en le^sonE learned
^

Maandag expert AVG uitnodigen voor crisisberaad maandag

gegevensbescherming om te spreken over het archiveren van paxiijsten e maiis en

appberichten
KAB teams pakken separaat lijn aan ingewikkelde gevallen op

Aanstaande maandag zal de invulling en deelnemerslijst van verdere crisisberaden worden

besproken

I0 2e
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Beeldvorming
PoUtiek

Op vrijdag 3 September is in een bewindspersonenoverleg gesproken over de uitvoering van de

motie Belhaj Naar aanleiding van dit BWO zal een interdepartementale werkgroep in het leven

worden geroepen^ met als doel het coordineren van de verdere uitvoering van de motie

Er zai vervoigoverieg piaatsvinden onder meer over hoe de poiitieke verantwoordeiijkheid van

de werkgroep wordt geregeid BZ Defensie en JenV zuiien bemensing ieveren voor de

werkgroep waahbij oog zai moeten zijn voor de samensteiiing verschiiiende discipiines De

voorzitter van de werkgroep wordt via de ABD aangezocht De ToR moet nog worden

uitgewerkt
Het feitenreiaas de tijdiijn en de kamerbrief moeten vandaag naar de Tweede Kamer waama

feiteiijke vragen kunnen worden gesteid Het proces wordt door DAO en CPK gecoordineerd

Morgen wordt duideiijk wanneer het pienaire debat zai piaatsvinden Naar verwachting zai dat

voigende week zijn

Kamervragen dooriopen de normaie interne afstemmingsroute dwz aitijd via | io 2e |en indien

nodig vi^ [M2jten of| iO ^ gecheckt op consistentie door DAO

Evacuates

• Momenteei zijn ertwee opties die zeer reeei worden geacht
o Personen vanuit Kaboei uitviiegen naar 3oha | uitgevoerd door|Qatar Airways |m heeft

hier in het weekend akkoord op gegeven

aiieen voor personen met een buiteniands Nederiands paspoort Deze optie is

daarom aiieen geschikt voor een deei van de personen op de iijst van DCV DCV heeft

80 a 90 personen gebeid over deze evacuatiemogeiijkheid Een deei was niet

bereikbaar een deei heeft Afghanistan inmiddeis veriaten en een ander deei vindt deze

mogeiijkheid te riskant en zag af van eventueie evacuatie op dit moment via deze

weg Er zijn 22 personen die nu voor deze evacuatiemogeiijkheid op de iijst staan

o Een groep mensen Nederianders en toiken is in Pakistan aangekomen deeis iegaai
deeis iiiegaai Daar zijn ze opgevangen in een guest house via de post in Isiamabad

Er wordt nu bezien of deze mensen naar Nederiand kunnen worden gerepatheerd
• Overige evacuatieopties iijken nu geen reeie mogeiijkheid

o Over iand van Herat naar Teheran

o Commercieie viuchten zijn niet mogeiijk om het viiegveid in Kaboei niet in gebruik is

beidt10 2a

Oordeelsvorming
Evacuatie operatie
• Personen kunnen vanuit een derdeiand een Machtiging tot vooriopig verbiijf mvv aanvragen

mits zij door Nederiand op een iijst zijn geregistreerd
• Ten aanzien van de meereizende famiiie is nog niet geheei duideiijk wie er onder de motie

Beihaj vaiien Mogeiijk gaat het naast de per^oon zeif om het kerngezin bestaand uit de

partner en kinderen tot 18 jaar of de partner en afhankeiijke kinderen Defensie heeft voor de

toiken de iijn gehanteerd partner en kinderen tot en met 24 jaar Om op dit punt heiderheid te

verschaffen coordineert de CCC deze vraag richting de IND

• Later vandaag zai met de betrokken posten in de regio overleg piaatsvinden In de komende

dagen zal vervolgens een instructie met de posten worden gedeeld ten behoeve van de

opvang van evacuees
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De lijsten met te evacueren personen die de post in de regio heeft opgesteld wordt naar BZ

gestuurd voor een crosscheck Door DCV wordt uitgezocht of dit wederom via CSO EVAC kan

verlopen
Wanneer pereonen commercieel kunnen uitviiegen onafhankelijk van de luchthaven is dat

voor eigen kosten Nederlanders kunnen hiervoor een lening krijgen DCV heldert op welke

richtlijnen zullen geldenten aanzien van de verschillende groepen tolken motie Belhaj
Nederlanders

