
10 2e 10 2eTo @minbuza nl| @minbuza nl]
lQ 2e l@mindef nl

Fri 6 18 2021 10 01 47 AM

From

Sant

Subject Re Nieuwe procedure tolken

Received Fri 6 18 2021 10 01 52 AM

De standaardberichten zien er goed uit DJZ kijkt er momenteel ook nog even naar

@minbuza nlVan

Datum vrijdag 18 juni 2021 om 09 45 40

Aan 100 2^ |J 10K^^ h

I0 2e J I0 2e |» 10 2e

@minbuza nl

IND A B DHR 0r j |@ind nl

10 2« I0 2e I0 2e ” I0 {2e @tnmbuza nl

IND A B DHR Ql”

BS AL DGB DIA CL NATION” | temindef nl

10 2e10 2e

] ifg md nl

^^ {^ \ I0 2e I@mmbuzaai^7li0 2e|^ I0 2e]

10 2e

I0 2e 10 2g

iQ ^g |@minbuza nl fmj
Cc 1 LI I” 1

”

1 lQ 2e l@ind nl

@ininbuza nl ”| i0 2e ^ 2e

~lamindef nl t^0 2e

@minbn^ nl 1i Q ^elii 0 2^ 4 i 0 2e |@minbuza nl 1^0 2^^

10 2e10 26

10 {2e 10 2e 10 2ek
I0 2e 10 2e10 2e 10 2e

10 2e f j 1Q 2e» 10 2e 10 2e •• 10 2e

10 2®

Onderwerp RE Nieuwe procedure tolken

Veel dank| 10 ^e |l
I0 2e| kan defensie wellicht nog naar de teksten kijken Ik maak uit een andere mailwisseling op dat jullie wel een mening hebben

over de tekst die in de afwijzingsmail zou moeten staan zou goed zijn om die dan mee te nemen NB 10 2e wil vandaag een zoot

mails uitdoen dus het is best urgent

Veel dank

10 29

From | 1Q 2 | lQ 2e |
Sent donderdag 17 juni 2021 18 33

10 2« l| 10 2e |

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e ^| 10 2e | j 10 2 | 5 minbuza nl | 10 2^ t
10 2e ~| IND A B DHR Ol ^ 10 2e | gind nl

10 2e Sminbuza nl DAO PRAF

@minbuza nlTo

I 10 26 I IND A B DHR Ol j 10 2» | g ind nl

I 1Q 2e |@mindef n|i ^0 2^jtl0K2e^^ 10 2e |@minbuza nl jl0 2e|i
^ 10 2g |@minbuza nl j|Q 2^ [10] 2e | IND SUA AAEB | I0 2e

Cc | 10 2e l | lOK2e | J

10 2e

5 ind nl

I0 2e 10 2e 10 26 |@mindef■nl ^10K2e^| I0 2e | |
@minbuza nl i10 2e 10] 2^ c 10 2e @minbuza nl ti0 ^|1i

@minbuza nl
_

10 2e | 10^ ^ iOK^
‘

10 2e

10 2e S minbuza nli0 2e

I object RE Nieuwe procedure tolken

Beste alleen

Voor de leesbaarheid van de ontvanger van het bericht zou Ik juist de suggestie van| lOK2e [aanhouden want het doel van de lezer

is om gei nformeerd te worden hoe de asielprocedure in elkaar zit en daarbij toon je {vind ik op een nettere manier aan dat een

asielaanvraag niet buiten NL aangevraagd kan worden ondanks het vermelden dat het dus niet bij de post kan technisch correct

is

Ik heb nog wel twee woordjes toegevoegd om de strekking van de eerste zin wat helderder te maken voor de lezer

it is not possible to applyfor asylum in the Netherlands whilst residing outside the Netherlands UNHCR does provide supportfor

relocation of refugees to other countries including to the Netherlands For this procedure we advise you to confocf the 10 2a

office in the country you are located For the overview o |{10 2a | country offices as well as the procedure please go to

https www unhcr org where we work html
’

Met vriendelijke greet

00242 420586



10 2e 10 26

10 2e

10 2«

10 2e flOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2500 EB

Den Haag | Nederland

10 2e

jio mi ribuza nl

10 2e

From I0 2e ^ 10 2e | 10 2e

Sent donderdag 17 juni 2021 16 00

10M2e | | 10 2e |^ 10 2e | aminbuza nl 10 2e IND A B DHR Ol ^ 10 2e | Sind nl 10 2e

IND A B DHR Ol^ I0 2e |@|n inl | loPe | Snnindef nlItQ 24j^io ^ ^ lP 2e | g}minbuza nl ^l0 2et^10 2e|
jlOK2e| ^ 10 2e | Sminbuza nl DAO PRAF j 10 2e | Sminbuza nl i 0] 2^ 10 2e [nD SUA AAEB

j 10] 2irWind rTl^ 10^ ^^^^ 10 29 | | 10 29

Cc | I0 2e I | lOK2e |^ 10 i2e |@minbuza nl | 10K2e | P 10 2e |@mindef nl JioKm 10 2e | tl0M2e
1Q] 2e 1@minbuza nl | 10M2 M 10 2e |^ 1Q 2e] |@minbuza nl ^10 2Ht 0K24 d 10K2g | Smin^a nl l0K2ffl^i

@minbuza nl

S minbuza nl

To

@minbuza nl

I0 2evan

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Dank I0 2e

Zoals afgesproken heb ik hier even prioritair naar gekeken Zie in annex mijn comments Zou goed zijn als anderen hier ook naar

kunnen kijken Als Ik het goed begrijp meet I0 2e urgent een aantal mensen een afwijzingsmail sturen dus dat kan niet wachten

tot een besluit van de juristen

Vwb jouw suggesties voor de afwijzingsbrief kopieer ik 10 2e van DCVin

Jullie hebben nu staan

We also have a general asylum procedure oboat which ive would like to inform you

As an Afghan citizen you need to be outside ofAfghanistan in order to apply for asylum It is not possible to apply for asylum for the

Netherlands at Date Embassies In case you are outside ofAfghanistan and seek asylum we advise you to get into contact with the

UNHRC office in the country you are located For the overview of UNHCR country offices as well as the procedure please go to

https www unhcr org where we work html
’

Dat klopt volgens mlj niet Dus I0 2e | wat zou wel kloppen
Ik suggereerde in een comment de volgende mogelijke tekst t is not possible to apply for asylum in the Netherlands outside the

Netherlands UNHCR does provide support for relocation of refugees to other countries including to the Netherlands For this

procedure we advise you to contact the UNHCR office in the country you are located For the overview of { etc}

Vraag me wel af of dit een erg zinvolle opmerking Is voor de mensen die afgewezen worden Want het Is niet zo dat dit een erg

kansrijke optie is

kun jij even meekijken Voor jouw gemakdus even relevante passage in deze mail gezetI0 2e

Groet

I0 2e

From lQ 2e | | l0 2e | j I0 2e

Sent donderdag 17 Junl 2021 09 08

T 00242lO 2e I IND A B DHR Ol 10 2e | Sind nl

s minbuza nl

@ mi nbuza n 1 42058610 2^ 10 26 10 2e



10 2e 10 2e 10 2e @ind nl | 10 2e |@mindef nU|iO 24J
10 10 2g ig minbuzg nl 0 2^ I0 [2e]

10 2e @minbuza nl

[10 2e|i 10 2e 10 2e IND SUA AAEB@minbuza nl

I0 2e |@ind nl

10 2e | | 10K2e | I0 2e 10 2« S mindef nl ’^0 t^^[ 10 2« 10 2e

@minbuza nl | 10M2e]| |{10 2e | | 10 2e] S minbuza nl t10 2et I0K24 lOK^s @minbuza nl tiOK^ I0 2ei

@minbuza nl

10 2e @nninbuza nlCc

lO 2e

10 2«van

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Beste college s

Near aanleiding van jullle punten vinden jullie een nieuwe versle van de procedure In de bijiage Ik heb voor de duidelijkheld de

wijzigingen in track changes gezet Volgens mij is het nu geen appellabel besluit maar ik ben geen jurist

Wat betreft de vraag va^l 2^Q 2^J
Het lijkt ons goed om ons te blijven informeren over wie de aanvrager opwacht bij aankomst in Nederland Mocht de

aanvrager die persoon niet kunnen vinden of andersom kan er contact worden gelegd

Greet

10 2e

From I0 2e | | 10 26

Sent dinsdag 15 Juni 2021 15 00

n IND A B DHR Or j 10 2 |@ind nl

■ IND A B DHR Ol | I0 2e |@ind nl

10 2e LI
[10] 2e |@mindef nU fO ^

S minbuza nl 0 2^ I0 2e

10 2e10 2e @minbuza nl

minbuza nl

To

10 2e 10 2e

[10 2e|i 10 2e 10 2« 10 2g ND SUA AAEB@minbuza nl

I0 2a |@ind nl

1Q 2e |J 10 2e | I|l0 2et ~[ | 10 2e] ~1iSrTiindef nl jl0Km 10 2e |4l0 {2e

@minbuza nl | 10 2 ]| |{10 2e | | 10 2e] @minbuza nl ^0 2e| I0 24 lOK^e @minbuza nl ^iOK2 I0 [2ei

ns minbuza nl

10 2e @minbuza nlCc

I0 2a

1Q 2e

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Dag alien

Dank voor jullle commentaar Ik zal het nog even met| l0 2e | bespreken want ik ben niet bij alle eerdere overleggen geweest en

kom er dan morgen nog op terug Eventueel bespreken we hettijdens ons wekelijkse tolkenoverleg

Wat betreft de questionnaire en vervolgens de negatief positief beoordeling dit was altijd al de procedure en is dus niet nieuw

Het kan natuurlijk zijn dat het in de praktijk nooit voorkwam Dit zouden we alsnog aan kunnen passen maar omdat we de

questionnaire ook bij twijfel opsturen lijkt het me juist goed om deze stap er nu wel in te laten staan na de beoordeling van de

questionnaire Hierbij staat verder niet de volgorden IND DEF Het kan natuurlijk zIJn dat als DEF op basis van de questionnaire niet

door wil gaan dat het inderdaad niet bij de IND belandt

Verder is het inderdaad de workflow voor Buitenlandse Zaken maar worden jullie wel genoemd zodat duidelijk is waar het

dossier zich bevindt als wij er niet mee bezig zijn

We gaan inderdaad mensen die a I bezig zijn met hun documenten informeren vandaar dat we dit document snel af wilden

hebben

Op de overige vragen kom ik terug

Groet

10 2e

10 2e IND A B DHR Ol {10 2e @ind nlFrom

Sent dinsdag 15 juni 2021 14 13

T qq242^ I^^ n | 10 2e | S minbuza nl Li426586I0 2e 10 2e 1D 2e 10 2e@minbuza nl



I0 2e IND A B DHR Ol | 10 2e |@ind nl I0 2e |@mindef nl f 0 2^j| 10 2ey 10 2e |@minbuza nl 10 2e|i 10 2e

@minbuzg nl DAO PRAF 10 ^s @minbuzg nl rlQ ^ 10 ^I0 {2ei I0 {2e IND SUA AAEB

I0 2e |@ind nl

10 2e | | 10K2e | 10 2e | | 10 2» | ^mindef nl 00K^g|| 10 2^ | 10 2»1
10] 2a |@minbuza nl | 10M2e]| |{10 2e | | 10 2e] S minbuza nl t10 2et I0K24 lOK^fi @minbuza nl tiOK2^ I0 2ei

i|10 2e^ 10 2e @minbuza nl

10 2e @nninbuza nlCc

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Hoi I0 2e

Bedanktvoor het stuk met de nieuwe procedure
Ik heb wel een vraagje dit overzicht is sec bedoeld voor KAB en DAO neem ik aan Anders mis ik wel wat stappen voor Def en IND

Verder heb ik het idee datde stappen

DAO reoQeert richtincj KAB

indien Defensie aanvrager kan vinden verzoekt DAO aan KAB de questionnaire toe te sturen Ook in sommige

twijfeigevallen wordt de questionnaire toegestuurd BiJ de questionnaire warden ook de nodige identiteitsdocumenten uitgevraagd

standaardmaif 2

indien aanvrager voiledig onbekend is wordt om extra informatie gevraagd bij voormaiig toik^ zoals namen van voormaiige
kommandanten

Ingevulde questionnaire komt binnen van aanvrager

KAB stuurt deze door aan DAO

KAB stuurt standaardreactie 3 aan aanvrager

Beoordefing van de questionnaire en casus vindt pfaats in DH

KAB voert reeds initiele documentencheck uit o b v de binnengekomen scans van identiteitsdocumenten

Beoordelinq van casus komt binnen bij KAB van DAO

indien negatief KAB stuurt mail 6

niet helemaal op volgorde staan Als Defensie aanvrager kan vinden en dus onderkend is dat hij tolk was krijgt hij een

questionnaire Als uit de Q en de info van Defensie blijkt dat de aanvrager tolk was zal de beoordeling door de IND van de casus

nooit negatief zijn

Dus de step beoordeling van casus indien negatief hoort m i althans in 99 van degevallen voor zover ik weet voor de stap

ingevulde questionnaire

En naar mijn idee wordt in slechts uitzonderlijke gevallen een Ogestuurd bij een twijfelgeval Ik dacht ook om geen valse

verwachtingen te scheppen bij de aanvrager

Verder nog een opmerking over standaardmail nr 6

Er staat nu vermeld “The Ministry of Defense notified us that based on the evidence provided by you you do not meet the

requirements for a protective status in the Netherlands

Die tekst lijkt heel erg op de oude afwijzingsmail waarbij het lijkt alsof hier al door Defensie een beslissing wordt genomen op

een verzoek om een status en wat impliceert dat er een rechtsmiddel tegen kan worden ingesteld Met een nieuwe tekst moest dat

voorkomen worden zoals eerder besproken

Daarom hadden we een tijdje terug een tekstvoorstel gestuurd

You have claimed to have workedfor the Dutch military mission in Afghanistan as a local employee You have not substantiated

your claim We have checked your claim with the Ministry of Defense in the Netherlands The Ministry of Defense notified me that

you are not known in their records

Als je daar nog een conclusie aan zou willen hangen zou het zoiets kunnen zijn als you do not comply with the Afghan interpreters

scheme Of lets dergelijks ik weet niet goed hoe je tolkenregeling moet vertalen Daarmee voorkom je volgens mij dat het lijkt of

Je een appellabel besluit neemt

Groet I0 2e

10 2e 1 1 10 {2e |
Verzonaen maandag 14 juni 2021 12 47

{10 2e @minbuza nlM

00242 420586



10 2e ^| 10 2e | j 10 2e

00 2grilND A B DHR Ql ^ 10 ^ l@ind nl l l0 2e | Smindef nU| Q 2^J
^I0 {2e^ iQM2e i@minbuza nl DAO PRAF J iQ 2e |@minbuza nl

CC 10 29 I0 2e @minbuzg nl l i o 2e ^ 10 2e | atTiindef nl il ’0 ^^|| |^10 2e

10] 2a @minbuza nl 10 26 10 2e I0 2e] S minbuza nl t10 2et I0K2^ lOKSe @minbuza nl tiOK2^ I0 2e

10 2ej 10 2e @minbuza nl

Onderwerp RE Nieuwe procedure tolken

I0 2e • IND A B DHR Ol j I0 2e |@ind nl | l0 2e |
5 minbuza nl i IO 2aHlO 2a

@minbuza nlAan

10 2e

Dank 10 2e

Ik heb een paar kleine wijzigingen voorgesteld Gaat me aan het begin met name om het woord investigation dat wellicht

nodeloos bureaucratisch klinkt in de ogen van sommigen

Vender vroeg ik me af gaan jullie dan mensen die a I in de procedure zitten en documenten bij elkaar aanhethalenzijn informeren

over de wijzigingen Lijkt me goed als dat zo snel mogelijk gebeurt Als wij van ons uit daar nog lets voor moeten doen laat vooral

weten

Greet

10 2e

10 2e | | 10 2e |
Sent maandag 14 juni 2021 11 37

10 2e
^ ^^^^ ^

i iujtzej |@mindefrnlj|IO ^J lO ^e 10 2e @minbuza nl [1Q 2e[ 10 2e

10 2e |l 10 2e |

10 2e @minbuza nlFrom

@ind nl 10 2e | I0 2e IND A B DHR OI I0 2e |@ind nl

@minbuza nl

ND A B DHR Ol 10 2eTo

10 2a

@minbuza nl DAO PRAF j I0 2e |@minbuza nl

10 2e |@minbuza nl 10 2e g mindef nl l10K^s| IPK^e

| 10 2 ]| |{10 2e | j 1Q i29] I@minbuza nl jl0 2e|^t0 24 j 10K2e |@minbuza■nl ^^0K2ti10 ^|

10 2e

10 2e 10 2eCc

I0 2e

10 2e @minbuza nlvan

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Excuus per abuis stuurde ik het oude document Dit meet hem natuurlijk zijn

10 2a | | 10 2a

Sent maandag 14 juni 2021 14 04

I 10 {2e I 1ND A B DHR Ol ^ 10 2e | aind nl | 10 2e | |ND A B DHR Ol ^ 10 2e | aind nl

1Q 26 @mindef nlj iO 2^J 10 2e @minbuza nl i0 2ei I0 2e

@minbuza nl DAO PRAF I0 2e @minbuza nl
■

0 2a g mindef nl l0 2e[ 1D 2e

^ | 10K2e | | 10 2e | ^ 10 [29 |@minbuza nl ^10 2e|^|l0K24 | 10K2e |@minbuza■nH^0K2H^° P^

@minbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

From

To

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

I0 2a I0 {2e 10 2e @minbuza nlCc

10 2e

lOK2evan

Bestfei ^ a 0 2 i

Veel dank Hierbij de laatste versie dan

Greet

I0 2e

From | lQ 2e IND A B DHR Ol

Sent maandag 14juni 2021 13 46

10 2e

10 2e |@mindef nU |l0 2^J
10 2a l| 10 2e |

10 2e @ind nl

I0 2a 10 2e IND A B DHR Ol 1 10 2e |@ind nl5 minbuza nlTo

g»minbuza nl j10 2e|t| I0 2e | j I0 2e ^minbuza nl

J ^minbuza nl DAO PRAF i0 2e g minbuza nl

I0 2e @minbuza nl | io 2e | | I0 2e |@mindef nl ^l0 2e^ | I0 2e ^
| 10M2e | j 10 2e |^ 1Q 2e] |@minbuza nl ^10 2e|| Q 24 cl 10K2e |@mi^a nNl0K^H49nRRfi

10 2e

TTOX257

10 2e 10 2eCc

00242^MS
van 1 ]@minbuza nlim



Subject RE Nieuwe procedure tolken

Hoi 10 2e

De Kmar vangt de mensen op aan de gate op Schiphol dit is de standaard procedure In dit kader heb ik ook een paar punten

toegevoegd aan het documenten zoals de procedure in de praktijk verloopt

Groetjeiip ^0 24

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

I0 2e

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag |

T

13 2^JO 2e

10 2e @ind nl

http www ind nl

10 2e 10 {2e 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden maandag 14 juni 2021 10 57

Aan IND A B DHR Ol 10 2e |@ind nl 10 2e | IND A B DHR Ol 10 2e |@ind nl

a»minbuza nl 1Q 29| 10 2« 10 2« @minbuza nl

10 2e

10 29 @mindef nljjl0 2^ 10 2e

10 2« I0 2e {I0 2e @minbuza nl DAO PRAF I0 2a g minbuza nl

@minbuza nl J 10 2e | Smindef nl jlO 2e|t| 10 2e |4l0 2e

@minbuza nl ‘’0 2ei I0 l2^ lOK2e @minbuza nl ^lOK2| I0 2e

CC | 10 2e ^| 10 2e |
10 2 |@minbuza nl | 10M2e | |[10 2e |^ 10 2e

van I0 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e

Onderwerp Nieuwe procedure tolken

Beste college s

In de bijiage vinden jullle de nieuwe procedure voor de tolkencasuistlek zoals eerder afgestemd

Het enige wat wij niet zeker weten is ook naast de Kmar ookde IND de aanvragers opvangt bij het vliegtuig na aankomst in NLen of

een D visum ook een entry visa richting de tolken kan worden genoemd zodat ze ook begrijpen waarom het gaat

Wlj gaan er vanuit dat we de procedure vanaf heden zullen volgen Voor de BZ collega s staat hij ook op de SWR

