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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2015 13:46
Aan:
Onderwerp: FW: VERZOEK vaste cie BZ / erkenning Armeense genocide
Bijlagen: 2015D19394 min BuZa Duitse president over Armeense genocide.pdf; Armenië / 

Duitsland / update 24 april

, was nog vergeten jullie c.c. te geven van verzoek in bijlage. Hierbij alsnog, inclusief informatie Berlijn. 

Ik stuur zo dadelijk nog een ander verzoek door dat we van de TK kregen over de Armeense genocidekwestie. Als 
jullie daarbij willen meelezen, moet je het maar even laten weten. 

Groet, 

From: 
Sent: vrijdag 29 mei 2015 14:21 
To: 
Cc: ; BLN-PA; BAK-CDP; ANK-PA 
Subject: RE: VERZOEK vaste cie BZ / erkenning Armeense genocide 

Ik ben net even bij )  langs geweest. 

De resolutie van de Bondsdag is formeel nog steeds een ontwerp in de cie Buitenlandse Zaken (zie eerdere mail van 
 kopie in bijlage). I.t.t. eerdere verwachtingen zal de resolutie niet meer vóór de zomer door de plenaire 

vergadering besproken (en zeer waarschijnlijk ongewijzigd aangenomen) worden. De tekst van de resolutie ken je. 
 

   
  

 
 
 

 
   

 
 

 
  

 
 

 
  

Dus, wat je vraag betreft, de officiële lijn van de regering is dat die zich vooral op de toekomst richt, ter bevordering 
van de ‘Türkisch-Armenische Annäherung’ en daarmee ook de opdracht van de Bondsdag, om hieraan te werken, 
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uitvoert. Er is géén wijziging in de positie van de regering wat de term genocide betreft. Het lijkt inderdaad sterk op 
de situatie bij ons. 

Kun je hiermee uit de voeten? 

Groet, 

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Klosterstr. 50, 10179 Berlijn 
Email: @minbuza.nl   
T: +49 30 
Mob: +49 
www.niederlandeweb.de  
www.facebook.com/botschaft.nl 

From: 
Sent: woensdag 27 mei 2015 15:05 
To: 
Cc: 
Subject: FW: VERZOEK vaste commissie Buitenlandse Zaken inzake erkenning door de Duitse president van 
Armeense genocide 

Beste 

Zie bijgaand verzoek van de VKC/BZ. Zou jij mij bouwstenen voor beantwoording kunnen aanleveren? Ik heb zelf 
overigens het gevoel dat de Duitse positie nu goeddeels gelijk is aan de Nederlandse,  

 
. Maar het genoemde artikel in Die Zeit lijkt te suggereren dat 

de regering instemt met de kwalificatie van de gebeurtenissen door de Bundestag als volkerenmoord. 

Groet, 

From: BSG-PID  
Sent: woensdag 27 mei 2015 10:44 
To: DEU 
Cc: 

Subject: VERZOEK vaste commissie Buitenlandse Zaken inzake erkenning door de Duitse president van Armeense 
genocide 

Hierbij ontvangt u een verzoek van de vaste TK-commissie voor Buitenlandse Zaken. Wij verzoeken u: 

1. de reactie op het verzoek binnen 10 werkdagen aan de betrokken bewindspersoon/personen aan te bieden; en
2. bij de beantwoording gebruik te maken van het sjabloon in Word (te vinden onder main menu/buza-

common/brief aan Parlement).
3. De definitieve WORD-versie van de Kamerbrief toe te voegen aan FOXY/TRIM: BZ-2015.34370
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3

Hoort het voortouw bij een andere directie? Dan verzoeken wij u de coördinatie over te geven aan die directie met 
kopieverlening aan BSG-PID. Hieronder vindt u praktische aanwijzingen voor de beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Parlementaire Informatie Dienst 
Bureau Secretaris-Generaal 
4D-vleugel / toestel 

+++ 

Praktische aanwijzingen 
 vermeld rechtsboven naam van de directie (voluit geschreven)
 laat bij de datum de dag weg (deze wordt met de hand ingevuld)
 vermeld kenmerk van de directie
 vermeld geen namen van politieke partijen
 gebruik geen aanhef (wordt met de hand geschreven).

Help save paper! Do you really need to print this email? 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: woensdag 15 april 2015 12:45
Aan:
CC:
Onderwerp: ontmoeting Asscher-Kurtulmus

Beste , ik zal het doorgeven aan de Turkse ambassade. 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

 

Groet, 

From: @minszw.nl] 
Sent: woensdag 15 april 2015 12:26 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Turkse 2e man 

Beste 

Hoor zojuist dat  akkoord is met ontvangst van de Turkse vicepremier a.s. vrijdag om 9.30-10.00 uur.  