Met alle personen op de lijsten tolken^ motie Belhaj Nederlanders wordt uiterlijk aanstaande

woensdag contact opgenomen telefonisch of per e mail Er is sterke behoefte bij deze

mensen om met de Nederlandse overheid in contact te blijven
We houden vast aan de lijn om geen advies te geven over mogelijkheid om al dan niet over

land Afghanistan te ontviuchten

Berichten van private partijen over de mogelijkheid tot evacueren worden doorgeleid naar

VCI CCC ten liQ 2^ het overzicht van het aanbod in een hand te houden CCC werkt op basis

van de reeds binnengekomen aanbiedingen een voorstel uit voort|i0 2^
Ten aanzien van de evacuatiemogelijkheid met Qatar Airways bespreken |o 24] lQ 2e |DCV
erii[0Kg^j[2e [vanmiddag het moment van het delen van de passagierslijst

wordt gevraagd wat de mogelijkheden zijn i an vluchten uitgevoerd door PIA10 2a

Personeel

• De aanspreekounten van de teams zijn
o CCC llQ ^reK2e |
o DCV

o Tolkenteam lQ 2e^e

o Motieteam

o Ambassadeteam KAB team

• Wanneer er concreet zicht is op het herstarten van evacuaties is het belangrijk om te

beschikken over inzetbare collega s die plaats kunnen nemen in de belteams De groslijst die

ten behoeve hiervan is opgesteld wordt door I I0 2e | motie team besproken met

10 2e hDPO

• De mogelijkheid om externe belteams in te zetten wordt nader onderzocht I io 2e | heeft

het NCC benaderd over het raamcontract met het Rode Kruis Andere mogelijkheden zijn de

inzetvan SOS International en Defensity College

10^ 1Q 2en en I 10 2e |flOU2e

10r~ 10 2e ^ bn^no 2e ^e

10 2eiq iQ 2e | en

Cijfers en lijsten
• De bewindslieden blijven graag dagelijks op de hoogte van de laatste cijfers uitgesplitst naar

cijfers overde inbox totaal aantal e mails Nederlanders de tolken en de motie Belhaj Deze

informatie is voor intern gebruik
• Eerdere verwarring over cijfers ten aanzien van de tolken wordt door Defensie in de lijn

opgehelderd
• Om dagelijks een update te kunnen geven over de cijfers leveren alle teams deze dagelijks

om 16 30 uur aan bij| io 2e || i0 2e | zodat zij om 17 00 uur een update voor de top kan

verzorgen die dan in het bulletin wordt meegenomen De cijfers bevatten

o Hoeveel aanvragen overig of e mails Belhaj zijn ontvangen

o Hoeveel personen al uit Afghanistan zijn weggekomen
o Van hoeveel mensen we een goedgekeurd verzoek hebben llggen

Woordvoeting
• In hetgeval bezorgde burgers zich bij BZ melden en zeggen personen te vertegenwoordigen

die willen worden geevacueerd is het van belang dat no 2e^ wordt wie de te evacueren

personen zijn Alleen zo kan worden nagegaan wat de status is van deze mensen

bekend onbekend geregistreerd etc We doen geen ultspraak over individuele gevallen

tegen derden maar we kunnen wel zeggen of mensen in behandeling zijn indien bekend

• Wanneer personen met een evacuatievlucht naar Doha of Islamabad zijn vertrokken kan

hiermee naar buiten worden getreden Ter voorbereiding hierop is een woordvoeringslijn
opqesteld