Hartelljke groet

i0 2ei 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10 2eT

M 10 2e

Jfg minb jza nl

http www rijksQverheid nl

10 2e

00242 420586



I0 2e I | i0 2e |^ I0 2e |ca minbuza nll
lQ 2e [@mindef nl^ lQ 2e fejmindef nll
10 2e 1 7 10 12^

|l0 2e| Thur 6 3 2021 8 07 38 AM

Subject RE tolken laissez passer

Thur 6 3 2021 8 07 38 AM

To

Cc

From

Received

10 2e om 10 40 is het volgende debat dus mocht je iets vah J 2ijoren dan houd ik me aanbevolen voor on middell ijke

terugkoppellng

Mn dus nog open

welke documenten zlj exact vragen Concreet dus ook of zlj die engelse vertaling en gelegallseerde documenten vragen of

daar een work around voor hebben of zelfs perceptie dat dit niet nodig is U it de mail van de post I0 2a Hjkt alsof zij zelf

vertalen en geen gelegallseerde docs nodig hebben maar zij verwijzen ook naar anderen voor exacte details

Hebben zij ook problemen met mensen die geen ID bewijzen hebben Hoe gaan ze daarmee om

Plus of zij laissez passers afgeven of dat overwegen

From 10 2e | | 10 2e |
Sent woensdag 2 juni 2021 19 52

{I0 l2a]~nji10 2e |
I0 2e |@minbuza nl

cdiio 2^r~ io fey

10 2e ®minbuza nl

®minbuza nl 10 2e 10 2e g minbuza nl 10 2e 0 2^10 2eTor

@minbuza nl 10 2e ^ ^ ^te 10 2e g minbuza nl10 2«

Subject RE tolken laissez passer

Hi 10 26

I0 2e heeft dit gisteren opgevraagd bij de consulaire afdeling van MoFA hier en vandaag herinnering gestuurd
Hopen dit zo snel mogelijk te ontvangen I0 2a gaven ook aan morgen met een antwoord te komen

Groet

10 2e

10 2e 10 26 10 2e

10 2e 0 2«0 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 0 2«

10 2a

10 2e 10 2e { 0 2o 10 2e

beoord^eld bij 420538

10 2e

10 2ej f^ | 10 2e

10 2e | f^10 2e 10 2« 10 2e 10 2g 10 2«

10 2e

10 2e | f^10K2e 10 [2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e {10 2ei 10 2e 10 2e

10 2e

00243io f2a

I0 2e 10 2« 10 2e 10 2® l0 2O f1OK20

4205880 24 I0 2e 10 2e 10 2e I0 2a



10 2e 10 2eTo I@minbuza nl1
I0 2e I@minienv nlf1 I0 2e I@minienv nl1 1 iQ 2e n@minbuza nl[1 iQ ^e |@minbuza nl1 ^l i0 2gti

^^0 2g @minbuza nl[] i0 2g |@minbuza nl] | 10 129 |@ind nl[] iQK^g |@ind nl] | liQK2^@ind nl[] iQ 2e |@ind nl]
10 2^

@minbuza nl[

I0 2e 1Q 2e @minbuza nl]
~1@minbuza nl]

I0 2e |@mindef nl^ I0 2e |@mindef nn I0 2a |@mindef nl|| lOK^e |@mindef nn
lQ 2e l@mindef nl

Wed 6 9 2021 3 33 34 PM

@minbuza nl[l
1@minbuza nl|

@minbuza nl| @minbuza nl]
10 2e 10 26

Cc

From

Sent

Subject Re Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolkeni juni 2021 versie 0806 def

Received Wed 6 9 2021 3 33 38 PM

Akkoord

@miribiiza nlVan
” 10 2e J 10 2e |» 10 2e

Datum woensdag 9 j\mi 2021 om 16 24 25

Aan I0 2e BS AL DGB DIA CL NATION^ iQ 2e [^Tnindef n] 1 iQ 2e l@minienv nl”

|@miiiienv nl 1 I0 ^e j iQ 2e |@minbuza nl
^

DAO PRAFH
I0 2g l@ind iil” | Q0 2g l@indnl i im2e |@jnd TilH L|[lQ] 2e |»

I0 2e n@min^a nl 1 I0 2e [ | lOK2e j lQ 2e |@minbuza nl ^tlQ 2e|J lD 2e

@minbuza nl

I0 2e

10 2eCc 1 10 2e L L_
BS AL DGB DIA^

Onderwerp RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

L BS AL DGB DIA CL MISSIES

@mindef nl

10 2e @mindef nl ”| I0 2e |JiO 26^j io 2e

I0 2e

1^ 2^| 0 2€|j
Bij ons komt verzoekof totaal aantal tolken in NL 00k genoemd kan worden Mijn voorstel zou zijn om aan het eind na die zin over

de 7 deze week een zin toe te voegen Bet totaal aantal tolken dat tot nu toe met hun gezin in Nederland is aangekomen komt

daarmee op 75

Hoop dat dit akkoord Is aan jullle kant

Groet

I0 2e

I0 2e 10 2eFrom

Sent woensdag 9 juni 2021 12 35

To 10 2e ffimindef nl 10 2e @mindef nl 10 2e

l| lQ 2g |@minbuza nl | iP 2g |@|nd nl | I0 2e |@ind nl | iQ 2e I0 2e | | I0 2e

I 10 [29] ^| 10 2e]|^ 00 2e |@7ninbuza nl ilOK2et | 10 2e | | 10 [29]

@mindef nl

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

@minjenv nl 10 2e 0 2 10 2« 6 mmbuza nl DAO

®minbuza nl

5 m inbuza nl

I0 2e 10 2e©mindef nlCc

Dank^
Ik probeer het aan te passen in onze lijn Vwb die zinsnede dan zou Ik het helemaal weglaten Want misschien gaat de ambassade

het 00k niet meer in Kaboel doen maar 10 2a En of het exact is zoals de ambassade dat doet weten we 00k nog niet

Dus dan zou dIt hem worden

Groet

10 2e

From | 10 2e | g mindef nl I0 2e [@mindef nl

Sent woensdag 9 juni 2021 12 28

00 2a] | |Tl0 2e |
@minbuza nl DAO PRAF I0 ^g @minbuza nl

g minbuza nl

^minbuza nl 10K2e ©minjenv nl 10 2e 0 2^
10K2g | Sind nl | 10 2e | aind nl l lOp | | 1Q 2Ty

10 2e t| 10 2e]|^ 10 2e |@minbIiirnl 10 ^eH 10 2e

{I0 2eTo

10 2e

I0 2e @minbuza nl

Cf
00244

SuDjecT RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

I0 2e 10 2e©mindef nl ©mindef nl
420593



Bij ons enkele een kleine aanpassing de alinea er zijn sinds 1 juni 7 gezinnen aangekomen staat nu als laatste alinea

En een voorstel voor een aanpassing in de zin Ten tweede is de ambassade in Kaboel in gesprek met een organisatie die in

Afghanistan decentraal de fysieke controle van de identiteitsdocumenten net als op de ambassade kan uitvoeren Hier stond

eerder in plaats van maar de mogelijkheid blijft toch ook op de ambassade

Mvg^l^^

From I0 2e ^ I0 2e |
_

Sent woensdag 9 juni 2021 12 12

10 2e @minbuza nl

BD DGM DMB AO T 1Q 2e 10 2e
^

BS AL DGB DIA CL NATION

@mindef nl 0] 2^k QOK^e @minbuza nl DAO PRAF 10 [2e] @minbuza nl DAB PRIMP IND

10 2g | ind nl j 0 2^ 10K2e |nD SUA ^\EB ^ 10 2e | aind nl r 10 2e | | 10 2e |

@minienv nlTo 10 2e

I0 2e 10 2e 10 2» 10 2« @minbuza nl lOK2e| I0 2e i0 2e@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

Cc | 10 [2e ^^TKOL ^s BS AL DGB DIA CL MISSIES ^ 10 2^ |@mlndef nl | 10 [2e fc ^ Q 2eB5 AL DGB DIA

^ I0 2er~n@mlndef nl

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

Dag alien even ter update de kamerbrief is bIj ons ongeschonden het eerste deel van de lijn door en gaat vandaag in de tas mee

van de Minister Dan hebben we morgen wellicht of anders vrijdagochtend waarschijnlijker reactie

Groet

10 2®

10 2e 10 2eFrom

Sent dinsdag 8 juni 2021 17 35

BD DGM DMB AO r

[10] 2e i|o [2| [10] 2e @m inbuza nl

ND SUA AAEB ^ {10 2e |@ind nl 1D 2e ^ 10 2e

@mindef nr

10 2« @minjenv nl 10 2e @mindef nl 10 2® @mindef nl

1@minbuza nl
’

DAB PRLMP IND’ | 10 2e l^nd nl [l0 i^J
@minbuza nl

To 10 2e

10 2g

10 2» 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@mindef nl

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

@mlndef nr @mindef nlCc

Sorry jongens 1 verzoek vanuit Kaboel Internationale bij organisatie toch weglaten Het wordt te makkelijk raden welke

organisatie het is anders

10 2e 10 2eFrom

Sent dinsdag 8 juni 2021 17 29

BD DGM DMB AO r 1 10 2e | g minienv nl I I0 2e |@mindef nl | l0 2a | |0 2f
f 10 f2e |iSminbuza nl DAO PRAF ^ 10 2g | Sminbuza nl DAB PRLMP IND ^ 10 2g | Sind nl t QM24f lQ 2e

g minbuza nl

To 10 26

10 26 |J 10 2e |
@mindef nl

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

IND SUA AAEB | I0 2e |@ind nl

10 2«

10 2e

10 2eg mindef nlCc

Hierbij

BD DGM DMB AO T 10 2e S minienv nlFrom

Sent dinsdag 8 juni 2021 17 20

10 2« l| 10 2e |

I0 2e

10 2e @mindef nl 10 2e [ 0 2|k 10 2e @minbuza nl

DAO PRAF^ 00 2g] |@minbuza nl DAB PRLMP IND ^ 10 C2e] | 5 ind nl j 0 24~
10 2® @ind nl 10 2« 10 2«

10 2e @minbuza nlTo

IND SUA AAEB10 26

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2eg mindef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

Wil je mij ook nog de lijnversie sCuren dan Ik die ook bij ons weer de lijn in doen

10 2e [ | 10 2e |

~\in\ dinsdag 8 juni 2021 17 18

0 2e l@mindef nl I0 2e |@minbuza nl DAO PRAF l I0 2e |@minbuza nl I0 2e

10 2e g minbuza nlVan

Vi
00244 420593

10 2eAan



BD DGM DMB AO T | I0 2e |@minienv nl

I0 2e ^ 1 110] 2 |@ind nl d 10M2e |J{lO l2e]| | [1Q 2e

CC | I0 2e |@minde7nl | lO Pe |@mindef nl

Onderwerp RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

I0 2e I0 2g @ind nl j iO 26i I0 2e

@minbuza nl

Post Kaboel geeft aan dat de PM bij iOX2a g kan Ikga het nu de lijn in zetten

10 2e 10 2eFrom

Sent dinsdag 8 juni 2021 16 28

|l0 2a @mindef nl 10 2e g mindef nl I0 2» [ 0 2^k I0 |2a @minbuza nl DAO PRAF ■jl0 2gTo

{10 2g]giminbuza nl 10 2e 10 2g @ind nl 10 2e @ind nl 10 2e 10 2«@minienv nl

I0 2e @minbuza nl

10 2e 10 {2e@m indef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

Dafel|0 2^
Op verzoek van KAB nog 1 kleine toevoeging Bij ons heeft 0 2^bl gekeken dus dan kan het straks bij ons meteen door naar DG Ik

wacht nog op laatste dingen van DCV en KAB en doe het dan de lijn In LIgt het bij jullie al bij 0 2 g

Groet

I0 2e

I0 2e @mindef nl I0 2e @mindef nlFrom

Sent dinsdag 8 juni 2021 15 44

To | i0 2e | f^fe| lOK2^@minbuza nl

10 2g^rT inbuza nl

10 2e 10 2e |@minbuza nl DAO PRAF

10 2g | S ind nl 10 29 |@ind nl ^0 2a 10 2^

{10 2e

10 2e @minienv nl

I0 2e @minbuza nl

10 2« 10 2e@mindef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

En een alinea op verzoek van Mindef melden dat er weer 7 gezinnen zijn aangekomen Mvgj OjfZ

From [10 2e [ 10 2e S minbuza nl

Sent dinsdag 8 juni 2021 15 12

10 2« l| 10 2e | 10 2e @minbuza nl DAO PRAF I0 2e S minbuza nlTo 10 2e

BD DG M DM B AO T | 10 26 |@minienv nl

DAB PRIMP IND i 10K2g lcsind nl | 0 24 i

NATION | I0 2e |@mindef nl

10 2g l@ind nl | 10 2^ l| 10 29

{10 2e10 2e

10 2e10 2e

10 2e @minbuza nl

@mindef nl | 10 2e fc o^O 2e|gS AL DGB DIA10 2e10 2e BS AL DGB DIA CL MISSIES 10 2«Cc

I0 |2e @mindef nl

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

Beautiful BIjgaand slechts een paar tracks

Groet

•f^

From | lQ 2e ^| 10 26 |
Sent dinsdag 8 juni 2021 14 59

10 l0 2g S minbuza nl

10 26 g minbuza nl

BD DGM DMB AO T 10 2e @minienv nlTo 10 2e

I0 2e @mindef nl’ 10 2e |@mindef nl DAB PRIMP IND 10 2e @ind nl j 0 2 I0 2e IND SUA AAEB
■

0 2^fc 10 2e @minbuza nlS ind nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 ^g

I0 2e 10K26@mindef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

Super dank Ik heb op suggestie van ons DCV ook nog een kleine wijziging gedaan Bij DCV wordt dit nu voorgelegd

I0 2e kun jij naar deze versie in annex kijken plus opiegmemo dat ik net stuurde

00244 420593



10 2g @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 8 juni 2021 14 54

10 26 I BD DGM DMB AO T^ 10 2e

DAB PRLMP IND

~

l@ind nl 0 24 I0 2e

10 26 @mindef nl’ I0 2e @mindef nl@min|env nlTo

10 2e 10 29 @ind nl 10 {2e 10 29

@minbuza nl iOK2e ^ 0 2^10 2d 5 minbuza nl 10 2^ 10 2^ 10 2e

10 2« @minbuza nl

10 2e 10 2eg mindef nl gmindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

Ik heb nog enkele kleine typefoutjes er uitgehaald

Tabel met bijgewerkte cijfers vinden jullie ook in bijiage Ik heb de 5 aanvragers die vandaag en morgen vliegen losgehaald van de

lopende aanvragen

Groeten

i10 2ei

B D DG M DM B AO T 10 2e @m inienv nlFrom

Sent di

10 2e

3 19o j ui 11 ± ±

10 26 @mindef nr 10 2e @mindef nl DAO PRAF 10 {2e @minbuza nl DAB PRIMP IND

10 2e |^10 2e |g ind nl | 10 2e 1 | 00 2e I

@minbuza nl I0 2e I| l0 2e |j 10 2e @minbuza nl I l0 2e

To

^ lOK2g li ind nNfQ^ 10 [2e

10 2e

■I0 2« S minbuza nl

10 2e 10 2e@mindef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

HalldfoX^

Zie ook van onze kant nog een enkele suggestle

Groet io 2ei

Van 10 2e @mindef nl 10 2e @mindef nl

Verzonden dinsdag 8 juni 2021 13 13

Aan | 10 2g |@minbuza nl DAB PRIMP IND ^ 10 2e | Sind nl j Q 2^
10 2e] l BD DGM DMB AO T^ lP 2e |@minienv nl |
10 2a @minbuza nl 10 2e @minbuza nl

10 2e ^ IND SUA AAEB 10 2» | aind nl

g minbuza nl10 26

10 2e 10 2e@mindef nl g mindef nlCC

Onderwerp Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

Allen ik heb de opmerkingen overgenomen Er staat nog 1 PM In maar toch goed om vanwege de snelheld deze

versie al op directeursniveau voor te leggen Mvgiijo^
Dit bericht kan infomiatie bevatten die tiiet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

^^’i TTiiisch verzenden van berichten
00244 420593



Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

Help save paper Do you really need to print this email

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

^Velijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen CT
420593
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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 Ihe 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind resulting from ihe 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00244 420593



10 2e 10 2e || 10 2e @minbuza nlK OK24 | iO 2e |f1 I0 f2e |@rn inb uza n I]
@minbuza nl1^|i 24 l lok2e |[1 lQ 2e |@minbuza nl1

To

10 2e 10 2e 10 2eCc

10 2e | | 10 2»

|l0 2e| Thur 5 6 2021 8 54 30 AM

Subject RE Lijstje tolken

Received

From

Thur 5 6 2021 8 55 03 AM

Hi 10 2e

Zeker ik heb het aangepast in 10 2« zijn originele mail Naast je idee om het overzicht ook bij andere betrokken in de

organisatie neer te leggen is het ook belangrijkdit nog terugte geven in reactie op| i0 2e | haar mail In gesprek met| I0 2e l^ 2[e
en 10 2eibespraken we dat op basis van dit overzichtgekeken kan worden waar mogelijkhedentot versnelling zitten^ alsook watde

verwachtingen zijn t a v de tolken in MeS 10 2eizou dit nog met DEF opnemen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 6 mei 2021 08 49

To | 10 [29 |j00 2e]|
Cc |l0] 2 H I0 2e | r
Subject RE Lijstje tolken

10 2e @minbuza nN 0 f2 [ I0 2e I0 2e @minbuza nl

5 minbuza nl j[ IOK^ IO] 2 ] 10 2e g minbuza nl10 2e

Dank| 10 2e |
Wat je schrijft zegt me niet heel veel omdat ik niet zo goed in het dossier zit Zou je het onderstaande lijstje van 10 2 kunnen

aanpassen specificeren Ik ben even met 0 2^ ^an het overleggen of we dat dan ter info even iets hoger in de organisatie leggen

mede mhoo de kamervragen die ze ook langskrijgen dan kunnen ze duiden dat het lang zo erg niet is als in de media lijkt
Groet

10 2e

From | 10 2e ^| 10 2e |
Sent woensdag 5 mei 2021 17 09

To[f^ r ip C^ | It» 2e |@minbuza nl

Cc jl0 2e[l| 10 2e | |

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl j I0 2^ j 10 2a 10 2e S minbuza nl 10 2e 10 2e

10 2« S minbuza nl

Subject RE Lijstje tolken

Hi 10 2e

Ik ben zoals je vroeg langs alle blauwe openstaande acties voor KAB gelopen De mail van 10 2e van gisteravond heeft

waarschijnlljk al veel opgehelderd en heb o a op basis daarvan de acties gecontroleerd en waar nodIg aangepast Van de blauwe

acties heb ik er 13 van kleur veranderd 12 naar roze actie aanvrager en een naar grijs incommunicado De openstaande KAB

acties zijn momenteel afspraken die gepland zijn Dus dat ziet er goed uit

Groet

I0 2e

From | 10 2e | | 1Q 2e

Sent woensdag 5 mei 2021 14 38

To[ i0 [2 i I0 [2e I0 2e @minbuza nl

Cc jl0 2e[ll I0 2e | | i IO 24 l^ 2 10 2e S minbuza nl10 2e 10 2e 10 2«

10 2e @minbuza nl

Subject RE Lijstje tolken

Hi 10 2e

Dank voor het overzicht heel nuttig 10 2e | heeft een inhaaislag gemaakt met het inplannen van afspraken voor een fysieke

00245 ^^® ^ check deze komen alien op korte termijn bij de ambassade langs ^oe^|^i^verzich^o|o«ord^edeel^4205^



waarDij aus ook worai ingegaan op mogenjKe aciii

Greet

10 2e

From 0K2^ | 10 2e | 10 2e

Sent dinsdag 4 mei 2021 16 00

I0 [2e |J lO l2e]|
Cc |l0 2e|| 10 2e \J

g minbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

10 2e @minbuza nl 3 iO 2« J iO 2e I0 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e

10 2« S minbuza nl

Subject Lijstje tolken

Hi all

Ik kom op de volgende lijst

Reeds in NL

Reeds afgewezen

Incommunicado

Wachten op visum gesprek op ambassade

Worden deze week voorgelegd

Wachtend op beoordeling DEF IND

Actie aanvrager

61

96

33

9

11

19

22

D w z dat er 62 zaken in de molen zitten waarvan de verantwoordelijkheid voor 10 daarvan bij de aanvrager ligt en er voor 33 op

korte termijn hopelijk meer duidelijkheid is

6r 10 2e

00245 420594



iO 2e»J 10K2e 10 2e @minbuza nll I0 2e | | i0 2e || 10 2eTo @min buza nl]
10 2e | | 10 2e

|i0 2e| Tue 6 3 2021 2 55 09 PM

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolkeni juni 2021 versie 0806 def