We zijn nu druk met de voorbereiding daarvoor. Mochten jullie van BZ nog algemene punten over de bilaterale 
samenwerking met Turkije hebben dan hoor ik het graag  

 
 

Vriendelijke groet, 

Van: @minbuza.nl] 
Verzonden: dinsdag 14 april 2015 16:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW:  

Hallo 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.
2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

44

10.2.a

10.2.a

10.2.a

10.2.e



2

Wij horen net  van de ambassade hier, die mijn  belde, dat zij een 
voorkeurtijd hebben voor een eventueel gesprek met Asscher tussen 16.00 en 17.00 (naar ik begrijp alleen 
voorkeur). Maar dat ook de ochtend een mogelijkheid is, tussen 09.00 en 10.30 uur. 

En we horen natuurlijk graag als jullie nieuws hebben over een afspraak. 

Hartelijke groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. .

Help save paper! Do you really need to print this email? 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: woensdag 15 april 2015 12:06
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Turkse gemeenschap wil op 24 april in Almelo Gallipoli herdenken

Beste , 

Onze  bevestigde zojuist nog eens de kabinetslijn, die jullie wat ons betreft kunnen doorgeven aan 
Almelo. Komt erop neer dat er niemand naar de Gallipoli-herdenkingen gaat (In Turkije of in NL), en er wel 
diplomaten/ambtenaren naar de Armeense herdenkingen gaan. Deze lijn bindt natuurlijk een burgemeester van 
Almelo niet, maar is hopelijk wel richtinggevend. Er is vanuit die optie geen reden om ook af te zien van 
aanwezigheid bij de Armeense herdenking als de burgemeester niet naar de Gallipoli-herdenking zou gaan, maar die 
afweging moet hij zelf dus maken. 

We houden contact. 

Groet, 

From: @minszw.nl]  
Sent: dinsdag 14 april 2015 21:26 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Turkse gemeenschap wil op 24 april in Almelo Gallipoli herdenken 

Ha  en meelezers, 

We naderen de kritische datum van de 24ste. Na de informatie van vandaag en het bredere palet aan 
initiatieven (ik noem de lezing aan de VU), de wat afhoudende opstelling van de Armeense gemeenschap in 
Almelo, de plotselinge herdenking G.), schat ik in dat we er nog niet zijn en er mogelijke in de komende 
dagen nadere ontwikkelingen kunnen verwachten. 
Ik stel voor dat het overleg woensdag vooral in het teken staan van actuele ontwikkelingen ook met het oog 
op opstelling richting BM en ambtelijk Almelo, minister Ascher en wie weet minister Koenders. 
Vooral zaak elkaar de komende dagen te blijven informeren, zodT als nodig we snel kunnen schakelen. 

Groet, 

-----Original Message----- 
From: 
Sent: Tuesday, April 14, 2015 07:49 PM W. Europe Standard Time 
To: ' 
Cc: 
Subject: RE: Turkse gemeenschap wil op 24 april in Almelo Gallipoli herdenken 

Ik wacht antwoord van  graag af. Maar dat zou wel impliceren dat ie ook niet naar Armeense 
herdenking gaat, want anders doet ie de een wel en de ander niet. 
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-----Original Message----- 
From: @minbuza.nl] 
Sent: Tuesday, April 14, 2015 06:48 PM W. Europe Standard Time 
To: 
Subject: RE: Turkse gemeenschap wil op 24 april in Almelo Gallipoli herdenken 

We pikken het hier op. Ik ben er morgen niet, dus  zal je zeer waarschijnlijk een mail sturen. Maar onze eerste reactie is 
om de burgemeester te adviseren NIET naar de Gallipoli-herdenking te gaan. Dat is de regeringslijn, te weten dat de regering niet 
naar de Gallipoli-herdenking (die in Turkije zelf) gaat. O.a. omdat NL niet betrokken was bij WOI en er dus geen rol had. Ook 
protocollair gezien is er voor zover wij kunnen zien geen noodzaak. 

Maar zoals gezegd: we laten nog van ons horen. 

Groet, 

-----Original Message----- 
From: @MINSZW.NL] 
Sent: dinsdag 14 april 2015 17:38 
To: 
Subject: Turkse gemeenschap wil op 24 april in Almelo Gallipoli herdenken 

Beste mensen, 

Ik werd net gebeld door  Opeens is uit de hoge hoed de mededeling gekomen dat de Turkse gemeenschap in Almelo op de 
24ste in of bij een moskee Gallipoli gaat herdenken. De Turkse culturele dagen zijn uitgesteld, maar dan wel precies op de 24ste 
Gallipoli herdenken. Ze hebben dit met de burgemeester besproken en hem ook uitgenodigd. De burgemeester wil graag advies 
hoe hij hiermee moet omgaan.  

 

Wat zou ons advies kunnen zijn? 
- tav herdenking zelf: duidelijk maken dat we niets anders verwachten dan een herdenking van Gallipoli zonder enige vewijzing
naar Armeense kwestie? ( )
- tav rol burgemeester: hij heeft begrepen dat de Turkse consul komt en gaat ervan uit dat hij er dan ook bij moet zijn (is dat zo?
vereist het protokol dat van een burgemeester als een consul zijn gemeente bezoekt?)