• lO 2eBpreekt met I0 2e n COM nader over woordvoering10 2e
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Crisisstructuur

• Er zal twee keer per week een crisisberaad plaatsvinden tenzij vaker nodig is

• In de bulletins wordt de cijferupdate meegenomen Het verzoek van CC is om ook andere

belangrijke informatie aan te leveren bij CCC voor de bulletins VCI zal ook dagelijks een

uitvraag doen waarb j0 2^aboel wordt meegenomen
• CCC heeft op woensdag een ovetieg Ingepland met de belangrijkste directies van BZ over

archiveren en het omgaan met AVG gevoelige informatie

Besluitvorming
CCC neemt contact op met IND overde vraag wie ten aanzien van de motie Belhaj wel en niet

valt onder kerngezinVafhankelijke familieleden

DCV zoekt uit of posten wederom via CSO EVAC paxlijsten met Nederland kunnen delen voor

een crosscheck

DCV heldert op welke richtlijnen zullen gelden ten aanzien van de verschillende groepen

tolken^ motie Belhaj Nederlanders

Met alle personen op de lijsten tolken motie Belhaj Nederlanders wordt uiterlijk aanstaande

woensdag contact opgenomen telefonisch of per e mail

CCC werkt op basis van de reeds binnengekomen aanbiedingen van private partijen een

voorstel uit voort 0 2e

Vanmiddag besprekerttoi^^ I0 2e |DCV erl [01i^ 2e het moment van het delen van de

passagierslijst
I0 2e slamabad wordt gevraagd wat de mogelijkheden zilrl van vluchten uitoevoerd door PIA

Alle belteams leveren dagelijks om 16 30 uuractuele cijfers aan bij
De lijst van personen die nu in het guest house in Pakistan zitten wordt gedeeld met Defensie

DCV maakt een overzicht van de verschillende uitkomsten van de belactie over de

evacuatiemogelijkheid met een vlucht door Qatar Airways en deelt deze met

HDPO en het KAB team checken de status van de twee nog in Kaboel verblijvende familieleden

van lokale staf

10 2e

10 2e

ontvangt een vriendelijke e mail over de door hem aan de kaak gestelde10 2e

punten

Bij meldingen van burgers namens personen die willen worden geevacueerd wordt nagegaan

over wie deze meldingen concreet gaan en wordt de status van deze evacuees nagegaan door

het verantwoordelijke team

Volgende overleg nog niet gepland
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Beeldvorming

1 Drelgingsbeeld Kabul

• Intentie ISKP om Taliban een hakte zetten is groot capaciteit is er ook Dus dreiging is reeel

• Sinds aanslag van 2 weken geieden geen activiteiten meer te zien

■ Nu geen indicatie dat er concrete informatie is over op handen zijnde aanslag
• Afgelopen jaren regelmatig aanslagen in Kabul door ISKP lastig om te contoinen doen Taliban

waarschijnlijk wel alles aan

• Onze informatlepositle is drastisch verminderd geldt ook voor partners Dat betekent dat ergeen

concrete informatie bescbikbaar is maar dat wordt gewerkt op basis van een inschatting
• Geen zicht op hoe het vliegveld beveiligd wordt

2 Evacuatie

Doha route

gebeld dat een eerste vlucht zou plaatsvinden [• Post is afgelopen nacht 1Q 2a

103a 1012^ 10 2a 109a

zorgen om veiligheidssituatie en concrete dreiging van aanslagen Ult contact| iQ 2a [jleek geen
aanwijzingen voor concrete dreiging Daarna besloten NL ers op te roepen voor de vlucht n^i0 2a

10 C3 2nPCV heeft daarbij het veiligheidsrisico van evacuatie operatie gecommuniceerdiij^^^^
heeft vroeg in de ochtend besluit genomen om mee te gaan