Received

From

Tue 6 8 2021 2 55 09 PM

Okay dank voeg ik toe[

From ^10 2e| | 1Q] 2e |
_

Sent dinsdag S juni 2021 15 29

10 2e | r 10 2e |

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl 10 2e
^

10 2a

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

I0 2e 10 2e @minbuza nlTo

De brief is wat mij betreft {bijna helemaal goed Ik kan me wel voorstellen dat het rechtse deel van de kamer wellicht vragen stelt

over hoe we dan wel nog controleren wie we naar Ned halen

Dat wordt voor een deel wel ondervangen door

Het Is wel noodzakelljk dat daarblj aan bepaalde mlnimumelsen wordt voldaan de Identiteit van de aanvrager dient vastgesteld te

worden en we moeten zeker stellen dat de aanvrager inderdaad in het kader van een internationale militaire missie voor

Nederland heeft gewerkt als tolk

Wellicht daar aan toevoegen de identiteit van de aanvrager dient vastgesteld te worden

Dat is in feite wat we doen met de check op de trouw geboorte aktes

Groet

10 2e

From | lQ 2e ^| l0 2e |
Sent dinsdag 8 juni 202117 38

10 2e l| 10 2« |

10 26 @minbuza nl

@minbuza nl 10K2e|

Subject FW Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

10 2® 10 2e g m inbuza nlTo 10 2e

I0 2e | | 10 2e

Sent dinsdag S juni 2021 14 59

To DAO PRAF | 10 2g | aminbuza nl | 10 2g ^ 1 i BD DGM DMB AO T

I0 2e l@mindef nl 1 Ci0 2e |@mindef nl DAB PRIMP IND ^ iP C2g

@minbuza nl 10K2e

From

10 2« @minienv nl

@ind nl i jQ 24 | 10 2e | IND SUA AAEB

0 2{ik 10 {2e @minbuza nl1Q 2a @ind nl 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2eg mindef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

Super dank Ik heb op suggestie van ons DCV ook nog een kleine wijziging gedaan Bij DCV wordt dit nu voorgelegd

gi0 2e kun jij naar deze versie in annex kijken plus opiegmemo dat ik netstuurde

From DAO PRAF | I0 2g |@minbuza nl

Sent dinsdag 8 juni 2021 14 54

To I 10 {26 | rTlQ 2e |bD DGM DMB AO T^ 1Q 2e]

DABPRLMP IND^ Q0 2g |@ind nl 0 24 | I0 2e ] ind SUA AAEB j 10 2e |@jnd nl | pOKSe

10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e 0 [24
j I0 2d g minbuza nl

I0 2e g mindef nr 10 2e @mindef nl@minienv nl

10 2e 10 {2e@m indef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

l00246iog enkele kleine typefoutjes er uitgehaald 420606



label met bijgewerkte djfers vinden jullie ook in bijiage Ik heb de 5 aanvragers die vandaag en morgen vliegen losgehaald van de

lopende aanvragen

Groeten

il0 2e|

10 2e BD DGM DMB AO T 10 {2eFrom I0 2e @minienv nl

Sent dinsdag 8 juni 2021 13 19

Tol| I0 2e l@mindef nl’^ I0 2e |@mindef nl DAO PRAF ^ I0 ^g |@minbuza nl DAB PRIMP IND

10 C2e N 10 2g llSind nl l [| Q0 2e I

[10] 2e @minbuza nl lOK2e 0] 2^

10 2g S ind nl IQ 24

g minbuza nl 10 2^ | 10 2^ |10 2d

10 2« @m inbuza nl

10 2e 10 2eg mindef nl @mindef nlCc

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

Halldio 2 j

Zie ook van onze kant nog sen enkele suggestie

Groetii0 2ei

Van 10 29 | g mindef nl j 10 2e [@mindef nl

Verzonden dinsdag 8 juni 2021 13 13

Aan | I0 2g |@rninbuza nl DAB PRIMP IND j I0 2g

10 {2e I 10 2e |bd dgM DMB AO T^ 10 29

I0 2e @minbuza nl I0 |2e @minbuza nl

@ind nl jf^ 1Q 29] IND SUA AAEB 10 26 |@|nd nl

@minbuza nl10 2e@minienv nl

10 2e 10 2e@mindef nl @mindef nlCC

Onderwerp Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

Allen ik heb de opmerkingen overgenomen Er staat nog 1 PM in maar toch goed om vanwege de snelheid deze

versie al op directeursniveau voor te leggen Mvgijo^
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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00246 420606



i10 2eH 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl1 I0 2e [
li@mindef nll

ND SUA AAEBE l@ind nl] I I0 2e |j I0 2e

I I0 2e |@minienv nl1 riOK2eniQ 2V

I0 2eTo @minbuza nl1

@minbuza nl1 l’Q 24 no 2e |[| I0 2e |@minbuza n|1
I0 ^g l@mindef nrE I0 2e

10 2 | n 1QK2e nND A B DHR Q1 10 2» |@ind nl] 0K2^ {10 2e

IND A B DH04E 1Q 2g |@ind nl1 | I0 2e [J
^

l@minbuza nl]

\ I0 2e |@minbuza nn

10 2e [ 10 2e

10 2e

10 2e |[ 10 2e

I0 2e @minbuza nlj I0 2e

\\0 {24 I0 2e I@minbuza nl1 lQ 2e lQ 2e |@minbuza nll I iQ 2en | lQ 2e |E
~

i0 2e 11 10 ^
Thur 6 17 2021 6 10 32 AM

10 2ey I0 2e 1 10 2eCc

10 2e @min buza nl]
From

Sent

Subject Update Tolken

Received Thur 6 17 2021 6 10 52 AM

Dear all

Following yesterday s meeting I have two further updates

Testing

We now have confirmation from the| 1Q 2a | MFA that we can use the| C QX2a [clinic which we find the most reliable for Covid

testing We have a contact that we can call in case there is any trouble This should prevent most cases of quarantine in Dubai

Travel documents

10 2a Special Representative has raised the issue of the possibility of laissez passez s with Foreign Minister 10 2a and later

the Embassy had a follow up meeting It will remain mandatory to have an Afghan travel document for Afghans but the consular

department seemed to be under clear instruction to help and it was assured that people being issued travel documents would be

able to go through an expedited procedure 2 days processing time each There will therefore be no demarche but we should be

able to use this procedure We will check what this means in practice

I think that it is therefore also not necessary for us to organize a demarche on either of these topics

Best regards

jl0 2^r i0 ^
10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior MalaJai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan
1^

Tf^e 10K2^

Miwah io 26

10 2e ^minb jza nl

http www rijksQverheid nl
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I0 2e | f0^ I0 2e |@minbuza nil | lQ 2e n fl^|f
^ 2e n@minbuza nll

10 2eTo @minbuza nl]
I0 2e 10 2eCc

10 2e I | 10 2^

|l0 2e| Thur 5 20 2021 2 25 35 PM

Subject RE Tolken Mazar

Received

From

Thur 5 20 2021 2 25 35 PM

Dat van in dienst bi^i0 2^[|opt Dat betekent echter niet dat ze niet in aanmarking komen voor asiel in NL daarvoor is het land

waarvoor ze in de praktijk gewerkt hebben leidend Dat is niet een dagje hier en daar ik begreep van defensie dat wel redelijkgoed

vaststaat welke tolken met NL meegingen en welke met10 2

From | i0 26 |f]0 2f» | I0 2e |@minbuza nl

Sent donderdag 20 mei 2021 12 55

1Q 2ej [{\i0 i2i \ 10M2e

Cc ^10K2ai| I0 2e | | 10 2e

Subject RE Tolken Mazar

@minbuza nl

@minbuza nl

To

I0 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl

HoK[I0 2€|
En marge SMO heb ik het besproken met I0 2e Zijn reactie

Tolken zijn op de hoogte dat klopt met wat 10 2e | hieronder schrijft over aanvragen die al binnenkomen

Goed dat ambassade briefing wil geven

Begeleiding in MeS is echter lastig want de aantallen daar nemen nu snel af dus binnenkort kan niemand meer

begeleiden

Plenair voegde hij overigens nog toe dat de tolken in MeS allemaal eei510 2 a^ontract hebben dus niet in NL dienst zijn Fijne

daarvan weet ik niet en had ik dus ook geen weerwoord op Maar aan het verzoek van 10 2 om e e a bij de

10 2e aan te kaarten is voldaan

10 2e

Greet

O 2 0

From | 10 2^if^
Sent donderdag 20 mei 2021 10 25

10 2e | [10 2^ ^ 10 2e

Cc i|iQ 26 i lP 2e lD 2e g minbuza nl

Subject RE Tolken Mazar

10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo

Check will do[ 10 2e | was al zo goed de punten voor me samen te vatten

Tolken vertellen dat deze regeling bestaat

Met am bassade schakelen over briefing over procedure

Al eerder afgesproken iemand in MeS aanwijzen die tolken begeleid om eea snel te doorlopen

En ik zal de DEE containers ook opbrengenho 2eneeft vorige week verzoek om die nog even Kabul te houden aan 10 2e

gestuurd maar nog geen reactie ontvangen

Groet
•

0 2o

10 2» | [IQ 2^
Sent donderdag 20 mei 2021 09 57

10 2e |J 10 2e |
Cc jl0] 2 n I0 2e |
Subject RE Tolken Mazar

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e @minbuza nl 10 2e [ 0 2{ 10 2e @minbuza nlTo

S minbuza nlI0 2e

Prima idee om het zote doen Kun jij dat doen IO ^ en mij even terugkoppelen Dan schrijf ik I0 2e wel even terug

Thanks

10 2e

IQQ248 I
Sent donderdag 20 mei 2021 09 05

10 2e @minbuza nl 420609



iO 2e | iO 2A^ I0 2e I@minbuza nl1

io 24 | lO 2e l I0 2e T@minbuza nl1l|i^ l l0 2e| I0 2e |@minbuza nll
10 12^

Thur 5 6 2021 2 55 20 PM

To

Cc

10 2eFrom

Sent

Subject tolken stavaza

Received Thur 5 6 2021 2 55 20 PM

if^
Dit is het lijstje van nu {met dankaan| i0 2e | en | i0 2e | We kunnen even overleggen hoe we dit verder elders in de organisatie

voorleggen misschien ook in samenhang met de discussie van net over versneHen

Groet^

10 29

Reeds in NL

Reeds afgewezen
Incommunicado

Wachten op vlsum gesprek op ambassade

Worden deze week voorgelegd

Wachtend op beoordellng DEF IND

Actie aanvrager

61

96

33

9 hebben alien een afspraak

11

19

22

D w z dat er 62 zaken in de molen zitten waarvan de verantwoordelijkheid voor 10 daarvan bij de aanvrager ligt en er voor 33 op

korte termijn hopelijk meer duidelijkheid is

00249 420616



I0 2e |@mindef nl^ I0 2e pmindef nll
10 2e | ni0 2e |

|i0 2e| Fri 5 7 2021 8 14 53 AM

Subject RE Tolken in MeS

Received

To

From

Fri 5 7 2021 8 14 53 AM

Had je mijn eerdere mailtje gezien Heb je tijd om eenkeer te bellen

Groeb
10 26

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Vap^|lO 2^| lOK2e

Datum vrijdag 07 mei 2021 9 11 AM

Aan | l0 2e | j0 2^ ] I0 2e |@mmbuza til | 10 2ey

Kopie jlOK2efe| lP 2e

Onderwerp FW Tolken in MeS

I0 2e |@mmbuza nl

10 2e 10 2e @minbnza nl

I0 2e @minbiiza nl i |’0 2^Jn0 2e j I0 2e |@minbiiza nl

t i

From | 10 2e |@mindef nl \ I0 2e |@mindef ni

Sent donderdag 6 mei 2021 19 48

To DAO PRAF | I0 [2g | S minbuza nl

Cc |l0^ | 10 {2ej^ 00 29 ^@minbuza nl Efo^r ioj^
@minbuza ni

10 2e @minbuza ni 10 2e 10 2e

10 2e

Subject Re Tolken in MeS

Beste io 2e

De tolken bij RS zijn via i0 2a een contract aangeboden Het meerendeel zal daar asielaanvragen is mijn
verwachting

Ikverwacht 10 15 aanvragendie aan Nederland gedaan worden

Mvgi0 2f

@minbuza nlVan DAO PRAF” i0 2g

Datum donderdag 6 mei 2021 om 16 00 04

Aan 1 {10 2^ [LJF KOL BS AL DGB DIA CL NATION^ [ mindef nl

Cc |l0 2^|| 10 2e |» j 10 2e |@minbuza nl |lt» 2e^ |00 2e |^ j 10 2e |@minbnza nl j 10 2e [ | 10 2e

@minbiiza nl10 2e

Onderwerp Tolken in MeS

Bestfei0 2

Zoals I0 2e ai aankondigde zal ik hettolkendossler blnnenkort samen me t]D 2eO aarnemen in I0 2e afwezigheld

Graag zou Ikaivast wlilen vragen wat juille verwachtlngen ziJn t a v aanvragen van tolken van de huldige missie In Mazar e Sharif

Om hoeveei mensen zou dit kunnen gaan Aivast veel dank

Harteiljke greet
i10 {2e^

00250 420622



jl0 2ep0^0 2^
10 2a10 2e

OirectieAzie en Oceanie DAO | Cluster Zuid Azie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Nederland

10 2e igiminbuza nlE

W www mirbuza nl

T 10 2s
10 26

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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00250 420622



10 2e 10 2e || 10 2eTo @min buza nl]
From | 10 2e | | 10 2e

|i0 2e| Wed 6 9 2021 9 10 04 AM

Subject FW overkomst A^haanse tolken

Received Wed 6 9 2021 9 10 04 AM

Hi I0 2e

Hieronder additionele info aangaande een visumverklaring Kortom en stel een Afghaan die naar NL wenst te reizen en wij

erkennen zijn reisdocument niet wat niet zo is volgens de Schengen tabel I erkenning reisdocumenten dan kunnen we een

visumverklaring afgegeven waarop het visum geplaatst wordt Dit visum is territoriaal beperkt Dat wil zeggen dat de reiziger linea

recta naar NL kan vliegen maar niet via via Via deze manier kan de beste reiziger wel met een niet erkend reisdocument reizen

naar NL terwiji de reiziger wel gebruik maakt van dit reisdocument Let wel op de vlucht moet dus rechtstreeks zijn dat kan een

uitdaging zijn

Met vriendelijke greet

I0 2e I0 2e

10 2e

Project Informatie Ondersteund

Beslissen lOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2500 EB

Den Haag | Nederland

I0 2e

10 2e t^minbuza nlE

10 2e

From I0 2e | | i0 2e| j lQ 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 9 juni 2021 09 32

To | 10 2e L [l^ | 10] 2e |@minbuza nl

@minbuza nl

@minbuza nl

Cc | 10 2e | I0 2e | I0 2e

Subject RE overkomst Afghaanse tolken

Goedemorgen alien

Als aanvulling op het onderstaande van 10 2eii

Art 25 3 Visumcod© mbt issuing ofaviso with limited territorial validity \

If the applicant holds a travel document that is not recognised by one or more but not all Member States a visa valid for the territory ofthe Member

States recognising the travel document shall be issued

ir me issuing iVLemDer state aoes not

Member State

Art 29 2 Vc over het aanbrengen van de visumsticker

2 Where the issuing Member State does not recognise the applicant’s travel document^ the separate sheet for affixing a

visa shall be used

Uit het handbook VC 3 1 4

wordt erkend

Indian de lidstaat die de visumaanvraag ontvangt het reisdocument van de aanvrager niet erkent kan een visum wordeil

afgege^gj dat evenwel moet worden aangebracht op een afzonderlijk blad voor het aanbrengen van visa zie punt 8 5 3

en punt 10 2 1 dat slechts geldig is voor het grondgebied van de lidstaat van afgifte
Jndien een vertegenwoordigende lidstaat een reisdocument dat wordt ingediend met een aanvraag voor een voorgennmeTi
0025h jg vertegenwoordigde lidstaat niet erkent moet de vertegenwoordigende lidstaat in het reisdocun^ 5® ^i

Hoe moet een reisdocument worden behandeld dat door een of meer lidstaten niet



visum met territoriaal beperkte geldigheid aanbrengen dat geldig is voor de Schengenstaten minus de

vertegenwoordigende lidstaat

Gr i0 2e

From | l0 2e | |l0 2e| j I0 2e | 5 minbuza nl

Sent dinsdag 8 juni 2021 10 23

To iQ 2e I0 2e |@minbuza nl

Cc |C10 2e | r 10 C29] H
Subject overkomst Afghaanse tolken

@minbuza nl 10 2e 10 2aj10 2e 10 2e @minbuza nl

Hlf^

Voor de zekerbeid n a v onsgesprekvan zojuist

Ik heb het nog evengecheckt maar een visumsticker op een

Zo ver de

niet hierin wordt alleen het visumbeleid geregeld met het reisdocumenten

of toelatingsbeleid Dus ookal worden visumverklaringen gebrulkt als een

reisdocument niet wordt erkend^ is het nog steeds de bedoeling dat men

naast de visumverklaring over enig reisdocument beschikt Zie hieronder

ooktwee relevante passages uit de Visumcode definities en art 29 Naast

deze juridische invalshoek is het ook uit praktisch oogpunt nodig om een

reisdocument te hebben Hier zullen de grensautoriteiten in het land van

vertreken aankomst en de airlines om vragen Die kijken uiteraard niet

alleen naar het visum maar ook het reisdocument

Als de paspoortwetgeving niet toestaat dat aan deze tolken een vervangend

reisdocument LP of vreemdelingenpaspoort wordt verstrekt zie ik maar

een oplossing maatwerk afspraken maken met de airline en de KMar Maar

dat werkt alleen goed bij rechtstreekse vluchten en bij mijn weten zijn die er

niet vanuit Afghanistan

Ik C C volledigheidshalve 10 2e en I0 2e

10 2e

Definities

„afzonderlijk blad waarop een visum kan worden aangebracht het uniforme model voor een blad waarop een visum kan worden

aangebracht dat door lidstaten wordt ^gegeven aan houders^^^^PRcumenten die door de lidstaat die het

blad opstelt dat is bedoeld in Verordening EG nr 333 2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een

uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een

reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend 3

Artikel 29 tweede lid

Indien de lidstaat van afgifte het reisdocument van de aanvrager niet erkent wordt gebruikgemaakt van het afzonderlijke blad

voor het aanbrengen van een visum

00251 420625



10 2eI0 2e[t |i0 2e|^ I0 2e |@minbuza nn

1P ^ I0 2e I@minbuza nl1

I0 2e ^@minbuza nl] | iQ 2e [

I0 2e] |@minbuza n Hl|^aiO] 24^iOK2e
| iO 2e |^ 10 ^ I@minbuza nl1 1

To

lO 2e | ^ lOK2e |[ I0 2e @minbuza nl] I0 2e 10 2eCc

1 10 2e 10 2«| 10 2e10 2» @minbuza nl] 10 2e

10 26 |[ 10 2e @minbuza nl]
10 2e 10 2eFrom

Sent

Subject RE Tolkendossier toegezegde verbeteringen in procedure stagneren
Received

Wed 6 23 2021 3 47 25 PM

Wed 6 23 2021 3 47 25 PM

Da^ 0 2^J
Wij hadden vanmiddag een goede meeting met defensie IND en 10 2e waarin heldere afspraken zijn gemaakt Wellicht goed als

je daar met |
~

Q 2g | over spreekt
Laat ik nog wel aantekenen dat tijdens de meeting geen sprake was van het vragen van gelegaliseerde tazkera s Voor de procedure

verwijs ik naar de besluiten die 10 2e daarover nam Ik begrijp overigens wel van 10 2e dat jullie zelf inmiddels besloten hebben

wel weer de tazkera s te vragen {niet gelegaliseerd dan die beslissing is natuurlijkaan jullie

Greet

fl0 2e

From ^i0 2e| |l0 2^ j I0 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 23 junl 2021 15 18

^{[I0 2H ® min buza nl 10 2e j 0 2^fe I0 2e g min buza nlI0 |2e I0 2e 10 2^ 10 2eTo

10 2« 5 minbuza nl

@ min buza nl lOK^ ‘lQ 2e lg minbuza nl ^ P 2 jl0 2e^0 2eij i0 2e

@minbuza nl

Cc 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl ^0 2e IO 2e 10 2e

10 2e I | l0 {2e | r 10 2e

@minbuza nl 10 2e
^

10 2e 10 2e

@minbuza nl

Subject Tolkendossier toegezegde verbeteringen in procedure stagneren

{10 2e} 0 2 fen 10 2e

We signaleren dat er nog steeds problemen bestaan in de afhandeling van het tolkendossier De post wordt door deze situatie

belemmert in de uitvoering van de politiek toegezegde taken op dit terrein

Het gaat om het volgende

Ontbreken van een door alle partijen in Den Haag geaccordeerde afwijzingsbrief die overige asieizoekers wel krijgen

daardoor ontstaat al weer onduidelijkheid bij aanvragers die kunnen klagen waar de beslissing blijft
Eis van Tazkera legalisatie wordt in de praktijk gehandhaafd ondanks het advies aan de minister