Graag hier even over reflecteren. Dan kunnen we mss morgen Almelo adviseren. 

Groet, 

________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u 
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. . 
________________________________ 
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: woensdag 7 januari 2015 13:37
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Verzoek  (Armeens Nederlands Comite voor Rechtvaardigheid en 

Democratie)

Dag 

Wij zijn bezig met het inplannen van een afspraak met FAON en   spreken we volgende week. Ik zal jullie 
hierover informeren. 

Groet, 

From: @MINSZW.NL] 
Sent: woensdag 7 januari 2015 13:35 
To: 
Subject: RE: Verzoek  (Armeens Nederlands Comite voor Rechtvaardigheid en Democratie) 

Hoi 

Wat is de stand van zaken van dat aangevraagde gesprek? Kun je me dat vertellen? 

Groet, 

Van: @minbuza.nl]  
Verzonden: woensdag 3 december 2014 18:34 
Aan: 
Onderwerp: Re: Verzoek  (Armeens Nederlands Comite voor Rechtvaardigheid en Democratie) 

Hartelijk dank voor de snelle reactie   Goed om te weten dat FAON ook gesprek gaat aanvragen. 

Groet, 

Van: @MINSZW.NL]  
Verzonden: Wednesday, December 03, 2014 05:42 PM 
Aan: 
Onderwerp: RE: Verzoek  (Armeens Nederlands Comite voor Rechtvaardigheid en Democratie) 

Wij hebben steeds contact met FAON, de koepel van Armeense organisaties NL. Ik heb inmiddels begrepen 
dat die ook een brief naar  sturen ook voor een gesprek. Ik zou die brief afwachten en dan 
en Faon samen uitnodigen. 

Groet, 

-----Original Message----- 
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From: @minbuza.nl] 
Sent: Wednesday, December 03, 2014 04:32 PM W. Europe Standard Time 
To: 
Subject: Verzoek  (Armeens Nederlands Comite voor Rechtvaardigheid en Democratie) 

Beste 

Bijgaand verzoek ontvingen we bij BZ van de organisatie . Vanuit BZ zal ik contact met deze organisatie opnemen. Ik 
vroeg me echter af of deze organisatie bij jullie bekend is? 

Alvast bedankt en groet, 

________________________________ 
Help save paper! Do you really need to print this email? 

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. .

Help save paper! Do you really need to print this email? 

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. .

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: donderdag 11 december 2014 16:32
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Bullets voor nota gesprek met Turkse Ambassadeur / Armeense kwestie
Bijlagen: bullets voor nota gesprek met Turkse Ambassadeur.docx

Beste 

Als ik zo vrij mag zijn een suggestie te doen, dan zou ik het punt sterker aanzetten waarin Asscher de hoop 
uitspreekt dat   zijn invloed wil aanwenden dat de Armeense kwestie niet ertoe leidt dat bevolkingsgroepen 
tegen elkaar worden opgezet  

. M.i. kan de minister 
heel goed aangeven dat we van de Turkse ambassade en de CGs eenvoudigweg verwachten dat ze zich onthouden 
van alles wat kan bijdragen aan een herhaling van het gedoe van april dit jaar. Ik zou daar geen enkele 
onduidelijkheid over laten bestaan. 

Groet, 

From: @minszw.nl] 
Sent: donderdag 11 december 2014 10:02 
To: 
Cc: 
Subject: Bullets voor nota gesprek met Turkse Ambassadeur 

Dag 

Bijgaand input voor de voorbereidende nota  inzake het gesprek van minister met    en 

In juni dit jaar hebben   en ik al eens met beide heren gesproken naar aanleiding van het I&S werkbezoek aan 
Istanbul en Ankara. 
Sturen jullie de nota ook voor medeparaaf langs  ? Lijkt me voor de hand liggen dat   volgende week 
bij het gesprek aanwezig is. 

Groet! 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. .

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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Van: @minbuza.nl] 
Verzonden: donderdag 5 april 2018 11:08
Aan: 
Onderwerp: Interdepartementaal Turkije-overleg

Beste ,

Op 26 oktober 2017 vond voor het laatst een interdepartementaal Turkije-overleg plaats. U bent
hier toen ook voor uitgenodigd. Er zijn sindsdien weer verschillende ontwikkelingen geweest in
en rondom Turkije. De Directie Europa (DEU) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil
daarom graag opnieuw een interdepartementaal overleg organiseren om te spreken over de
laatste stand van zaken.

Ik zou u daarom willen uitnodigen voor dit overleg dat zal plaatsvinden op donderdag 19 april
2018 van 15.00 tot 16.30 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in vergaderzaal W.421
(04.B.005).

Hieronder is de concept-agenda voor het overleg:
·
·
·
· Nederlandse positie inzake kwestie Armeense genocide

Naast deze agendapunten zouden we graag 

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Europa
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