I— —

C^^ieeft M vannacht geinformeerd over deze operatie
Beeld is dat van opgeroepen nationals ca 30 is komen opdagen Voor NL is aantal pax

uitgekomen op 13

Verzamellocatie van NL evacuees

en anderen is elnd vanrnorgen vertrokken naar het vliegveld

Post ontving bericht di109 i aarschijnlijk 4 Afghaanse paspoorthouders op het vliegveld heeft

gekregen familie van bnduidelljk of zij ook mee mogen op de vlucht Indien dit lukt opent dit

wellicht mogelijkheden voor ons voor later

Morgen waarschijnlijk een tweede vlucht In de avond werd bekend dat op die vlucht ook

gemenade gezinnen zullen worden toegelaten
I0 2a in beginsel voor DCV categorie tot dusver alleen NL paspoorthouders benaderd Een

aantal van hen zat enorm in een dilemma vanwege veiligheidsrisico s Waarschijnlijk wordt

bereidheid hoger indien de eerste vluchtl i0 2a blaagt

Bus met NL ers10 2a

10 2a

10 2a

• Er zitten 48 mensen van onze lijsten in Pakistan die daar z s m weg moeten kan niet via

commerciele vluchten ivm ontbrekende documentatie

• f I0 2a sturen ergens de komende dagen waarschijnlijk een vliegtuig vanuit I0 2a laar

Islamabad Hierop heeft de postgeprobeerd 30 plekken te reserveren

UNHAS route

• Vliegt vanuit Herat Kandahar en Mazar i Sharif vliegen naar Islamabad

• Niet duidelljk of zlch op deze locaties ook mensen van NL lijsten bevlnden

I0 lb
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Alfiemeen

• Personen op de DCV en Beihaj lijst zijn weer benaderd en o a gevraagd waar zij zich bevinden

merendeel bevindt zich in Kabul

• 2familieleden echtpaar van een lokaal personeelslid zitten in Kabul en willen graag weg

3 Cijfers en lijsten
• Defensiellalson is gevraagd om met teamleiders te zorgen voorconsequente cijfers Nu teveel

niet uitlegbare verschillen o a door verschillende maniervan interpretatie
• Teams ondertussen permanent bezig om hun lijsten te structureren op te schonen

• Cijfers zijn zeervolatiel mensen gaan o a op eigen houtje reizen We kunnen derhalve geen fixed

cijfers geven altijd disclaimer nodig
• Voor de groep Belhaj komt er een sluitingsdatum voor de groep tolken en de Nederlanders blijft

de mogelijkheid tot aanmelden doorlopen
• Er lopen lijnen met andere landen over hoe zij hun informatie ordenen zoeken

4 Politiek

• Het feitenrelaas is deze week naar de Kamer gestuurd Naar aanleiding daarvan zijn 493 vragen

gesteld Deadline voor aanleveren antwoorden is morgen om 11 00 uur

• De stand van zaken gaat maandagochtend uit samen met de antwoorden op de feitelijke vragen

• Voorbespreking M voor plenair debat dat op woensdag is vindt dinsdag plaats
• Deadline aanleveren dossier plenair debat is vandaag
■ Datum BWO is nog niet bekend

Uitvoering motie Belhaj

is aangetreden als projectleider uitvoering motie Belhaj
• Uitvoering zo goed als onmogelijkop de manier waarop we de motie nu interpreteren kunnen

mensen niet toetsen aanhoren etc Poiitieke lijn is we gaan hier toch mee door

• Hoogambteiijk wordt heel nadrukkelijk gewezen op waarom dit een onuitvoerbare opdracht is

Advies is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaaid Wordt vervolgd