Goedkeuringsproces zou een turn around procedure worden maar in de praktijk duurt deze toch weer veel langer door

bureaucratische reflexen

Wij komen hier niet uit Er zijn meningsverschilien over de aanpak in Den Haag Kunnen jullie aan de bel trekken bij meest

betrokkenen en eventueel ook00 2» e a waarschuwen dat dit weer tot kritiek kan leiden in de komende dagen

Greet

IO 20

I0 2a | | l0 2e |
Sent woensdag 23 juni 2021 17 00

TQ 10 2e] I0 2^ c 10 2e @minbuza nl i10 2ej

C10] 2e [@minbuza nl | 10 2e | {|iO 2^H
1Q 2e | | 10K2g |^

Subject Update interpreters

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e @ mi n buza n l 10 ^l|l 0 2e ib 24^l 0 29

@minbuza nl 7] ij I0 2e | j ^ 2e |@minbuza nl

10 2e

10 2e

10 2e @minbuza nl 10 2e I0 2e 1Q 2e S minbuza nlCc

Dear all

Since these issues were also mentioned on Tuesda s staff meeting a quick update
00252 420627



1 Rejection email still no approval mostly because we cannot agree on mentioning| ^0 2a | as another option I believe that

since we email this to all asylum seekers we should email those who thinkthe interpreters asylum is the only way to get

asylum or safely out of Afghanistan alsothis option especially because it is realistic thatthey are in danger regardless of

whether they worked for NL ifthey are in a province like Kunduz or Uruzgan

The discussion was mostly that other did not want it to seem like a realistic option for asylum in the Netherlands and did not want to

refer them to I0 2a abroad

I stated that this is a MFA wide policy and that we should not deviate from it in a country where the situation is particularly

dire I have now proposed that together with the other reconfirmation on the asylum procedure we request a particular

instruction from DAO DCVon howto refer people to the 10 2a ifthey request asylum Perhaps this should include the

option of contacting the

Tazkera s even though we already agreed that we would not request Tazkera s and legalisation of documents anymore

each time I checked DAO MoD IND still requested it so I asked for clarification This brought on a whole new discussion

with again demands for legalisation of documents and tazkera s even though we already informed our minister that this

was not necessary This is decision for ZMA Kabul but since we will likely start the cooperation witH 0 2^feoon this will

solve this problem anyhow so we leave it for now unless it causes large delays like a case where someone indcated that it

would take 7 months due to corruption

Further updates MoD has appointedi^jC^^ 10 2a like we thought as the veteran that will 1 contact all interpreters as

promised to parliament and 2 look at which interpreters were rejected since they only for a short while for NL MoD and

will tell them that they can apply again

Expected amount left I also requested given thd 0 2ii 3roposal an indication of the amount that still needed to be

processed MoD expects about 50 more definitely not more than 100 Together with the ongoing cases we should at least

I0 2a within Afghanistan as they also work with IDPs

2

3

4

aim for 100 cases to go througK|0 ^bnd DAO will give me also their estimate of what is in process now that could be done

Letter of approval I stated that we thought the letter with new approvals would now be a one day process This turns our

to be much longer as it has to go through each ministry and apparently it took especially long this time on the part of DAO

They expect it cannot be done faster than a week but they will again look at ways to speed up this process

Approaching discussion with parliament press there are Q A s prepared for tomorrow s MoD ceremony and The Hague

will prepare an update on all promises mentioned in the recent letter about the interpreters I said that we will try to have

approval of thd 0 2jijDrocedure before 8 7 when the discussion with parliament is so I will keep a close eye on that

5

6

Best regards
I0 2e

00252 420627



@minbuza nn \ 1 I0 2e i^minbuza nll lQ 2e [
lQ 2e |^ lQ 2e I@minbuza nl1 1 lQ 2e I 0Q 2e I@minbuza nl1

|{lO 2e |i^O 2^ I0 2e ^@rninbuza nl] I i0 2e] @nnindef nl[| C’0] 26 [@mindef nl] I0 2e

I0 2e I@minbuza nl1
10 2e I f i0^

|10 24 Wed 6 2 2021 1 32 10 PM

Subject RE SPOED deadline zsm vandaag vraag VK tolken Afghanistan
Received

10 2a 10 2e [ 10 2eTo 10 2e

Cc

From

Wed 6 2 2021 1 32 10 PM

Dank wat ik dus begrijp is dat mensen die onmiddellijk gevaar lopen prioriteit krijgen maar ik zie nog steeds niet wat dat inhoudt

iemand anders die dat wel ziet

In recognition of the evolving situation in Afghanistan those eligible LES under the ARAP scheme facing immediate threats or who

are at high risk of threats in the future due to the nature of their work for the UK government will be offered priority relocation

regardless of their employment status rank or role or length of time served

From | 10 2a ^| 10 2e | 10 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 2 iuni 2021 12 55

n° 2e ^ jl0 2e |@minbuza nl | 10K2e ^| 10 2e |
| Sminbuza nl | 10 26 | ^ 1Q 2e]|^ 1Q 2e

Cc | 10M2e | |0 {2^fcj 10M2e @minbuza nl 10 2e ignnindef nl

Subject RE SPOED deadline zsm vandaag vraag VK tolken Afghanistan

10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nlTo

10 2e @minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Beste 10 2 collega s

Dank zoals jl0 ^ aangeeft zullen wij hier navraag doen bij I0 2a n voor de detailvragen10 2a

Gezien spoedkarakter hieronder alvast kopie van

MoD guidance {1 april jl met details over eligibility voor het nieuwe Afghan Relocations and Assistance Policy scheme

het recente persstatement eerder deze week op Britse overheidswebsite {op basis waarvan NYT en BBC rapporteerden en

waar TK volgens mij nu op aanslaat

en een passage in recent rapport van Britse Hogerhuis hierover hetgeen aanloop van nieuwe wetgeving wat uitgebreider

beschrijft

Wellicht biedt dat vast wat aanknopingspunten voor kamerbrief

Groet

10 2e

https www gov uk government publications afghan relocations and assistance policv afghan relocations and assistance policy

information and guidance

On 29 December 2020 the Defence Secretary and Home Secretary announced the Afghan
Relocations and Assistance Policy ARAP This is a new scheme that will offer relocation

or other assistance to current and former Locally Employed Staff in Afghanistan to reflect

t^jl^^hanging situation in Afghanistan
420635



The ARAP scheme will launch on 01 April 2021 and will continue to remain open and

operate indefinitely The scheme will be delivered by the MOD in the new Afghan Threat

and Risk Evaluation Unit ATREU in the British Embassy Kabul

Under the new scheme any current or former Locally Employed Staff assessed to be at

serious risk of threat to life will be offered priority relocation to the UK regardless of their

employment status rank or role or length of time served Local staff who work or worked in

the public eye and who could be at risk as the security situation evolves will be relocated to

the UK on a routine basis and those not eligible to move will be offered other support such

as security advice and relocation within Afghanistan

This is a new scheme separate of existing ones The Ex Gratia Scheme EGS will remain

open until It closes in November 2022 Those who have applied and are eligible for

the EGS will be relocated through the EGS The Intimidation Policy will close as it will be

replaced by the ARAP

As before those who were dismissed will not be eligible for relocation by default If any

current or former staff believe they now qualify or are at serious risk they should

contact MOD representatives in Kabul at localstaff afqhanistan@mod qov uk or on 0792

907 303

The following summarises the eligibility criteria for the ARAP scheme and the terms of the

offers themselves The scheme does not recognise an obligation or imply a commitment

to assist locally employed staff in other countries or theatres of operation past present or

future

Eligibility under the ARAP scheme

All current and former LES are eligible for assistance under the ARAP

Relocations under the new scheme are two speed recognising that some LES are at more

risk than others

There is a fast track for relocation of priority cases and a routine track for less urgent
cases Initial risk will dictate which track is most suitable in each case

Less urgent cases are those eligible for relocation by default and some special cases

where assessed eligible for non urgent relocation

The scheme also provides assistance short of relocation to cases not eligible for relocation

by default or assessed to be at high risk for example internal moves in country and

bespoke security advice where appropriate

There are four categories under the ARAP

Cohort Assistance offered

00253 420635



Category 1 High risk imminent threat Urgent relocation

Category 2 Eligible for relocation by default Routine relocation

Category 3 Not eligible for relocation Other support offered

Category 4 Special cases Case by case basis

Category 1

The cohort eligible for urgent relocation comprises of those who are assessed to be at high
and imminent risk of threat to life

Category 2

The cohort eligible for relocation by default comprises of those who worked or work

forHMG in exposed meaningful enabling roles

1 Exposed meaningful enabling roles are roles that made a material difference to the

delivery of the UK mission in Afghanistan without which operations would have been

adversely affected and that exposed LES to public recognition in performance of their

role leaving them now at risk due to the changing situation in Afghanistan

2 Examples of such roles are patrol interpreters cultural advisors certain embassy

corporate services and development political and counter terrorism jobs among others

This is not an exhaustive list nor are all those who worked in such roles necessarily
eligible by default

3 LES dismissed from employment are excluded from relocation by default unless in

exceptional circumstances on a case by case basis without prejudicing their right to

other forms of assistance under the scheme

Category 3

The cohort eligible for other support are those who are neither assessed to be at high and

imminent risk of threat to life nor eligible by default due to holding exposed meaningful
enabling roles

This cohort are eligible for all other support short of relocation as deemed suitable by
the ATREU

Category 4

s

00253
ohort eligible for assistance on a case by case basis are those who worked in
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meaningful enabling roles for HMG in extraordinary and unconventional contexts and

whose responsible HMG unit builds a credible case for consideration under the scheme

Where relocation is offered to Category Four individuals circumstances dictate whether it is

urgent or routine as assessed by the ATREU

The Relocation Offer under the ARAP scheme

The Relocation Offer creates the possibility for current and former LES to have the default

option to relocate to the UK if they meet the eligibility criteria above It is offered

to LES whom the UK government considers to have put themselves in the most danger and

contributed the most to the UK mission in Afghanistan The Relocation Offer is based on

recognition of service and an assessment of likely current and future risk to LES due to the

nature of their work for the UK government in the evolving situation in Afghanistan

Under the ARAP scheme the UK government will continue to offer other assistance for

example internal moves in country and bespoke security advice where appropriate and

accepting that not all current and former LES are able or willing to relocate

In recognition of the evolving situation in Afghanistan those eligible LES under

the ARAP scheme facing immediate threats or who are at high risk of threats in the future

due to the nature of their work for the UK government will be offered priority relocation

regardless of their employment status rank or role or length of time served

LES who meet the eligibility criteria for relocation under the ARAP scheme will have the

opportunity to apply for limited leave to enter the UK under the Immigration Rules HC 395

Successful applicants will receive a UK visa which grants 5 years Leave to Enter the UK

with an opportunity in the future to apply for Indefinite Leave to Remain in the UK at the end

of that 5 year period Eligible LES will be able to bring certain family members with them to

the UK The details of which family members can be brought with eligible LES are set out in

the Immigration Rules HC 395

Rapport Afghanistan and the UK van Britse House of Lords Select Committee on international Relations and Defence en

Government Response daarop {dateert uit maart 2021

https committees parliament uk publications 5087 documents 52934 default

8 The UK Government should ensure that all Afghan interpreters who worked for the UK militarVy including those now resident

in third countries are aware of and able to access the provisions of the ex gratia scheme Paragraph 49

The Intimidation Policy and Ex Gratia Scheme EGS were approved by the National Security Council in 2013 Both are administered

primarily by MOD on behalf of HMG The Government s Intimidation Policy is designed to ensure current and former locally

engaged staff are not at risk as a result of working for us ideally living safely in and contributing to their country The UK is the only
nation with a dedicated investigation unit in country to investigate and provide solutions to any intimidation including the right to

apply for relocation to the UK Our Intimidation Policy is open to all our former local staff in Afghanistan irrespective of date role

or length of service HMG s Ex Gratia Scheme offers a range of options to eligible local staff including relocation tothe UK to those

staff that have been made redundant or resigned and served more than a year In addition there are two generous ex gratia in

00253 options a finance package equivalent to 18 months salary or 5 years funding for training including a living stipei420635



On 29 December 2020 the Defence and Home Secretaries announced the Afghan Relocations and Assistance Policy a new scheme

that will offer relocation or other assistance to current and former locally employed staff in Afghanistan to reflect the changing

situation there Depending on uptake this scheme has the potential to be bigger than the existing schemes Under the new

scheme anyone facing a serious risk such as intimidation or threatto life will be offered priority relocation regardless of their

employment status rank or role or length of time served Local staff who work or worked and who could be at risk as the security

situation evolves will be relocated to the U K on a routine basis and those not eligible to move will be offered other support such as

security advice and relocation within Afghanistan

This new scheme is expected to be launched following changes to the Immigration legislation in April 2021 It is separate to the EGS

that will remain open until November 2022 The Ex Gratia Scheme and Intimidation Policy currently available for Afghan locally

engaged staff along with the Relocations and Assistance Scheme to be introduced later this year require applicants to be currently

living in Afghanistan where they are likely to face the greatest risk The existing legislation does not allow third country relocation

Similarly it is expected that third country relocations will not be possible under the Afghan Relocations and Assistance Policy foi|
which the legislation is currently being drafted by Home Office officials The Government keeps Immigration Rules under regular

review and it has been agreed with the Home Office that officials will apply discretion to those in extraordinary circumstances

outside of Afghanistan on a case by case basis Only a small number of cases are expected to be affected by third country

relocations which is why discretion on individual cases is preferred to a complex legislative change The intent is to help those at

greatest risk and we will continue to work with the Home Office on this issue

Persstatement gov uk https www gov uk government news plans to bring vulnerable afghan interpreters to the uk

accelerated

Plans to bring vulnerable Afghan interpreters to the UK accelerated

Local staff who worked for the UK Government in Afghanistan including many who worked as interpreters for UK forces in the

country will be eligible for expedited relocation to the UK under the Afghan Relocation and Assistance Policy ARAP the

Defence Secretary and Home Secretary announced today

From

Ministry of Defence

Published

1 June 2021

Following the decision to begin the withdrawal of military forces from Afghanistan the Prime Minister has agreed the

Ministry of Defence Home Office and MHCLG to rapidly accelerate applications through the policy ARAP was first

introduced to help vulnerable Afghans who risked their lives supporting British troops to relocate to the UK and start

new lives

Defence Secretary Ben Wallace said

We owe a debt of gratitude to our interpreters and other locally employed staff who risked their lives working alongside
UK forces in Afghanistan

We have always made clear that nobody’s life should be put at risk because they supported the UK Government to

promote peace and stability in Afghanistan

As we withdraw our Armed Forces it is only right we accelerate the relocation of those who may be at risk of reprisals

The Home Secretary and I are going to do everything to make sure we recognise their services and bring them to safety
It is the right thing to do

The ARAP scheme came into effect on 1 April 2021 and offers the relocation of current and former local staff in

Afghanistan including interpreters and their immediate families

00253 420635



This new scheme acknowledges and reflects that the situation in Afghanistan has changed and with it the potential risk

to the local staff who have worked for the UK Government over the past twenty years

Home Secretary Priti Patel said

I m proud to say that the UK is fulfilling its promise to those Afghan interpreters and other locally employed staff who

have worked tirelessly alongside our Armed Forces

It is our moral obligation to recognise the risks they have faced in the fight against terrorism and reward their efforts I’m

pleased that we are meeting this fully by providing them and their families the opportunity to build a new life in this

country

A new intimidation scheme administered by a specialist team based in Kabul has been set up to administer the ARAP

and support local staff who are threatened as a result of their work with the UK

I ne Aignan Relocations ana Assistance policy was launcnea on i April ana win accelerate me pace

alongside the military withdrawal including making more resources available to speed up the scheme ]

Under the new policy any current or former locally employed staff who are assessed to be under serious threat

offered priorit^yjplocajjgi^^y^m^regardles^^h^y^mploymentstatus rank cyy^j^^yength of tirrj^erved l

The ITOu will worK wiin^^ang^roovernmen^afTnerejnHu3Tfi^R^nom^nn c^n^TOnron^uccessTuny
relocate those who meet the eligibility requirements and support them to integrate and build a new life in the UK

By accelerating the ARA^Joi^bQs^^laf^l|lUj^AfQbgDislaj^rth^^Q^eEQniED^^3i£el|D£yl^]iora^b|i£iatjoj^^£Dsmi
their continued safety^

The jovernmeni nas aireaay supponea me r|

enabling them to create new lives in the Ul|

From ] |^10 2e| j 10 2e

Sent woensdag 2 juni 2021 11 46

10 2e l| 10 2e |

S minbuza nl

10 2e 10 2e 10 {2e 10 {2e @minbuza nl 10 2e
^@minbuza nlTo

10 2 | j K 2e |@minbuza nl | iO 2a | | 1Q 2e | | 10 26

Cc | 10M2e |t|0M2^tj 10X2b |@minbuz~a nl | 10 2e [@mindef nl

Subject RE SPOED deadline zsm vandaag vraag VK tolken Afghanistan

@minbuza nl

Zoals net tel besproken we checken Fijn dat ook vanuit Kaboel dan krijgen we hopelijk op korte termijn zo compleet mogelijk

beeld

From ] I0 2e | | i0 2e | | 10 2e l@minbuza nl

Sent woensdag 2 juni 2021 11 44

10 [2e || 10 2e |^ 10 2e

@minbuza nl

Cc 0 2 10 2e gJminbuza nl 10 2e @mindef nl

Subject RE SPOED deadline zsm vandaag vraag VK tolken Afghanistan

@minbuza nl I0 2e 10 2e 10 2e S minbuza nl 10 2a 1Q 2eTo

10 2eI0 2e 10K26 @minbuza nl

Hi 10 2e

We gaan er in Kaboel achteraan komen zsm bij je terug

Greet

10 2e

10 2e I0 2e I0 2e g mmbuza nlFrom

SCq‘—ensdag
2 juni 2021 15 04

Toi I»

420635
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10 2e10 2e 10 2e@minbuza nl

Cc | 10 {2e |f|0 {2^i 1Q {2e ig minbuza nl | 10 2e [@ mi ndef nl

Subject SPOED deadline zsm vandaag vraag VK tolken Afghanistan

Importance High

@minbuza nl

Beste collega s in London en Kaboel

We hebben een vraag met bloedspoed ivm het debat dat vandaag plaatsvond met MinDEF over de kwestie van de Afghaanse

tolken De minister heeft toegezegd om voor het 2 minutendebat dat morgen 10 40 plaatsvindt terug te komen op de vraag

waarom de Britten sneller zijn dan wij met de verwerking van de aanvragen van de tolken dat heeft deTK in de media vernomen

^ In de media verschijnt dat de Britten het proces voor de tolken versneld hebben Post Kaboel hoorde dat ook al Wat doen

zij dan concreet om dat proces te versnellen Svp zo gedetailleerd mogelijk

NB de brief moet dus vandaag uit[ Antwoorden dus zsm nodig

NB 2 Het gaat om vragen die dus in een brief aan de TK beantwoord moeten worden Svp dus vragen om ons alle info te geven die

ze kunnen geven en daarbij expliciet aan te geven wat daarvan vertrouwelijk is NIET in de kamerbrief genoemd mag worden

Tegelijkertijd twee vragen

Welke documenten hebben de aanvragers nodig voor VK Is dat ook een gelegaliseerde Engelse vertaling van de Tazkera

{Afghaanse ID kaart

Geeft VK ook laissez passers af aan mensen diegeen paspoort hebben of overwegen ze dat

Ivm de haast schlet Ik dit verzoek zowel via Kaboel a Is via London in Kunnen Jullle allebei proberen of jullle antwoord op deze

vragen kunnen krijgen

Heel veel dank

10 2e

plOK^roOK^
10 2e

Directie Azie en Oceanic DAO

Mini terie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

lOMM
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I0 2e IND A B DHRQ1 f flO 2e @ind nl] ilO 2e I0 2e

10 ^e ~R¥idef nll1 10 2e bmindef nl1 l 1Q 2e r iO 2^IND A B DHR 01l1 10 2e |@ind nl1 10 2e |
i0 2e | i0 2e |@minbuza nl] ^0 24j^ 2e |[] I0 2e |@minbuza nlj | iO 2a ^10 2^ i0 12^n^minbuza nll

Q0K24r iOK2¥i ^IND SUA AAEBiTTlO 29 |@ind nl1 | 1Q 29 | Q]^ 10 29 ^minbuza nll T 10 2» l | I0 2e