10 2e

5 Personeei

• Psychosociale zorgtrajecten met lokale medewerkers zijn gestart
• Aantal voormalig medewerkers ambassade Kabul is een inzamelingsactie gestart a 12800 euro

opgehaald
• Famiiieleden van lokale medewerkers in | 10 2a |eKij0 24Qnogen naar NL worden gehaaid
• CCC op zoek naar een extra waarnemer bij HDPO vraag neergelegd of tijdelijk een CCC fulltime

kan worden ingezet in het crisisteam

• Nog niet bekend wanneer 10 2e precies terug zal keren was vraag vanuit media

6 Media

• Rustig qua vragen we staan wel 10 2 achter qua beeldvorming over M en ons departement
• COM aan de slag met verbeteren probeert elke dag nieuwe dingen te vertellen

• Gisteren M I0 2en aten praten met het NRC publicatie waarschijnlijk vlak voor het

plenaire debat

• Interview I m 2e j2e

■ HDPO en COM zijn bezig met vooralsnog interne woordvoering over lokale staf

in de maak voor ons eigen kanaal op Rijksoverheid nl

Oordeelsvorming

1 Evacuatie

■ Wegaanv w b de Doha route uit van inschattingi l0 2a| if het veliig genoeg is om evacuees naar

het vllegveld in Kabul te verplaatsen 10 2a
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Afiviftf nFF f

10 1b

• De kans dat we op korte termijn Afghaanse paspoorthouders uit Afghanistan kunnen krijgen is

klein

2 Cijfers en lijsten
• Niet iedereen heeft dezelfde interpretatie van gevallen dit moet gelijk worden getrokken Er

zullen ook uitzonderlngen zijn die moeten we met elkaar afstemmen

• Wie in welke categorie valt moet ook met de bewindspersonen worden afgestemd
• Uitdrukkelijk verzoe ^ ^K^n betrokken DG Defensie cijfers graag op zeer korte termijn fT0 2e

krijgen bij voorkeur voor het debat

3 PoMtiek

■ Goed om in Kamerbrief ook helder te maken dat motie Belhaj vrijwel onuitvoerbaar is

• In antwoorden op vragen over hetfeitenrelaas graag feitelijk blijven niet al ons kruit verschieten

voordat het debat plaatsvindt
• DAO ziet graag wear aanspreekpunt voor wat er politiek in Afghanistan gebeurt vraagt zich af of

ambassade Kabulteam daar weervoor kan worden ingezet Collega s ambassade worden op dit

moment voi Ingezet op uitzoeken bijzondere gevalien bijv Afghaanse dipbmaten

4 Media

Voorzichtig zijn met de woordvoering overvluchten nu communiceren over huidige vlucht kan

toekomstige vliichten in gevaar brengen
Aan de andere kant helpt het in de beeldvorming wanneer we iets kunnen zeggen over inzet

Doha route Goede verbeterslag alleen mogelijk wanneer we laten zien wat we aan het doen zijn
In de communicatie zullen we in ieder geval moeten meebewegen met de feiten die bekend

worden bijvoorbeeld dat het om Doha en evacuatie van meerdere nationaliteiten NL ersgaat

etc

10 2a

Besluitvorming

1 Evacuatie

Post Doha en DCV zetten voorbereiding in gang voor aanmeiden mensen voor vlucht morgen De

groep die van het weekend is gebeid en 2 mensen die het vandaag niet hebben gehaald worden

nogmaals benaderd Post checkt aantal beschikbare plaatsen We melden aJIeen NL nationals aan

volgens lijn I0 2a ioen andere landen ookj en volgen dezelfde procedure als gisteren
Post vertelt evacuees bij aankomst in Doha geen informatie geven aan famllie etc over

evacuatie operatie
Indien de vlucht vanuit Pakistan naar I0 2a concreet wordt neemt CCC contact op met

ambassade i0 2at b v opvang en doorvoer evacuees

CCC legt _ via post Islamabad contact met UN HAS hoe we horen of er vluchten zijn en wie

daarop mee mogen

Post Islamabad houdt PIA uptie in de gaten Daar zit vooralsnog weinig beweging in

2 Cijfers en lijsten
• Liaison DEF zorgt er i s m teamleiders voor dat cijfers zo snel mogelijk strak worden getrokken

moet duidelijk zijn in BWO notitie a s maandag en voor voorbereiding M voordebat dinsdag

3 Politiek

• CCC coordineert vragen feitenreiaas m b t situatie ter plaatse met ambassade SCOT BSB etc

m0 2e[i raagt l0 2e ^m te heipen
• DOB buigt zich overde archivering en legt contact met CCC en DAO hierover ook i v m

afhandeling Wob verzoeken DOB vraagt hiervoor extra capaciteit aan bij IDI
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4 Personee

• Er wordt uitgezocht of het team var | 10 2e | n Doha kan worden opgeplust met o a een

secretaris Mogelljk ook handig om teami i0 2e | te versterken

5 Media

• In de communicatie bewegen we mee met de feiten die publiekelijk bekend zullen worden

6 Overig
• Tweemaal per week een crisisberaad^ DEF blijft hierbij aangehaakt tb v dreigingsbeeid
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Aanwezig
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10 2e

Beeldvorming
Evacuatiemogefijkheden

Vanuit Pakistan

Gisteravond vlucht met 46 mensen uit Islamabad zowel mensen met NL paspoort als mensen

van de tolkenlijst geen BelhaJ} Charter naar NL was in beginsel eenmalig

UNHAS neemt alleen eigen staf en humanitaire staf mee geen evacuees

PIA vooralsnog alleen op basis van charters Nu model

waarop 300 mensen in kunnen Geldig paspoort en Pakistaans visum nodig

Route over land vanochtend familie aangemeld bij DCV onder de aandacht gebrachtom
instructies te verkrijgen Gaatom 1 NL paspoorthouder met gezin {in totaal 8 deze zijn illegaal

de grens overgestoken

10 2a

3p de hoogte gebracht nota verbale}I0 2a

Vanuit Doha

Vrijdag en mogelijk ookzaterdag is er een vlucht van Kabul naar Doha voor NIse

paspoorthouders en hun afhankelijke gezinsleden

33 mensen op de lijst geprobeerd is om er nog mensen aan toe te voegen {omdat er op de

oorspronkelijke lijst 38 mensen stonden maar dat lukte niet Een groep van 4 mensen voldoet

niet aan de criteria dus de vraag is of die uiteindelijk mee mogen

Aantal lidstaten zonder ambassade in Doha hebben EDEO om hulp gevraagd 10 2a

10 2a n0K2a

i erzoek is om Afghaanse EU burgers mee te nemen naar Doha Vraag dl4i|Q 2

neert is or inl ae verantwoordelijkheid wil nemen voor de veiligheid van deze mensen vooral

voor het stuk Kaboel Doha Verzoek vanuit Doha om een instructie over welke consulaire

bijstand geboden mag worden

10 2a

Vanuit Teheran

Crisisberaad nietgoed aangehaakt bij situatie in Teheran Er is wel contact met Teheran maar zij

zijn momenteel niet aangehaakt bij het crisisberaad Teheran was wel aanwezig bij overleg over

de consulaire instructie aan posten in de regio heeft de concept instructie ook gehad Het is het

overwegen waard om Teheran de komende periode aan te haken bij het overleg

Via Oezbekistan

Kan niet worden nagetrokken vanuit Doha kan Moskou eventueel doen Een aantal NIse

paspoorthouders zijn vanuit Afghanistan naar Oezbekistan en toen naar Duitsland gereisd

Private partijen

VCI inventariseert de opties om private partijen in te zetten bij evacuatiesC^M ivil hier deze

week graag een advies over hebben VCI legt het advies besluittevens voor aan Islamabad voor

inhoudelijke feedback alvorens dit naat|Q 2ogaat Er moet nagedacht worden over een

effectieve inzet van mensen en middelen het kost circa een week om een groep van circa 40

personen in Nederland te krijgen DCV waarschuwt voor landroutes en gebruik van private

partijen zolang criteria niet eenduidig zijn
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