BD DGM DMB AO TI] I0 2e |@minjenv nl]
10 2e | | 10 ^

|l0 2e| Fri 5 21 2021 12 11 35 PM

Subject RE Overleg A^haanse tolken

Fri 5 21 2021 12 11 35 PM

I0 2eTo @minbuza nn

Cc

From

Received

Documenti docx

Dank I0 2e

Helder over de screening voeg ik dat nog even toe in factsheet hoeft niet te betekenen dat dit uitgesproken wordt hoor dat is

uiteindelijk aan jou

Vwb je andere vraag good point Dat is denk ik onderdeel van het dilemma ben benieuwd hoe anderen daar tegenaan kijken

Ik heb verder nog geen info ontvangen dus mag ikervan uitgaan dater geen nadere aanvullingen opmerkingen zijn {korte

bevestiging dat dit klopt stel ikop prijs ©

Dan wacht ik dus nog op de laatste uitsplitsing cijfers wanneer verwachten jullie klaar te zijn I0 2e

We willen ook Q As meenemen op donderdag In annex de Q As die we hadden so far Graag jullie blik {vandaag} of daar dingen

missen Ik wil in ieder geval toevoegen

Waarom moeten ze naar Kaboel afreizen dat is niet acceptabel

Veel dank

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e l10 2e|i 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2« 10 2e 10 2e 10 2e

10 29 j^0 2^ | 10 2e10 2e I0 26 10 2e

0 2« 10 2e 10 2e 10 2e 0 2o 10 2e 10 2e

10 129 |10 29

10 29

R 9d9 beoord^eld bij 420659

10 2e

10 2e 10 {2e 10 2e

10 ^
0025^

10 2« 10 2e 10 2ei 10 2« 10 29
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I0 2e | i0 2|^ I0 2e |@minbuza nll OK24 kiO 2e |^ I0 2e |@tninbuza nlinO 2^ | 1Q 2e | 10 2e

I0 2e I@minbuza nl1
10 2» l@minbuza nll | iO 2e

10 29 |^ iQ 2e |@minbu^ nI]

To

I0 2e @minbuza nl] | i0 2eCc

From 10 26 10 2e

Sent Wed 5 12 2021 7 26 46 AM

Subject RE Laatste stavaza tolken

Received Wed 5 12 2021 7 26 46 AM

Misschien goed om aan te vullen dat gisteren wederom overleg plaatsvond tussen DEF IND en BZ om de laatste stand van

zaken door te spreken Daaruit volgt dat er niet heel veel opties voor versnelling in het proces zitten de meeste vertraging
zit in aanlevering van correcte documenten en dat zijn er echt niet heel veel eigenlijk alleen identiteitspapieren Wei is een

aantal zaken afgesproken die het proces iets zouden kunnen versnellen

aanlevering van vereiste documenten eerder in het proces zodat oplossing van problemen daarmee parallel aan de check

door DEF IND kan lopen gebeurd nu pas na afronding check DEF IND

KMAR zal gevraagd worden capaciteit vrij te maken om nog sneller de documenten te checken op falsificaties dit duurde

al slechts een paar dagen
IND J V proberen proces van voorlegging aan Stas J V sneller te laten verlopen
aantal mensen dat tegelijkertijd naar NL kan komen 4 per week kan omhoog de 11 gezinnen uit de tabel zouden dan na

goedkeuring sneller over kunnen komen

Andere stappen in het proces communicatie tussen de diverse spelers check door defensie afhandeling IND nemen weinig

tijdinbeslag

Groet

{10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van | lO 2e |QQ 2^ l I0 2e |@minbiiza nl

Datum woensdag 12 mei 2021 7 43 AM

Aan i|l0^| l0 2e | ^ 10 2e I0 2e

KQpiei |lOK2^hO ^^H^ I@minbuza nl I 10 29 L lO 2e[H 10 2e

10 2e |@mmbuza nl J 10K2e | j 10 2e | 10 2e |@mmbuza iil

Onderwerp RE Laatste stavaza tolken

10 2e fS minbuza nl

10 2e J IOK^e@minbuza nl

Veel dank Ik deel hierbij meti|~ Q ^4
Groet

f^

Van3 f ^ 24 | 10K2e | j 10 2e |@minbiiza nl

Datum woensdag 12 mei 2021 7 40 AM

Aan | 10 2e|f^H 10 {2e |@niinbnza nl

Onderwerp Laatste stavaza tolken

Status op 10 mei 2021 Mogelijke bottlenecksCategory

In NL aangekomen 63

Afgewezen 95

Incommunicado Reminder is reeds gestuurd38

L00255 •420643



Actie IND DEF BZ beoordeling nog bezig Check van de documenten zowel

fysiekdoor KAB als digitaal door

Kmar neemt enigetijd in beslag

24

Wordt z s m voorgelegd 11

Beperking om max 5 gezinnen per

week overte laten komen NB

achterstand is nu vrijwel volledig

weggewerkt

Actie ZMA KAB 4

Het duurt lang voordat aanvragers

over de juiste documenten

beschikken

Actie aanvrager 31

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

00255 420643



iQ f2e Ica mindef nl| iQ 2e |@mindef nn3 10 24 l iO 2e |^ I0 2e |@minbuza nll | iQ 2eTo

1 2tf lQ 2e |@minbuza nll
iO 2e | fo ^ i0 2e l@minbuza nl]

10K29 J 10 2» |
Cc

From

|i0 2e| Tue 4 20 2021 1 43 23 PM

Subject RE Feitelijke vragen A^hanistan
Tue 4 20 2021 1 43 23 PMReceived

Okay dank[

Ik zou mocht de kamer aandringen op coulance tav lokale medewerkers proberen daar vrij onverbindend op te antwoorden Dat in

het kadervan goed werkgeverschap uiteraard al dit soort zaken nauwkeurig bekeken gaan worden

Ik heb overigens al een paar keer mogen vaststellen dat wij bij BZ die criteria niet hebben Post neemt papierwerk in en stuurt door

naar Defensie Besluit is uiteindelijk aan defensie Ik begrijp van andere directies die bij deze discussie betrokken zijn dat hier al wel

eens navraag bij defensie over gedaan is maar toch weinig zicht op komt Vandaar dat ik aansloeg op de twee criteria die in de

beantwoording van deze vraag stonden dat geeft aan dat er dus wel criteria zijn Misschien goed om na afloop van het debat nog

eens naar te kijken Wellicht kloppen we steeds bij de verkeerde mensen bij DEF aan

From I0 2e @mindef nl 10 2e

Sent dinsdag 20 april 2021 14 11

{I0 |2e] | | 10 2e |
^ I0 2e |@minbuza nl

Cc 10 {2e 0 ^2^^i 10 {2e | gminbuza nl

Subject RE Feitelijke vragen Afghanistan

@mindef nl

@minbuza nl j IO ^ 10 2e 10 2s gminbuza nl 10 2e 10 ^10 2eTo

Hi 10 2e

Het onderstaande is prima zo met daarbij wel onze suggestie om in plaats van tientallen meerdere op te nemen

Bij doorvragen is tientallen naar ons idee wel te noemen Bij meerdere loop je immers het risico dat de Kamer

denkt dat het om een klein aantal gaat en zich wellicht niet serieus genomen voelt en zal verwijzen naar het DEL

artikel Mocht dat spelen dan het advies om dan meteen tientallen vaak grote gezinnen te noemen Mocht de

Kamer aandringen op nog meer coulance tav de komst van lokale medewerkers naar NLD dan aangeven dat het om

hele grote aantallen kan gaan zeker ult precedentwerking WIe in een breder verband dan alleen de tolken in

aanmerking komt is denk ik geen zaak voor BZ en DEF alleen Ik heb de criteria ook niet zo snel paraat maar heeft

de post die niet beschikbaar Daar melden de betrokken zich neem ik aan

HG ilO 2e

10 2e 10 {2e {10 2e @minbuza nlVan

Verzonden dinsdag 20 april 2021 10 44

Aan^ 0 24]|TlQM2e | | I0 2e |@minbuza nl | 10 2e 1O 4l0 2e lO 2e fes AL DGB DIA CL MISSIES

^@mindef nl |00 2e]t^O] 24j[| 10 2e |@Wm^uza t^
CC l0 2e ^ Q 24k 10 2e @minbuza nl

Onderwerp RE Feitelijke vragen Afghanistan

10 2e

Dag 10 2«

Dank hiervoor Ik heb even mef IO ^bverlegd en we hebben toch wel sterk de voorkeur om iets m inder specifiekte antwoorden

Dit om te voorkomen dat dit antwoord ook consequenties heeft voor de interne discussie over BZ lokaal personeel

Nederland voelt een verantwoordelijkheid voor de tolken die voor de Nederlandse militaire missie in Afghanistan hebben gewerkt

In antwoord op de motie van de leden Belhaj en Voordewind 35 300 nr 44 dd 12 november 2019 heeft het Kabinet aangegeven

dat deze groep speciale aandacht geniet Het Kabinet heeft sindsdientientallen Afghaanse tolken met gezin waarvan het gezag

heeft ingestemd met hun komst naar Nederland laten overkomen om hier de asielprocedure te doorlopen Dit staand beleid zal

ook van toepassing zijn op de huidige Nederlandse inzet in het kader van de militaire missie Resolute Support tolken en

medewerkers die hoogprofiel werkzaamheden hebben uitgevoerd en die momenteel voor de militaire missie Resolute Support

werken zal het Kabinet deze regeling hanteren Zij dienen wel te voldoen aan de vereisten bijv substantiele tijd voor de

N«aHarl ^ndse militaire missie gewerktte hebben

00256 420650



Overigens moeten we voor het debat wellicht wel voorbereiden op doorvragen
Hoeveel tolken al naar NL

Wie precies komt in aanmerking voor dit antwoord zouden we even heel scherp moeten hebben wat eerder aan de TK

is gecommuniceerd Zijn die twee aspecten hoogprofiel werkzaamheden en substantiele tijd a I specifiek aan de TK

gecommuniceerd eerder

En passant zou ik ook wel interesse hebben in de vereisten die genoemd worden In het concept antwoord zie ik er al twee

hoogprofiel werkzaamheden en substantiele tIjd werkzaam Die criteria zIjn bij ons meen ik niet bekend en zouden goed zIjn om

mee te wegen in onze afweging

Groet

10 2e

From 0K2^ | l0 2e | | 10 2e |ig minbuza nl

Sent dinsdag 20 april 2021 08 27

@mindef nl

10 [2e] igiminbuza nl

Subject RE Feitelijke vragen Afghanistan

5 minbuza nl 1Q 2 10 ^10 2e 10 2e tl l 10 2eTo

Hi p0 2e|
Dank

In eerdere stukken zijn we weggebleven van aantallen zou willen voorstellen dat nu ook te doen

Groet I0 2e

10 {2e @mindef nl I0 2e @mindef nlFrom

Sent dinsdag 20 april 2021 08 24

00 2a] | |~ To 2e |
@m inbuza nl

Subject RE Feitelijke vragen Afghanistan

@minbuza nl {10 2e 10K^ 10K2e @minbuza nl ^ lOK^^i iOK2eI0 2eTo

10 2e

Hi I0 2e et al

Graag hierbij de aanzeC

Antwoord op de vragen 31 32 en 34

Nederland voelt een verantwoordelijkheid voor de tolken die voor de Nederlandse militaire missie in Afghanistan hebben

gewerkt In antwoord op de motie van de leden Belhaj en Voordewind 35 300 nr 44 dd 12 november 2019 heeft het

Kabinet aangegeven dat deze groep speciale aandacht geniet Het Kabinet heeft sindsdien tientallen Afghaanse tolken met

gezin waarvan het gezag heeft ingestemd met hun komst naar Nederland laten overkomen om hier de asielprocedure te

doorlopen Ook ten aanzien van de tolken en medewerkers die hoogprofiel werkzaamheden hebben uitgevoerd en die

momenteel voor de militaire missie Resolute Support werken zal het Kabinet deze regeling hanteren Zij dienen wel te

voldoen aan de vereisten bijv substantiele tijd voor de Nederlandse militaire missie gewerkt te hebben

CiaQ i10 2e

10 2e 10 2e 10 26 @minbuza nlVan

Verzonden maandag 19 april 2021 19 32

Aan | 10 [29 t^oj^| 10] 2g |@minbuza nl ffo^| 10 2e |
BS AL DGB DIA CL MISSIES

Onderwerp RE Feitelijke vragen Afghanistan

10 2e @minbuza nl 10 2« 10 10 29 [I0 2e

10 29 @mindef nl

iQ 2^ ik zie inmiddels de onderverdeling helder

I0 2e we hadden het er al over aan de telefoon vanmiddag en nu komt die velligheld van de staf ook via deze weg al langs

{vraag 31 34 Kun je mij in de loop houden

J 2nk
rr00256 420650



10 2e 10 2eFrom

Sent maandag 19 april 2021 18 49

To 10K^g 10 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nl 10 1^^ 301 2 @minbuza nl 1P 2gl

I0 [2ek 10 2e @minbuza nl

Cc4Q ^ |t1Q 29 | ^ 10 2e lcSminbuza nNfo^r 10 2s | ^ 10 2e ]cSminbuza nl | 10 29 ^^aj 10 2e |cSminbuza nl

Subject RE Feitelijke vragen Afghanistan

DanK1|0 2^ lk neem aan dat er nog enige verdeling komt met defensie En van ons onderling

Ik heb graag nauw contact met DEF over de beantwoording van vraag 31 t m 34 ivm implicaties voor discussies over BZ lokale staf

Greet

10 2e

From | 10 2e ^^oi ^ 10 2e |@minbuza nl

Sent maandag 19 april 2021 18 20

To |[10 2e |{f^k| lOK2e n@minbuza nl [10] 2e 10 2e |@minbuza nl |lO 2€j |iO 24 | t10 2e |@minbuza nl

Cc^^0] 2^j| 10] 26 H 1Q ^e

10 2e @minbuza nl 10M2e |l| K^ftj [10] 2e |@minbuza nl

Subject RE Feitelijke vragen Afghanistan

1Q 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl i’iQ 2^i ’^Q 2e@minbuza nl

Dag alien De 119 vragen zijn binnen Zie bijgaand en hier in Foxy

10 2s

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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

Hamaae of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
]99 5 icht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 420650



abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet berichtte 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

00256 420650



10 2eFrom ^mindef nl

@minbuza nl | I0 2e |@ind nl j io 2e |@minjenv nl 10 2 |@minbuza nl

Subject 2021 05 20 Kamerbrief instemmen met technische briefing A^haanse tolken

Sent Thu 20 May 2021 07 36 07 0000

2021 05 20 Kamerbrief instemmen met technische briefing Afahaanse tolken docx

2021 05 18 Convocatie VCD vertrouweliike briefing m b t situatie Afghaanse tolken doom

10 2eTo

10 26 10 2e i10 2eiC0 2 ^

De griffier van de VCD heeft een officieel verzoek gericht aan Mindef om sen technische briefing over de Afghaanse
tolken te houden zie bijiage We willen dit verzoek officieel beantwoorden Kunnen BuZa en JenV instemmen met

dit korte briefje

Mvg^10 2^
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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 ofmessages

00257 420652



10 2e | | 10 2e || 10 2eTo @min buza nl]
1Q 2e ^10 2^i10 ^
Tue 6 8 2021 7 12 23 AM

From

Sant

Subject RE interpreters
Received Tue 6 8 2021 7 12 27 AM

Good morning 10 2e

According to our information so far only passports are required for leaving Afghanistan We would accept a tazkera to issue a

laissez passer in cases where someone does not have a passport which is the case for only a few of the people that are preparing

to leave

Call me if you have any other questions

Best

i

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent mandag 7 juni 2021 19 14

To |[10] 2e tl[oj ^10 2e]|
Subject interpreters

I0 2e ® 10 2a

H«10 27

Thanks again for the good talk last Friday That was very helpful I believe you were still going to check on the exact documents

required for your process Or do I remember that incorrectly

Thanks

10 2e

r I03 2e 1

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland■lit

Lj 10 2e

Help save paper Do you really need to printthis email

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

00258 420653



I0 2e | i0 2 yi I0 2e |@minbuza nll
~

10 2e | | 10 2e |
Thur 5 20 2021 8 13 56 AM

Subject RE Tolken Mazar

Received

To

From

Sent

Thur 5 20 2021 8 13 56 AM

Super Gaat dus om

Tolken verteilen dat deze regeling bestaat

Met ambassade schakelen over briefing over procedure

Al eerder afgesproken iemand in MeS aanwijzen die tolken begeleid om eea snel te doorlopen

FrQm |{10 2^tt^ ^n[lO 2e |@minbuza nl

Sent donderdag 20 mei 2021 09 09

{I0 2e] | | 10 2e |
Cc jl0 2ei| 10 2e |
Subject RE Tolken Mazar

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo

l@ minbuza nl10 2e

Dank helemaal mee eens 10 2e en doe ik graag

Greet
•

O 2^0

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 20 mei 2021 09 05

@minbuza nl 10 2e j 0 2^fe 10 26 gminbuza nlI0 |2e i0 2e 10 2eTo

Cc jl0 2etll l l

Subject RE Tolken Mazar

@m inbuza nl

Dag |i0 2€j
Dit kwam gisteren tijdens een VC van KAB DEF IND DVB en DAO over de tolken ook aan de orde Daarbij gaf DEF aan dat ze dit

zouden oppakken Ik heb geen reden aan te nemen dat dit nu niet gebeurt Om een dag daarna dan hoog over te gaan Is wellicht

wat overbodig Ook is het zo dat de eerste aanvragen van tolken uit MeS al binnenkomen dus de indruk bestaat niet dat de

regeling niet bekend Is Maarsoi

Ik zou willen suggereren dat 0 2^idit en marge van de SMO vandaag nog eens aan DOPS meegeeft Dan lijkt me de boodschap wel

geland
Greet

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 26

10 2e 0 2u 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2ei 10 2e 10 2e2«

^10 2e| |l^ I 10 2e10 2e 10 2e 10 2e 10 2e ■ io 2e

10 2e

10 2e

Reeds beoordeeld bij 420S54

00259 420654



f^ ^To^ iO 2e l@minbuza nllTo

10 2e | |1QK^ 1Q 2e 1Q 2e 1Q 2eCc @minbuza nl1
^

@minbuza nl] | l i0 2a p0 2j 10 26 |@minbuza nl] | 1Q 2^
@minbuza nlj

I0 2e 10 2e |[ I0 2e

10 29 [ 1Q 2e @min buza nl]
From 10 26 | 10 2^

Wed 6 2 2021 12 21 10 PMI0 2e

Subject RE Kabinet probeert toelating A^haanse tolken te versnellen

Received

SPOED deadline zsm vandaag vraag VK tolken Afghanistan emi

SPQED tolken vertaalbureau eml

Wed 6 2 2021 12 21 12 PM

10 2e

De vragen tijdens het debat van vanochtend waren veelal herhalingvantijdens vorige weektijdens de vertrouwelijke technische

briefing Kamer zit er Inderdaad boven op en neemt nog geen genoegen met wat we allemaal al doen inclusief de recente

versnellingen

Vanuit BZ heeft I0 2e MDEF vanochtend bljgestaan in de ambtenarenkamer Ze heeft ook al meteen follow up gegeven aan de

volgende toezeggingen

Kamerbrief nog vandaag v66r het 2 minuten debat van morgen over

1 waarom het VK sneller zou zijn dan wlj

2 mogelijkheid om vertaler op ambassade te zetten

3 contact met AFGaut over de van hun kant benodigde papieren

4 de nieuwe vragenlijst IND zal de oude ter vergelijking bijvoegen

Defensle maakt eerste aanzet van deze brief I0 2e heeft actlepunten blj 10 2s| sn IQ 2g|[ itgezet {ref bljgaande mails en

schrijft mee

Kamerbrief over een week over wat we al gedaan hebben aan versnellingen en wat we nog gaan doen daarvoor kijken we

naar mogelijkheid om IP s te verstrekken en 10 2a in te schakelen voor documentencheck

Groeten
■

0 2o

From ~|0 2^ [ i0 26| | I0 2e | 5 minbuza nl

Sent woensdag 2 juni 2021 12 38

To [1Q 29 [ I0 2e giminbuza nl

@minbuza nl ^l0 2^
Subject FW Kabinet probeert toelating Afghaanse tolken te versnellen

10 2e l0 2e 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlCc

■

0 2m

Mindef heeft toegezegd dat ze gaat overleggen met M en STASJ V lees Ik

Tijdens overleg met M morgen zullen we hier ongetwijfeld bij stil staan

Wat zijn de gedachten hier over En vooral wat kan BZ doen of richten de

pijien van de kamer zich niet op ons

De Kamer zit er bovenop dus er zal wel iets moeten gebeuren

Hoor graag

Dank alvast 10 2e

From Newsroom I0 2e @minbuza nl

Sent woensdag 2 juni 2021 12 30

@minbuza nl { IOK^ IO ^s 10 2b ig minbuza nl { lQ 2e l0 2e

g minbuza nl

10 2e {10 2eTo

00 gg^@minbuza nl | 0 2^ | iQ 2e 10 2e |@minbuza nl

Subject FW Kabinet probeert toelating Afghaanse tolken te versnellen

10 2e

Van CAR Redactie

Verzonden woensdag 2 juni 2021 12 30 24 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Onderwerp ANP Kabinet probeert toelating Afghaanse tolken te versnellen

b026Qi6t probeert toelating Afghaanse tolken te versnellen 420656



WDENSDAG 02JUNI 2021 | 12 27 | MEDIANET BIN | PRIORITEIT 3 | 1 |WOORDEN 228

DEN HAAG ANP Het demissionaire kabinet gaat bekijken of de procedure voor asielaanvragen van A^haanse tolken die met

Nederlandse militairen hebben gewerkt kan worden versneld Dat beloofde minister Ank Bijieveld Defensie na aandringen van een

bijzonder kritische Tweede Kamer

Bijna de hele Kamer vindt dat de tolken snel naar Nederland moeten worden gehaald Hun leven loopt gevaar door de terugtrekking
van de buitenlandse troepen uit A^hanistan De Taliban dreigen de tolken te vermoorden Het is een zaak van leven en dood

erkent ook de bewindsvrouw

De Kamer vindt de procedures voor de tolken om naar Nederland te komen veel te bureaucratisch en mist een gevoel van urgentie
bij het kabinet Kan het niet korter vroeg Salima Belhaj D66 Jeroen van Wijngaarden WD ziet een zorgwekkend beeld als

het gaat om de asielprocedure

Bijieveld gaat met minister Sigrid Kaag Buitenlandse Zaken en Ankie Broekers Knol Asiel overleggen welke versnelling in de

procedure kan worden aangebracht Volgens haar wordt er al een minimum aan documenten gevraagd aan de tolken Ze wees erop

dat de Afghaanse autoriteiten ook documenten eisen van de tolken voor ze mogen vertrekken

Nederland heeft tijdens de inzet in A^hanistan de afgelopen twintig jaar met zeker 273 lokale tolken gewerkt Van hen hebben er

meer dan negentig al goedkeuring gekregen om naar Nederland te komen Van hen zijn er al 68 met hun gezin in Nederland

aangekomen

HENDERIEKUSWILTJER MWE IANPX 020621 087 V1 |©2021 ANPALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
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iO 2eH I0 2e | I0 f2e |@minbuza nl1 | iOM2e | 10 2^ I0 2e |@minbuza nl1 ki0 2e | I0 2e |
IND A B DHR Olj I0 2e |@ind nl] | 10 ^ femindefnli io 2e t^mindefnl] | I0 2e |
I0 2e | I0 2e l@minbuza nl] I 1QM2» || I0 2e |ND A B DHR 01C |@ind nl]^|iO 24Jl iPK^^ ]|fO ^
10 2» bjminbuza nll |{iO 2e [iO 2| I0 2el |@minbuza nil

I0 2e 1 IND SUA AAE^ iQ 2fe |@ind nl] | iQ 2e | 10 2e

BD DGM DMB AOCT iO 26 I@minienv nl1
10 2e I KIOWI

|i0 2e|i Mon 5 24 2021 9 08 14 PM

Subject RE Overleg A^haanse tolken

Mon 5 24 2021 9 08 14 PM

To

Cc

From

Received

Dag alien

Ik kan niet aanhaken Wellicht waren jullie het al van plan maar

lijkt me 00k zinvol als jullie dan adhv| 10 26 [overzicht van waar diverse aanvragers in het proces zitten 00k kijken waar

versnellingen aangebracht kunnen worden Dat geldt dan natuiirlijk met name voor aanvragen die ergens bij de NL overheid

liggen maar dus 00k dingen waarbij we de aanvrager een handje kunnenhelpen door dingen eenvoudiger te maken Zo

zouden er iets van 12 aanvragen bij defensie liggen voor check en een paar zaken bij IND en bijv een aanvraag klaar zijn
voor voorlegging Zou mooi zijn als we daar snel op kunnen doorpakken
Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie me wel altijd bellen
Groet

10 2e

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

VaD |lO 2e^| I0 2e

Datum maandag 24 mei2021 8 37 PM

AaD | lO 2e | f^ j 10 2e |@minbuza nl | l0 2e | I0 2e |IND A B DHR oH n0 2e l@ind nl | l0 2e t@jnindefnl
I0 2e |@mindef nl J iP 2e M lOK2e I0 2e l@minbuza nl f lQ 2e |J iO 2e |

10K2e l@tninbiiza iil I 10 2e nW2e kND A B DHR oH 1Q 2g |@ind iil l 0 ^ | 1Q] 2e

10] 2e ^J 10 2e t l|0 [2^^10M2e [@mmbuza iil

KopieJ |lOK24 10 2ei IND SUA AAEB 10 2e |@ind Til | I0 2e

10] 2e

Onderwerp RE Overleg Afghaanse tolken

10 2e @minbuza nl

BD DGM DMB AO T10 2e

@minienv til

Beste alien

Ja goed om morgenochtend om 09 00 uur te overleggen Ik zal jullie wel inbellen 10 2® 10 2® e610 2 k hoor het graag als

anderen 00k aansluiten dan bel Ik jullie 00k in Ik heb net een agendaverzoek gestuurd

g] [l0 24ja is goed dan bellen wij om 12 00 uur

Groeten

il0 2ej

From 10 2e 0 2o 10 2e @minbuza nl

Sent maandag 24 mel 2021 20 03

IND A B DHR Ol 10 2e @lnd nl 10 2e @mlndef nl I0 2e 10 2eTo 10 2e

I0 2e 10 2« I0 2e 10 2e |@minbuza nl i10 2e|j 10 2e | |10 2 |

@ind nl dQ 24 l0 2e | Jan de Boer@minbuza nl

@minbuza nl

10 2e |@minbuza nl | 1Q 2e | 10 2e |ND A B DHR 01 ^ n0 2e

10 2e 10 {2^ [10 2g @minbuza nl
^

Ccl OM24 10 2e

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

IND SUA AAEB I0 2e g ind nl 10 2e 10 2e |bD DG M DMB AO T 10 2e @mlnjenv nl

Beste alien

Goed plan Ik kan er niet bij zijn want zit morgenochtend in MT overleg en moet ondertussen een dossier voor het

’’00261 moigenmiddag door de lijn duwen net binnengekomen deadline 09 30 uur bij minister Blok of K420659
Maar vertrouw graag op jullie oordeel advies om e e a te versnellen



a i0 2e kunnen wij dan morgen om 12 00 uur even bellen om bij te praten Ook over nog enkele andere lopende zaken

Groeten en fijne avond nog allemaal

10 2O

Van | 10 2e | 10 2e |IND A B DHR 01 10 2e |@ind iil

Datum maandag24 mei 2021 6 57 PM

Aan | lQ 2e Ig mindef nl | lO 2ej^^^j@uiindef Til L| ^0K^e | 10 2e [@minbiiza TiI | 10 2e | I0 2e

10K26 |@mmbuza nl l 10] 2e | 10 2e |lND A B DHR 01

10 2e |@itid nl i|lQ 24jhO {26] j 1Q 2e] |@minbuza nl J 1Q 2e il|Q 2^ 10 2e |@minbuza iil

Kopie |lOM24 1QX2e] |IND SUA AAEB j 10 2e |@md nl |[10K29H ^^ 10 2e |@mmbu^nl | 1D 2e | 10 2s

BD DGM DMB AQ T I0 2e |@minienv nl

Onderwerp RE Overleg Afghaanse tolken

10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e

Prima voormij

Verzonden met BlackBerry Work

Cwww blackberrv coml

Van 10 {2e [g mindef iil | 10 2e t@mindef nl

Datum maandag24mei2021 5 45 PM

Aan | lQ 2e [@minbuza nH |@minbiiza nl | l0 2ej| 10 2ej | IND A B DHR Ol I0 2e ^@indnl
@minbuza nl

Q0 2a] [l6 |2el nIND A B DHR Ol ] I0 2e |@ind nl | I0 2e l@mmbiiza nl ] 10 ^6 [@mmbiiza nl

I0 2e l@mitibiiza nH l@niinbuza nl

Kopip tlOi 24 00 2e] IlND SUA AAEB 10 2e |@ind nl | 1Q 2e l@jiiinbuza nl j 1P 2e [@minbiiza nl | 10 2e |noi^2el
[10 2etBD DGM DMB AO T ] {10 [2e] ^@mmjenv nl

Onderwerp Re Overleg Afghaanse tolken

I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e@minbiiza nl @minbuza nl @mmbuza nl

Ik ben beschikbaar 0900u doen

@minbuza nlVan I0 2e 10 29 ^ I0 2e

Datum maandag 24 mei 2021 om 17 42 54

Aan j io 2e p^ 2e [ND A B DHR Ol” j I0 2e n@ind nl 1 im^B \ lox^

NATION i lope ]Smindef nl |J iQ 2e |» [~
@ininbuza nl I | io 2e IND A B DHR Ql

1 1 o 2~^ ^aminbuza nl ”| io [2e iOM2e l@minbuza nl
_

Cc pKsI

IBS AL DGB DIA CL

@minbiiza nl I0 2e

I0 2e l@ind nl |i0 2Hj 0 24

10 26

10 2eC 10 2e

f10K2 _IND SUA AAEB j I0 2e |@ind nl ”| i0 2e [ ^Q 24y | I0 2e |@minbiiza nl

BD DGMDMB AO F^ I0 2e |@minienv nl
10 2e10 2«

Onderwerp RE Overleg Afghaanse tolken

Hi I0 2e alien

Mocht morgenochtend voor enkelen uitkomen dan kan ik m n agenda waarschijnlijk vrijmaken Ik wacht het af ©

Greet

10 2e

from | 10 2g |
Sent maandag 24 mei 2021 18 40

To | 10 2e I| 10 26 |

10 2e 10 2e @ind nl

10 2e 10 2e |@mindef nl | 10 2e | | l0 2e

S minbuza nl 1b 2e 10 2

@minbuza nl

10 2e g minbuza nl l|l^ 2e^j 10 2e
^

@ind nl j|l0K2O[10K2e 10 [2e @minbuza nl C’0 2a 1QK24j 10 2e @minbuza nl

IND SUA AAEB 10 C2e @ind nl 10 2e 0 2 fe 10 l2e SJminbuza nl 10 2e

@minienv nl

10 2e IND A B DHR Ol

10 2e

Cci o {24r~ io^
BD DG M DMB AO T | 10M2e

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

10 2«

00261 420659
beste alien



Ja lijkt me zeker een goed idee om liefst morgenochtend even een overlegje te plannen over die documenten en snelheid

waarmee verzoekers hierheen kunnen komen Misschien anders even in een wat kleinere setting dan normaalgesproken

aangezien het op zo korte termijn is

Greet I0 2e

10 2e t| 10 2^ |
Verzonden maandag 24 mei 2021 12 06

Aan | 10M2e l@mindef nl I I0 2e [10] 2e |
~

10 2e | S ind nl ^10 2»bl lOK^e ^

10 2« @minbuza nlVan

@minbuza nl | lO Se | lQ 2e ||ND A B DHR 01

10 2e | Sminbuza nl l lQ 2e | IND A B DHR Ql

^ I0 2e |@ind nl j^0K24j l0K2e^^
10 2e |@m inbuzlnl 10 2e |@minbuza nl

CCf Q 2frTlO 2e \ND SUA AAEB j 10 2e | Sind nl 0 2| cj 10 2e |@minbuza nl |
BD DG M DMB AO T | 10M2e |@minienv nl

Onderwerp RE Overleg Afghaanse tolken

10 2e

10 2e

Hi alien

Lijkt me nuttig hier een overleg over in te plannen zodat we kunnen verkennen waar we mogelijk geinteresseerd in zijn en wat wlj

vanuit Kaboel hier eventueel op kunnen voorbereiden In de bijgevoegde e mail staat een eerste inschatting van ^0 2a kosten

van dergelijke diensten {tweede bullet Afhankelijk van onze specifieke wensen kan 10 2a beter overzicht van de mogelijkheden

en kosten delen Zouden jullle deze week nogtijd hebben voor een overleg

Groet

10 2e

From lQ 2e |@mindef nl j iQ 2e | S mindef nl

Sent vrijdag 21 mei 2021 22 43

{10 [2^ ^ | 10 2e |
10 2e |@ind nl jl0M2eH M

10 2e gJrninbuza nl 1P 2e 10 2^ 10 2e SJminbuza nl

Cc 10 2e @ind nl 10] 2B i 0 2^ I0 [2e @minbuza nl
_

Subject Re Overleg Afghaanse tolken

10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2b 10 2b @minbuza nlTo

I0 2e | aHnd nli^0 2^j| i0 2e^^0 2f10 2B @minbuza nl

10 2e @minjenv nl

Ja klinkt als een interessante optie

@minbuza nlVan 1Q 2e »10 2e 10 2e

Datum vrijdag 21 mei 2021 om 19 58 47

Aan I0 {2e
^

10 [2b

10 2e |@ind nl 10 2e

BS AL DGB DIA CLNATION^M ^^Q t2e [Smindef nl 1 I0 2e | iQ] 2e |IND A B DHR 01”

Cl0 2e @ind n1 QO 2b3 I0 2e ” 10 2e 5^inbuza nl ” ’0 2e I0 2e g^inbii7a nl

Cc jio 2H ^ IND SUA AAEB” ] r@ind nl ”| im^e | io 2e |@minbuza n^
I0 [2e ^ I0 2e IBD DGM DMB AO r Ci0 2e 1@minjenv nl

Onderwerp RE Overleg Afghaanse tolken

10 2e @minbnza nl I0 ^g | i0 2e \ IND A B DHR 01”

@minbuza nl j io 2e | io 2e
” 10 2e

Dank| 10 2B

Lijkt mij zeker een interessante optie om verder naar te kijken Wat vinden anderen daarvan

Groet

10 26

From 10K2e ^ | 10 2e |
Sent vrijdag 21 mei 2021 13 14

To | l0 2e | 10 2e | IND A B DHR Ol 10 2e |@ind nl

10 2e @minbuza nl

10 2b
■

10 2b 10 |2b g minbuza nl i0 2Bl
10 {2e @minbuza nl 10 {2e @mindef nl C t^ 2e i0 2e • IND A B DHR 01

@ind nl rfQ 2^j lQ 2e I0 2e @m inbuza nl l^ 2 ^Q 2^ l0 2e @minbuza nl

IND SUA AAEB 10 2e |@ind nl I l0 ^jl0 2kl l@minbuza nl | 10 2e

10 2e

3 10 2e

c 00261 42065910 2b10 2e



BD DGM DMB AO T | 10 2e

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

@rT inienv nl

Hi I0 2e

Wat we veelal zien na uitvoeren van de fysieke documentencheck is dat de aanvrager diens documenten in orde moet maken De

check wordt door KAB met prioriteit afgehandeld maar het in orde maken van de documenten ligt vervolgens bij de aanvrager zelf

Uit overleg wat we deze week] 10 ^8 [voerden zoals ook genoemd tijdens de call afgelopen week bleek dat zij de

documentencheck wel namens ons uit kunnen voeren vanuit hun verschillende landenkantoren dan hoeven de tolken dus niet

meer in een eerder stadium naar Kaboel te reizen Is het nuttig een call hierover in te plannen zodat we kunnen bespreken of hier

potentieel interesse voor is

Groet

10 2e

From | l0 2e | I0 2e |IND A B DHR Q1 j I0 2e |@ind nl

Sent vrijdag 21 mei 2021 15 34

{10 2e 1 1 10 2e 10 2e ^@minbuza nl ^10 2eH 1QK2e] | ^ 1Q 2e]

f10K2s l@mindef nl I 10K2e ln0 2e ||MD A B DHR Ql j 10i 2e |@ind nl | 10 2e 10 [2e

10 2e @minbuza nl J ^ 2^
Cd 0 2^ 10M2e

BD DG M DMB AO T | 10 2e l@minjenv nl

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

@minbuza nlTo

^minbuza nl 10 2e | 10 2 10 2® @minbuza nl

IND SUA AAEB ] 10 2e |@ind nl | iOM2e |tiO 24fe| 10 2^ @minbuza nl | 10 2e

10 2e

10 2e

Ha 10 2e

Vwb je vraag over de screening dit betreft een social media screening OSINT onderzoek

Deze screening wordt standaard uitgevoerd bij personen die een asielaanvraag hebben ingediend In dit geval is er voor gekozen

om de screening in een iets eerder stadium te doen omdat we de personen a I kennen itt andere asieizoekers die direct in NL een

asielaanvraag indienen Screening is binnen zeer korte tijd gebeurd

Tav de vraag van D 66 ik heb nog wel een vraag over het in orde brengen van documenten door de verzoekers Moet dat altijd

weer in het dorp waar de personen vandaan komen of kan dat ook in Kabul Ik herinner me een zaak uit 2019 waarbij de verzoeker

en zijn gezin in Kabul konden blijven gedurende de periode dat hun documenten op orde werden gemaakt door de autoriteiten De

verblijfskosten zijn in dat geval wel een probleem waarschijnlijk

Groet 10 2e

Van 10 2e | 10 2e |
Verzonden donderdag 20 mei 2021 20 10

Aan | 10 2e | io 26 |IND A B DHR 01 | n0 2e |@ind nl jl0 2e^| 10 [2e

10 29 l@mindef nl | 10 2e | 10K^ ||ND A B DHR Ol j 10 {2e ^nd nl l 10 2e | | 10 29

1@minbuza nl 00 [26 tl0 2Me [10] 2 @minbuza nl

CCt Q 24 10M2» |lND SUA AAEB^ 10 {2e | aind nl kl0 2e |lf^ j 10 29 Wminbi7za nl | 10 2s | io 2e

BD DG M DMB AO T | I0 2e |@minienv nl

Onderwerp RE Overleg Afghaanse tolken

10 2e g minbuza nl

I0 {2e gminbuza nl

@minbuza nl j I0 2^I0 2e I0 2e

Dag alien

Gentle reminder voor mensen die hier nog niet naar gekeken hadden Ik wil dit graag morgen afgerond hebben Begrijp dat vooral

de cijfers nog nader geduid worden

Ik heb de commentaren die binnengekomen zijn verwerkt Daarop 1 vervolgvraag voor| i0 2 | je noemt in de

procedureomschrijving dat de IND een screening uitvoert Zou misschien goed zijn om iets te zeggen wat dit inhoudt

b0261®^ kwamen vandaag inderdaad vragen over de tolken

SP Alle Afghaanse tolken moeten veilig heenkomen krijgen haast geboden

420659



GL we moeten onze morele verantwoordelijkheid waarmaken richtingtolken Hoopt dat M {en andere ministers zich

daarvoor inzet Hoort graag tijdig als er problemen zijn

D66 zeer gepassioneerd om tolken naar NLte krijgen Dat ze naar Kaboel moeten afreizen is niet acceptabel

Alle vragen zijn door de Minister verwezen naar de Technische Briefing Hi] merkte bij doorvragen van SP op dat intentie is dat alle

tolken in veiligheid gebracht worden

^Metnamedie vraag van D66 vergt nog enig denkwerk aan onze kant we mogen aannemendat Sjoerdsma daar komende

week op terug zal komen We spraken begin deze maand al even of voor mensen die van ver komen gekeken kan worden

of de hardcopy check van documenten visumaanvraag stickeren van visum en daarna vlucht kort achter elkaar kan

plaatsvinden zodat iemand slechts eenmaal naar Kaboel hoeft te komen en meteen dan wegviiegt Is daar al meer over

bekend Lijkt me wel een optie voor uitzonderingsgevallen want kan me voorstellen dat er wel wat haken en ogen aan

kunnen zitten bijv geeft geen ruimte om nog twijfel te hebben bij de ID documenten

Groet

10 2e

From | 10 2e | 10 ^e ||ND A B DHR 01 \ 10 2e |@ind nl

Sent woensdag 19 mei 2021 14 51

10 126 1 1 {10 2e |
f‘ 0 2 @mindef nl

lgminbuza nl10 2e@minbuza nl ^l0 2ejj 10 29

10 2e liND A B DHR Ol j 10 2e |@ind nl l 10 2e | | 10 [2e

10 2e |@minbuza nl j^0 2^j| 10 2e^^ 10 2e |@minbuza nl | l0 Pe t^0 2^ | 110 2e |^inbuza nl

Ccj|0 {24 10 129 |IND SUA AAEB j 10 29 ] Sind nl l 10 2e | _ bd DGM DMB AO T^ 10 26

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

I0 2eTo

s minienv nl

Hi 10 2e

Zie bijgaand nog wat aanvullingen op de Factsheet

Groet I0 2e

Van 10 2e | 10 2e |
Verzonden woensdag 19 mei 2021 14 21

Aan dl0 2eU 10 2e

10 2e @minbuza nl

^minbuza nl I0 2e |@mindef nl | l0 2e | io 2e |IND A B DHR 01

] 10 2e |gind nl I0 2e | [10 2e ^ND AStB DHR 01 | 10 2 |gind nl | 10 2e |~| lQ t2e

^minbuza■n1^0] 2e^ 10 2e |@minbuza nl | 10 29 ^^0 ^| 10 2a |^inbuza nl

Onderwerp RE Overleg Afghaanse tolken

Urgentie Hoog

10 2e

10 2e

Dag Defensie en IND collega s gaat het kijken naar de Q As voor het factsheet nog lukken Onze college s hijgen mij in de nek voor

het AO morgen Had ze conform we bespraken rond 15u beloofd

From | lQ 2e ^| 10 26

Sent woensdag 19 mei 2021 10 56

To jl0 2etj I0 [2e | | I0 [2e |@minbuza nl | 10] 2e |@mindef nl | l0 2e 1 10 26 | IND A B DHR OI

\ 10 2e |@ind nl | 10 2e | 10 2e ||ND A B DHR 01 | 10 2a lcSind nl | 10 2e | | 10 12e

lP C2e @minbuza nl j i0 26j i0 26 lD 2e @minbuza nl iP 2e ^lO 2 liQ 2e @minbuza nl

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

Beste alien

Dank voor het goed overleg zojuist We spraken af

In AOs kunnen de Ministers wel al wat meer informatie geven maar de echte exacte cijfers en details doorverwijzen naar

TB

In TB weinigterughoudend zijn wel de exacte cijfers geven en met name gebruiken om kamerleden beeld te geven bij de

ins pan n ingen en waar je zoal tegenaan loopt o a dmv voorbeelden pogingen die gedaan zijn om proces te versnellen

Voorbereiden op kritische vragen over noodzaak ID papieren en ter illustratie vergelijking met reguliere aanvraag Vragen

00261 verruimen versoepelen kan in TB niet op ingegaan worden Lijn wij kunnen alleen feitelijke informatie geven420659
DEF z^Pp 2[e0leelnemen van IND| 10 2^ BZ gaat checken wie



zorgen dat er aanwijzing richting Mazar gaat voor tolken daar die in aanmerking komen | iO ^e |kan vanuit Kaboel

infobijeenkomst organiseren over proces

Nagaan of metiO^aipgetrokken kan worden in de procedure in Mazar mee in| i0 2a rliegtuig bijv BZ kan dit in gesprek

metio^®Z verwacht over twee weken opbrengen DBF moet daarvoor dan vaststellen of dit wenselijk is

10 2a helpen bij documentenchecks als post afwezig is Doen ze nu al voor io 2^H^ aVastgesteld moet worden of we

daar interesse in hebben {IND } Dan kan post dit nader uitzoeken

Nog andere punten ter ondersteuning van soepel verloop van het proces

o IND heeft intentie vragenlijst in te korten

o Post vraagt tolken vroeg in het proces een vaccin te halen zodat de positieve covid gevallen {twee al deze week

voorkomen kunnen worden

Actiepunten voor TB en andere interacties met TK

13 2irtiaakt eerste aanzet voor TB

I0 2eigaat de cijfers i o m DBF en IND nader uitwerken Deadline deze week dank I0 2e voor de toelichtingen die jij al

gegeven had

DEF IND KA^0 2^ svp procedureomschrijving in factsheet checken en aanpassen waar nodig detail van voorbeelden

hoeft hier niet wel in TB

Ik zal zorgen dat de Q As afgerond worden en bij ons meegaan voor AO RBZ en delen met DVB 0 2f ^n DBFy lO 2e|^oor AO

DMM FMM @DEF IND graag even meelezen in de Q As zoals ze nu in de factsheet staan dankl0 2s oor jouw

aanvullingeni

Dat was hem voor nu geloof ik Laten we voor de TB nogmaals bij elkaar komen om de voorte bereiden Voor mij liefst woensdag

10 2e

Voor de BZ collega s hierbij nogmaals de link svp daarin werken Voor anderen svp track changes gebruiken

Dank

10 2e

Original Appointment

F rom jl0 2et \ I0 [2e |
Sent maandag 17 mei 2021 20 54

To ^10 2et^~ 10 2e | | 10 2e |@mindef nl | l0 2e | 10 2ei 1 IND A B DHR Ol | lO C2ej | IND A B DHR Ol

00 2e] 1 1 10K2e | | 10K2e [] 10 [29]^^0] 24 | 10] 2e]| | 10] 29 tl^
Subject Overleg Afghaanse tolken

When woensdag 19 mei 2021 09 00 10 00 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

Where FaceTimebelt iedereen in

10 2« @minbuza nl

Beste alien

Aansluitend op 10 2e s mail zou dit moment voor iedereen uitkomen om het te hebben over de communicatiestrategie

Ik hoor het graag

Hartelijke groet

i10 {24

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 wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

1q0261W mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability fc420659
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



I0 2e BD DGM DMB AO T[ I0 2e ^minjenv nl]
IND A B DTf^OlH 10 2e 1@ind nl1 CSO LEGALISATIONSrI

10 2^ | | 10 ^[] 10 2e

{I0 2e| 10 29 |@minbuza nl1 l {iQ 2e | | i0 2e ||1 I0 2e

iQ 2e |@minbuza nl] || iOK2e | | i0 26 |2e
IN D A B DHR 01I1 lOM2e |@ind nl] | 10 2eT
From

|i0 2e|i Mon 6 7 2021 10 55 13 AM

Subject RE urgent visumproces A^haanse tolken

Received

10 2eTo

I0 2g @minbuza nl1

iOK2e @minbuza nl] I i0 2eCc @minbuza nl]

|@minbuza nl1 jiO 29U || 10 29

@minbuza nl] | io ^e | fo^ io 2e |@minbuza nl] |

11ND SUA AAEBlI 10 29 |@ind nil
10 2e 1Ci|2e

10 2e 10 2e

Mon 6 7 2021 10 55 13 AM

Eens Etvan uitgaande dat dit inderdaad een Afghaans vereiste is dat is dus de info die de ambassade aan het dubbelchecken Is

maar wel wat hun informatie tot nu toe was zou de lijn zijn we begrijpen dat dit een Afghaans vereiste is maar uit rondvraag

blijkt dat sommige andere landen dit niet vragen en daar geen problemen mee ondervinden dus wij laten dit vereiste ook los

Mocht toch blijken dat dit niet een Afghaans vereiste was dan is het ingewikkelder uit te leggen

10 2e 10 2e 10 {2e @minjenv nlFrom

Sent maandag 7 juni 2021 11 49

To | lOK2e |j 10 {2e [ IND A B DHR Ol ^ 10] 2e ]gHnd nl

LEGALISATIONS

I0 [2e ^|t10 2e |
@m inbuz

10 2e | g mi^nbuza nl Jf00 2e | | lOK2e pi
| 1Q 29 |ND A B DHR 01 1 10M2e |@ind nl

Subject RE urgent visumproces Afghaanse tolken

10 29 10 29 10 29 @minbuza nl CSO

I0 2g 5 m inbuza nl

10 29 @minbuza nl | lQ f29 ^ | 10 29

@minbuza nl i ^J 2ejj 10 2e 10 2e

gminbuza nl I0 2e [ I0 2e 5 minbuza nl l
IND SUA AAEB d I0 2e |@ind nl

10 295 minbuza nlCc

10 2e 10 2e 10 2e A10 2e

10 2e

Hallo alien

Ik denk dat het wel goed is om uit te leggen waarom het loslaten van deze verplichting nu wel kan vervallen In de

debatten is aangegeven de vertalingen een eis waren van de Afghaanse autoriteiten

Groet io 2ei

10 2e 10 2e 10 2e S ind nlVan

Verzonden maandag 7 Juni 2021 11 30

Aan | [10 2e | | 10 2e^^ 10 2e

CC | 10 2e | | 1Q 29 | j 10 2e

^ 10 2e |@minbuza nl | 10 f29 ~XR^^0 2e |
10M29 |@7T^nbuza nl | 10 2e U 1QK2e k2e

1 10M29 |@ind nl | 10 2e

BD DG M DMB AO T | 10 {29 ]@minienv nl

Onderwerp RE urgent visumproces Afghaanse tolken

10 2g@minbuza nl CSO LEGALISATIONS @minbuza nl

10 2e
^

|@minbuza nl 10 2e [ | 10 29

10 2e |@m inbuza nl l0 241 I0 2e | tlOK2e
@minbuza nl 1Q 2e [ 0 2o c 10 2e @minbuza nl I0 2e

@minbuza nl

10X29 IND SUA AAEB 10 29 @ind nl 10 2e

Hi alien

Klopt vanuit ons is die eis er niet

Uit de Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken 2021 voIgt dat stukken die door vreemdelingen met een

bepaalde status worden overgelegd vrijgesteld zijn van legalisatie Hieronder vallen kortweg asieizoekers en ook hun gezinsleden

De Afghaanse tolken zijn natuurlijk een bijzondere categorie die nog geen asielverzoek heeft ingediend maar die we gemakshalve

wel als asieizoeker beschouwen we stellen ze immers in de gelegenheid om naar NL te komen om hier een asielaanvraag in te

dienen En in individuele gevallen kunnen we bovendien altijd afwijken van het legalisatievereiste

Bij gewone MVV aanvragen is de legalisatie eis er overigens wel maar dit zijn natuurlijk geen normale MVV aanvragen dus

daarom behandelen we ze anders Zeker voor deze specifieke groep en onder de huidige omstandigheden is het geen probleem om

geen legalisatie eis te stellen dat hebben wij overigens nooit gedaan bij deze groep die eis gesteld

Ik heb dit nog even dubbel gecheckt bij de IND beleidsadviseur Legalisatie We hoeven dit niet hogerop te brengen voor een

akkoord

420664



10 2e 10 2e 10 26 @minbuza nlVan

Verzonden maandag 7 juni 2021 10 48

Aan CSO LEGALISATIONS I0 2g @minbuza nl | 10 2e | I0 2e ||ND a B DHR 01 j 10 2e |@|nd nl

10 2e |@minbuza nl |{10 2e | |[10K2^
SJm inbuza nl lio 2^ 10 2e 40 2e|

I0 2e l@minbuza nl iQ 2e [ Q 2ttfe iQ 2e S}minbuza nl

10 2e J 10 2e |
@minbuza nl 10 2« 10 2e

10 2« @tninbuza nlCC | 10 2e

10 2e 10 2e

10 26 | 10 2e [ j 10 2e

Onderwerp RE urgent visumproces Afghaanse tolken

Dag| I0 2e I
Heel veel dank voor dit snelle antwoord Ik kopieer dan even hierbij lOKZe I0 2e van de IND Zij gaf mij vrijdagavond aan dat

vanuit de IND geen gelegaliseerde documenten nodig zijn 10 2e dat hoeft voor jullie dan niet verder hogerop Zou mooi zijn

als we kunnen constateren dat deze els van onze kant niet nodig is of het aan Afghaanse kant ook kan zoekt de post Kaboel nog

uit

Groet

10 2®

1@minbuza nlFrom CSO LEGALISATIONS

Sent maandag 7 juni 2021 10 31

10 2« l| 10 2e |

10 2g

10 2e @minbuza nlTo

I0 2e I0 2e 10 2e |@minbuza nl | 10 2^ ^ | l0 2e

aminbuza nl l0 2e]| 10 2e | jToK2if

5 minbuza nlCc 1Q 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@m inbuza nl

10 2e |igiminbuza nl | 10K2^ | | i0 2e |i 2

Subject FW urgent visumproces Afghaanse tolken

Importance High

g minbuza nl

Beste 10 2e

De ontvangende instantie in NL bepaalt aan welke eisen een document moet voldoen voordat deze kan worden geaccepteerd

De vraag of er in uitzonderlijk geval tijdelijk kan worden afgeweken van de standaard legalisatieprocedure {acceptatie van taskera

en huwelijksakte zonder gelegaliseerde vertalingen} voor de Afghaanse tolken hoort daarom niet thuis bij BZ maar bij de

ontvangende instantie IND NVVB l|0 ^SO of M kan hier dus geen goedkeurig voor geven omdat BZ niet bepaalt aan welke eisen

een document moet voldoen

Bovendien geldt dat alleen vertalingen gemaakt buiten NL gelegaliseerd moeten worden Wordt een document in NL door een

beedigde vertaler vertaalt dan is legalisatie van de vertaling niet nodig

Met vriendelijke groet Best regards

10 2e

Consulaire Service Organisatie Consular Service Organisation CSO

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs

Terminal Zuid | Schedeldoekshaven 101 | 2511 EM Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

Email | 10 2e | a minbuza nl

T 10 26

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent vrijdag4 juni 2021 17 23

To CSO LEGALISATIONS s minbuza nlI0 2g

n0 2d 10 26 i0 {2e @minbuza nl l0 2^p I0 2e I0 2e 5 minbuza nlCr

Si 9^”^urgent visumproces Afghaanse tolken 420664



Importance High

Beste collega s

Wij DAO KAB maar ook Defensie en IND zijn bezig met de reactie op en uitvoering van een kamerbrede motie die het kabinet

verzoekt het proces van het naar Nederland halen van Afghaanse tolken die voor het Ministerie van Defensie hebben gewerkt

drastisch te versnellen Dit omdat met de troepenterugtrekking die spoedig afgerond wordt de Kamer vreest voor het lot van deze

tolken

In dat kader is de vraag of het bij uitzondering mogelijk is de standaard procedure van het vragen om gelegaliseerde vertalingen

van de taskera Afghaanse ID en trouwakte voor deze aanvragers zou kunnen komen te vervallen Daarmee zou een aanzienlijk
deel van de vertraging weggenomen worden aangezien het verkrijgen van deze legalisaties bij de Afghaanse autoriteiten de tolken

vele weken tijd kost 10 2e verwees mij voor deze vraag naar jullie Zouden jullie hier een reactie op kunnen geven En

ook aangeven of en hoe verdere goedkeuring hiervan zou moeten verlopen kan dat do{^tO 2l3SO of moet M dan goedkeuren

Aangezien er een brief naar de Tweede Kamer moet komende week zou het ons veel helpen als we maandag zouden kunnen

horen of hier mogelijkheden toe zijn Excuses voor deze korte deadline de politieke druk is hoog

Bij voorbaat dank

10 2e

n0 2ej| 10 2e

10 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

LJ 10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met iisico 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 n verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

00262 420664
ssage may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message v»T IJJ O i llW O^IIL



lO 29 | iOK2e ||1 I0 2e |@tninbuza nI] | iQ 2e |
•

Q f2 I0 2e |@tninbuza nI] 0 24
lQ 2e |[1 I0 2e |@minbuza nl1

To

I@minbuza nl] ji0 2e| [i0 2e||j 1Q 29 |@minbuza nl] 10 29

|io 29|^ {I0 2e |@minbuza nl1 l I0 2e | I0 2e |@minbuza nl1
10 2e | | 10 2e [

1|10 24 Tue 4 27 2021 12 00 12 PM

Subject RE Heads up Tolken van NLse missie in MeS en personeel RSM
Received

|10 29 10 29Cc

From

Tue 4 27 2021 12 00 12 PM

Dag I I
Dank voor deze heads up Uit de discussie over de feitelijke vragen voor het debat vorige week maakte ik op dat defensie de

regeling van toepassing acht op de huidige tolken Daarmee zou het proces zoals je omschrijft dat ze een aanvraag moeten

indienen de juiste zijn

Overigens begreep \k van ’0 2e dat ander personeel in eerste instantie bij ’0 ^^ moet zijn als lead nation

Dat gezegd hebbende probeer ik de persoon bij Defensie die hierover gaat al enige tijd te pakken te krijgen zonder veel

succes nog Ik zou gisteren gebeld worden Ik ga daar nog eens met extra energie achteraan

Groeb
10 2e

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From | 10 26 | ^ 10 2e | 10 2e

Date Tuesday 27 Apr 2021 12 50 PM

To p ^if^N 1@mmbuza iil | 10 2e [ | 10 2e |
10 2e l@minbuza nl

10 2e LfllOK2^ f
I0 2e l@minbuza nl tlP C2e}J 10] 2e

Subject Heads up Tolken van NLse missie in MeS en personeel RSM

@mlnbuza n[

@minbuza nl lf0 24 | 10 ^10 2«

10 2e @minbuza nl ^i0 2Hll0K24H |@minbuza nl {I0 2e | ^Q 2^
I0 2e |@minbuza nl

Cc

10 2e

10 2e | die in Mazar de NLse missie leidt Bij dezen alvast eenIk sprak zojuist over de|
heads up over het volgende

10 26metio 2g

Hi] zei gisteren tijdens een vergadering met de dep COM RSM | i0 2e^ het verzoekgekregen te hebben om te bekijken of Afghaanse

staf die voor de Nise maar ook voor de RS missie als geheel heeft gewerkt een veilig onderdak geboden kan worden Ik verwacht

dat dit verzoek ook weer op hoofdstadniveau in Kabul aan ons en de andere NAVO bondgenoten gericht zal worden

Wat betreft de tolken die voor NL in Mazar hebben gewerkt lijkt het verstandig dit nu alvast uit te zoeken en zsm een besluit

hierover te vragen in lijn met de besluitvorming t a v de tolken in Uruzgan Het gaat om ongeveer 10 tolken en hun families

Daarvan hebben er twee al een concreet verzoek ingediend De terugtrekking uit MeS gaat nu supersnel Begin juli wordt deTAAC

Noord al overgedragen aan de Afghanen Ik heb de kolonel gevraagd een lijst van namen van desbetreffende tolken op te stellen

zonder overigens enige verwachtingen te wekken

Graag jullie aanwijzing hoe nu verder met deze speciale groep Wat betreft de grotere groep die voor RSM gewerkt hebben zullen

we daarover ook ongetwijfeld van HQ RSM meer te horen krijgen

Hartelijke greet

l10 2e

| 10 2e H 10 2e |
10 2e

NederJandse Ambassade in Afghanistan
10 26 ^igiminbuza nl 420665e

10 2ew



I0 2e |@mindef nl| I0 2e @mindef nll
10 2e TRlO^

|i0 2e| Mon 6 21 2021 2 26 20 PM

Subject RE A^haanse tolken brief Nationale Ombudsman

Received

To

From

Mon 6 21 2021 2 26 20 PM

Okay top Ik weet niet of onze lijn zo snel gaat zijn maar doe mijn best ©

10 2e @mindef nl 10 2e 6 mindef nlFrom

Sent maandag 21 juni 2021 15 25

10 2e M0 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e gjnd nl DAO PRAF 10 2g @minbuza n 10 2e
^

To

10 2^[ I0 2e S minbuza nl

Cc | I0 2g |@ind nl | I0 2e |@minjenv nl | I0 2e

10 f2^ gminbuza nl i10 [2e| 1Q 29 10 2e

@minbuza nl

Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

@ind nl | I0 2e @ind nl I0 2e |^0 2f
@minbuza nl 10 2e 10 29

10 26

Dank Ja NO is vrijdag gelnformeerd dat we waarschijnlijk 23 juni zullen beantwoorden Mvgj jo^

1Q 2e ^| 10 2e | ^ 10 2e

Sent maandag 21 juni 2021 15 24

To | 10 2e | 10M2e | BS AL DGB DIA I | | Smindef nl | 10 2e | S|nd nl DAO PRAF ^10^
10j 2g^niinbuza nl H^ 2s g minbuza nl

Cc | I0 2g |@ind n^ 00 12^ |@minienv nl I 1Q 2e |@ind nl | 10 2e |@ind nl | 10 2e ^joj ^
10 f^^ @minbuza nl il0 29| 10 2e 10 2e

@minbuza nl

Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

@minbuza nlFrom

10 2e 10 29@minbuza nl

10 2e

Okay danki|0 2^ l k heb het hier nu in het systeem gezet voor de laatste afstemming en goedkeuring Will keep you posted

Is de ombudsman al gealerteerd dat we de 2 weken die hi] verzocht niet gaan halen

I0 2e @mindef nl I0 2e S mindef nlFrom

Sent maandag 21 juni 2021 11 27

10 29 10 29 10 2e @minbuza nl 10 2« @ind nl DAO PRAF 10 2g @minbuza nl 10K2eTo

10 2^[ 10 29 g minbuza nl

10 2g @ind nl 10 29 @minjenv nl 10 2e

iP 2e @minbuza nl iiP C2e[t I0 2e I0 2e

@minbuza nl

Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

10 2® Sind nl 10 2® 0 2 •

@ind nl

g minbuza nl | QQ 26

Cc

10 2e

10 2e

Allen

I0 2g

Mvg 10 2^

From I0 2e | 10 26 |
_

Sent maandag 21 juni 2021 10 49

To | 10 2e [ 10K2e |BS AL DGB DIA d | 10 29 |@mindef nl 10 26 |@|nd nl DAO PRAF ^10 2g^
{10] 2g|g minbuza nl 10 [29 |[10 2 |10 2e @minbuza nl

Cc 0t^ 29 @ind nl 0t^ 29 @minjenv nl 10 26 @ind nl 10 26 @ind nl 10] 2a i’0M2 Q

^ 10 2e | aminbuza nl jl0 2e|t|
@rninbuza nl

Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e

420667



Dagl|0 2^
Klopt het dat ik hier nog geen antwoord op had

Dank

10 2e

From | lQ 2e ^| 10 26

Sent donderdag 17 juni 2021 15 42

10 2e ffimindef nr @mindef nl 10 2e @ind nl DAO PRAF H^ 2g @minbuz3 nl 10 2e ^10 ^
I0 2e |@minbuza nl

Cc @ind nl @minienv nl IQ ^6 @ind nl h^ 2s gind nl 0 2i■

^ 00K2e |@minbuza^ jiOKm iOK2e iOK2e |@minbuza nl | iOK2e | |ooK2^
@minbuza nl

Subject RE Afghaansetolken brief Nationale Ombudsman

To

10 2e

1D 2e

I0 2g

karoet

10 2e

from | 10 2e | g mindef nl j 10 2e |@mindef nl

Sent donderdag 17 Juni 2021 11 11

To I 10K29 l@ind nl I n0 [2e

10] 2^ 10 2e ig minbuza nl

Cc | 00 2g] l@ind nl I
10 2« @minbuza nl

Subject RE Afghaansetolken brief Nationale Ombudsman

10 2e @minbuza nl DAO PRAF I0 2g @minbuza nl I0 2e

10 2« I0 2e 10 2 @ind nl I0 2a r0 2i■gminjenv nl gind nl

io 2g

10 2s

IND SUA AAEB 10 2e @ind nlFrom I0 2 10 2e

Sentr donderdag 17 Juni 2021 10 52

@minbuza nl 1QK2e |q 2AkOL BS AL DGB DIA CL NATION

10 2 @mindef nl DAO PRAF 10 2g g minbuza nl 10 2 i0 2 jc 10 2« @minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2eTo

Cc DAB PRIMP IND I0 2g |@ind nl 1Q 26 | {I0 2e

10 2e liND A B DHR Ol 1 1Q 2e | Sind nl | 10 [29 | I0 2e

10 2^ @minbuza nl

Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

Importance Fligh

10 2e 10 2e |@minienv nl | I0 2e I
i^nd nl | 10 2i tl0 2^VA B DHR Ol 10 29

Goedemorgen I0 i 2e i lD 2^a

10 2g

Groett 0K2^ 2^

10 2e [ @minbuza nl1Van

Veraonden woensdao 16 igni 2021 18 11

Aanif^

I0 2e I0 2e

I io 26 [@mind f nr DAO PRAF | i0 2e t^^
I0 2e Id DGW DMB AO T I0 2e rT^OMZe niND A B DHR Ol | l0 2e

10 2e 10 2e

CC DAB PRIMP IND | I0 2e

00264 2e I | 10 2e |^i0 2^

I0 2e

420667



Onderwerp RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

Sorr^pKS^babrander na intern overleg doen jullie het via jullie juristen de lijn in Dat zou wellicht helpen om duidelijkheid te

krijgen en afzegening van de aanpak

From | I0 2e | 10M2»

Sent woensdag 16 juni 2021 16 42

IND SUA AAEB 1 10 2e |@ind nl 10 2e |@mindef nl \ 10 2 |@mindef nl DAO PRAF

lQ 2g^niinbuza nl |CIP C2^10 2 it iQ 2e @minbuza nl

Cc DAB PRIMP IND^ [10 2g | aind nl | OOK^e | ^Q 2e

1Q 2e MD A B DHR Q1 | 1Q 2e foind nl | 10 2e |t^Q t26 [ ind A B DHR OI \ 10 2 | Sind nl | 10K2^j0 2^
^ I0 2e |@minbuza nl

I0 2eTo

10 2e 10 2e @minienv nl 10 2e
^

Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

Dag alien

Volgens mij schoot Ik net per ongeluk een lege mail jullie kant op Zie hier mijn comments Als we het eens zijn over de tekst kan Ik

hem hier in onze lijn doen Wei graag even de volgorde afstemmen om te voorkomen dat ik veranderingen moet gaan doorgeven

als het bij onze minister ligt Gaat hij eerst jullie lijn dooi^0 2f

10 2ei
10 2g

Groet

I0 2e

FromltOMS^ 1Q 2e | IND SUA AAEB ^ 10 2e | Sind nl

Sent woensdag 16 juni 2021 12 24

10 2e ffimindef nl 10 2e @mindef nl DAO PRAF 10 2g @minbuza nl 1D 2e 10 2e

@minbuza nl [10] 2e

Cc DAB PRIMP IND^ 10 2g | aind nl | 10 2e | I0 2e 1 BD DGM DMB AO T^ 10 2e | Sminienv nl | 10 2e

I 10 2e Iind A B DHR QI | 1Q 2e |@in^nl | lO C2e | I0 2e IND A B DHR Ol | I0 2 | S ind ni
Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

To

10 2 @minbuza nl

Hall61^^ a„

Tref hierbij mijn reactie aan op het concept antw nav de brief vd NO

Met 10 2e is afgesproken dat zij separaat reageert als zij opm heeft

GrtjfoK^^

Van I0 2e lQimindef nl [] I0 2e |@mindef nl1

Verzonden woensdag 16 juni 2021 9 35

Aan DAB PRLMP IND fo^ I0 2e

iQ 2e

Onderwerp Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

b SUA AAEB I it 2e 10 2« • BD DGM DMB AO T Ri0 2g |@minbuza nl

@minbuza nl@minbuza nl I0 2e

Allen

10 2g

OO2640eri nieuwe versie toegevoegd Kunnen jullie hier naar kijken 420667



Ministry of Justice and Security

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00264 420667



I0 2e |j fio^ 26U^B A B DHR Ql i I0 2e |@ind nil

idef n III lQ 2e @mindef nl1 ^ 24 { I0 2e

10 2^ l@minbuza nl] | M0 2e | | i0 2e |[] I0 2e |@minbuza nl]
10 2e | | 10 2» |

|i0 2e| Mon 6 7 2021 8 37 55 AM

Subject RE tolkendocumenten

Received

To

10 2e i0 2e |@minbuza nlU|0 24 l i0 26 [rl0 2^Cc

From

Mon 6 7 2021 8 37 55 AM

Top dank dan houd Ik het op aan onze kant kijken wie dit moetgoedkeuren

From | 10 2e | 10 2e | IND A B DHR Ol I0 2e @ind nl

Sent vrijdag4 juni 2021 18 19

I 10K2e |J{10 2e |
10 2e @mindef nl 1 ^ C2e| 10 2e

10 [2e |J00 2^]|
Subject RE tolkendocumenten

10 2e @minbuza nlTo

10 2e S minbuza nl j I0 2^ 10 2e S minbuza nlCc

10 2d @minbuza nl

Hi I0 2e

Vwb de legalisaties schrappen van onze zijde is daar geen bezwaar tegen Wij hebben eigenlijk in de procedure voor de tolken

nooit de legalisatie eis gehad Dus als de legalisatie eis door de Afghanen kan worden omzeild is het voor ons geen punt

Groet 10 26

10 2« 10 2e 10 2e g minbuza nlVan

Verzonden vrijdag4 juni 2021 17 33

Aan | 10 [2e | 10 2e IND A B DHR 01 | 10 2a

CC I 1Q 2e |@mindef nl ^l0 2ebi 10 2e |
@ind nl

10 2e iS minbuza nl 3 iO 2^3 lO 2e] 1Q 2e @minbuza n

10 2e |J 10 2^ |
Onderwerp tolkendocumenten

Urgentie Hoog

10 2d @rr inbuza nl

Ha alien

Ik ben bij onze documenten expert terecht gekomen voor de vraag over de documenten Even voor iedereen een vraag Kunnen

jullie hier naar kijken

10 2e

Hi] raadt aan te proberen de legalisaties te schrappen Die voegen welnig toe maar kosten veel tijd Hlervoor ben Ik nu verder In

ons systeem aan het kijken wie dat moet goedkeuren aan onze kant

Wei betekent dIt dat de IND ook moet Instemmen dat voor de asielprocedure in Nederland deze legalisaties ook niet nodIg zijn

Kun jij dat bevestigen of nazoeken

i|^0 2e[ vwb I 10 2a |yroeg hi] of KMAR hier ook mee in kan stem men Ik neem aan van wel want KMAR checkttoch alleen de

scans Zouden zij dat dan alsnog doen Naast| 10K2a

10 2e vwb 10 2a advies om 10 2a te vragen wie dan die checks doet Of dat iemand is die opgeleid is als document

expert Voor Jouwgesprek I0 2a {zagje ook mijn mail van gisteren of we eerder duidelijkheid kunnen hebben

Overigens merkte hi] ook op dat we van de checks iOX2a |{jncl kleurenscans van de docs zelf ookgoed moeten archiveren

mochten er vragen achteraf komen

Veel dank

10 2e

00265 420669



10 2e I
{10 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

lOMM

Help save paper Do you really need to print this email

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00265 420669



I0 2e IX I0 2e ||1 {I0 2e |@minbuza nl1 | I0 2e [{\mH
lO 2e | 10 2^ I0 2e I@min^za nl1 il0^ lQ 2e

|i0 2^g I0 2a l@minbiJza nl] | I0 2e n I I0 2e ||] I0 2e

10 2e | R10 2» I
|i0 2e| Thur 5 20 2021 4 57 31 PM

Subject RE Tolken Mazar

Received

10 2eTo @minbuza nll
I0 2e |@minbuza nl1 |lQ 24

@minbuza nl] I0 2e II 11Q 26 |@minbuza nl]

Cc

From

Thur 5 20 2021 4 57 31 PM

Dag| 10 f2^ |
Vwb dat I10 2a contract heb ik van Defensie begrepen dat daarbij de huidige procedure van toepassing is als ze substantiele tijd

voor Nederland gewerkt hebben ongeacht met wie contract is komen ze in aanmerking Als ze hoofdzakelijk voo ‘1|0 2^ewerkt
hebben moeten ze zich eerst daar melden Daar zal in de praktijk vast wat grijs gebied zijn maar in de praktijk zijn het veelal

dezelfde tolken geweest die voor NL getoikt hebben werd mij verteld dus hopelijk is het over het algemeen duidelijk

Greet

10 2e

From | iOK26 |X iO 26 |cj {I0 2e | Sminbuza nl

Sent donderdag 20 mei 2021 15 35

I0 2e

“

|X[10] 2X
Cc | 10M2e |t|0M2jtj 10 2e |@m i n bu za nl | lOK2e ^ | 10 2e | |

10 {2e g minbuza nl n0 2e I0] 2^ 10 2e g minbuza nl 10 2e 10 2e
^ ^

I0 2e |@minbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

10 2e @minbuza nl jl0 29|i| 10 2e |4l0 2e|K26
10 2e @minbuza nl 10 2ei

I0 2e

Subject RE Tolken Mazar

Dank i0 2e

Goed dat |0 2^DOPs heeft kunnen spreken En ook goed te horen dat DOPS de tolken heeft ingelicht dat zij zich kunnen aanmelden

voor de procedure of wat was precies de boodschap Zou goed zijn als DOPS de spelers in de keten van de tolkenprocedure kan

inlichten hierover zodat we geen tijd verliezen

Ik wil wel graag een contaetpersoon in Mazar totdat de missie sluit lijkt me toch wel handig © Die persoon Chief of Staff

Personeelschef kan met ons contact opnemen om een briefing te plannen en dan regelen we dat op korte termijn

Inderdaad was ons bekend dat de tolken voor de NLders een pO 2X contract hebben De vraag of zij dus dan ook door de pQ 2a

procedure zouden moeten gedekt is er een voor de DOPS met hun 0 2a counterpart

Dank en we houden contact

Hartelijke groet
I0 2e

00K2e _J[l^
Sent donderdag 20 mei 2021 15 37

To [■ 0 2e [ 10 2e n0] 2e |@minbuza nl

Cc | 10M2e |tl0 2t d 10 26] |iSminbuza nl | 10 2e ^I I l
10K2e |t^inbuza nl ^10 2e^|l0K2^ 10 2e |@minbuza nl | 10 2e | | 10 [29]|

~

@minbuza nl

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e S minbuza nl i|l0 29^j 10 2e | i0 2e|26
I0 2e |@minbuza nl tl0 2e

I0 2e 10 2e

Subject RE Tolken Mazar

Ha C0 29

•|0 2^ ivas vandaag namens DAO bij de SMO voor het onderdeel Afghanistan en had en marge gelegenheid om dit meteen te

Hi] gaf aan dat de tolken reeds op de hoogte zijn gebracht {ik begrijp dat de

aanvragen uit MeS inmiddels ook al binnenkomen dat hij het op prijs zou stellen als ambassade een briefing wil geven lemand

specifiek aanwijzen voor de begeleiding van de tolken in MeS is echter lastig want de aantallen daar nemen nu snel af dus

binnenkort kan niemand meer begeleiden

10 2ebespreken met

Plenair noemde 10 2e nog in de SMO dat de tolken In MeS allemaal eeKii0 2 Contract hebben dus niet formeel In NL dienst

i^s nieuw voor ons maar misschien weet jij daar meer van
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Het is in elk geval op het juiste niveau aangekaart en bekend bij Defensie Mochten jullie toch nog tegen concrete problemen

aanlopen trek dan even aan de bel dan nemen wij het op met Defensie

HGrt

I0 2e

From | 10 2e M 10 2 | j 10 2e

Sent donderdag 20 mei 2021 08 16

10 2e [{\i0 {2^
Cc | 10M2e]|t|0 2tid 10 2e liSminbuza nl | lOK^e 10 2e | |

I I0 2e | ^inbuzaml ^lO ^|lOK24 j~ 10 2e |@minbuza nl | I0 2e | | 10K2e |
@minbuza nl

5 m inbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

10 2e S minbuza nl i|l0 2e^j 10 2e | 10K2e|2€
I0 {2e |@minbuza nl ti0 26

10 2e10 2e

Subject Tolken Mazar

Pag 10 2^

We zijn blij met de stappen die vanuit DAO genomen worden ter coordinatie van de versnelling in de procedure tbv de tolken Wij

doen vanuit de ambassade als uitvoerder alles om hier aan bij te dragen

Graag vraag ik je hulp bij het aanmoedigen van een snelle volgende stap vanuit Min Defensie in Den Haag richting hun mensen in

Mazar zodat de tolken daar geTnformeerd worden dat ze zich kunnen aanmelden voor deze procedure Wij kunnen dan vanuit de

ambassade de volgende stap zetten bveen virtuele briefing aan de groep aldaar

In de coordinatie groep neemt vanuit Defensie nu DG Beleid deel Het is echter DO PS die deze aanwijzing zou moeten geven

aangezien het een lopende missie betreft

Zou jij

spoed want eenmaal van het kamp af zal het een stuk lastiger zijn om deze groep weer snel te bedienen We hebben daarnaast

een dedicated contactpersoon nodig binnen de missie in Mazar om zaken snel te kunnen afstem men

{10 2e10 2e kunnen benaderen om het belang hiervan te benadrukken Dit heeft

Dankalvast hartelijkegroet

10 2e

J 1QK2e H 10 2^
I I

Nederlandse Ambassade in Afghanistan
1@minbuza nl10 2ee

10 2ew

mobiel whatsapp 10 2e

10 2eTwitter

00266 420671



ri0 26l |i0 2 2| I0 2e |@minbuza nil | iQK^e ^mindef nlll I0 2e ^mindef nl]

00 2e |@mir^uza nl1 l I0 2e iQ 2e I@minbuza nl1 io ^ \ I0 2e ||fl^
110 26 |@minbuza nl1t|iO 24j| iOK2e| iO 2e |@minbuza nl] r iQK2e |@ind nl[] iQ 2e |@ind nl]

1QK29 1 10 2^ I
|i0 2e| Tue 6 1 2021 8 42 45 PM

Subject RE bericht nu nl nav kamervragen tolken

Received

To

Cc

From

Tue 6 1 2021 8 42 45 PM

Prima veel dank

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 1Q 2e || 10 2e | j 10 2e |@minbuza iil

Datum dinsdag 01 jun 2021 9 02 PM

Aan | 10 2^ 10K2 | J
KQpLe | 10] 26 | 10 2^H 10] 2e |@miiibuza nl I 10 2e Lfll0] 2e

10 2e i@mmbuza nNF0 2^jtl0 2e] j 10 2e [@minbuza iil J 10 2e k5^ind nl

Onderwerp RE bericht niLnl nav kamervragen tolken

I0 |2e I0 2e l@mindef nl i I0 2e | mmdef nl@minbiiza nl

iQ 2e}10 2e @minbuza nl ]1 Q 2e^ | 10 2e

10 2e |@ind nl

Hal 10 2e L

Ik heb het aan de woordvoerders van Defensie doorgestuurd Is inderdaad meer aan hen

Fijne avond

Met vriendelijke greet

10 2e |^ 10 2e

Woordvoerder

10 2e J 1Q 2 | 10 2e @minbiiza nlVan

Datum dinsdag Q1 jun 2021 8 33 PM

Aan

Kopie |[lO 2e | 10 2^H I0 2e |@minbuza nl

1Q 29 |@minbuza n P 2^jhO 2

Onderwerp bericht nu nl nav kamervragen tolken

10 2e @mindef nl 10 26 I0 26p 2H t0 2e10 2e l@mindefnl @minbuza nl

@minbuza nl ]l0 2e^ I 1Q 26 | {10 26

10 29 |@ind nl

10 2e d0 2e 10 2e

10 2e |@minbuza nl 00M2e _J@iiid nl

Dag 10 2e

1p 2|ejilerteerde mij er zojuist dat nu nl een foutieve weergave geeft van de antwoorden op de kamervragen over de Afghaanse
tolken gingen vanavond uit namens M en MinDEF Ik zie dat NOS nl het wel correct heeft Concreet zitten er twee grote fouten

in

Er wordt gesproken over 101 asielaanvragen die zijn afgewezen maar dat is niet het geval Het betreft mensen die zich

gemeld hebben maar niet in aanmerking komen De asielaanvraag start in Nederland zodra mensen aankomen

Er wordt ook gezegd dat het om 101 tolken zijn die zijn afgewezen De meerderheid van de afwijzingen betreft echter

mensen die juist geen tolk waren

De minister van defensie wordt ook verkeerd geciteerd uit de tekst van de kamervragen zie gemarkeerd

Ik weet dat we normaliter media niet corrigeren maar vraag me af of dat in dit geval niet toch beter is Wellicht met name aan

woordvoering van defensie daar probeerde Ik je ook al even over te bellei^ ip ^ Maar zet |i0 2e| even erbij die heeft dat lijntje
vast ook wel

Groet

10 29

00267 420673



Ministerie Defensie wees tot dusver 101

asielaanvragen Afghaanse tolken af

Het ministerie van Defensie heeft tot dusver 101 asielaanvragen van Afghaanse tolken die de

afgelopen jaren voor Nederlandse troepen zouden hebben gewerkt afgewezen Volgens het

ministerie van Defensie worden nog 83 aanvragen onderzocht en zijn inmiddels 68 Afghaanse
tolken met hun gezin in Nederland aangekomen

De Tweede Kamer wil dat de tolken snel asiel in Nederland kunnen krijgen Ook organisaties uit

acht landen waaronder Nederland roepen hun regeringen en de NAVO er dinsdag toe

22 Afghaanse tolken snel te evacueren

De tolken zouden gevaar lopen in eigen land omdat de buitenlandse troepen na twintig jaar
vertrekken De Taliban bedreigen Afghanen die voor de Amerikanen of de NAVO landen hebben

gewerkt Het kabinet zegt de tolken zo snel mogelijk” hierheen te willen halen zodat ze dan hier de

asielprocedure kunnen doorlopen

Afghaanse tolken die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt krijgen sinds 2019 een

speciale status Ze worden aangemerkt als systematisch vervoigde groep waardoor ze recht op

asiel in Nederland krijgen Die regeling kwam er op aandringen van D66 en de ChristenUnie

Defensie denkt dat niet alle 273 Afghaanse tolken naar Nederland willen komen

Volgens Defensie hebben de afgelopen decennia 273 Afghanen voor de Nederlandse militairen

getolkt Zij hebben een zogenoemde tolkenpas gekregen Het beeld is dat niet alle 273 personen

de behoefte hebben om naar Nederland te komen aldus Defensie

Er zijn 101 asielaanvragen afgewezen schrijft minister Ank Bijieveld Defensie op in antwoord o|F
Kamervragen van PvdA er Kati Piri De redenen voor de afwijzing zijn divers De tolken zouden

niet hebben aantonen dat zij voor de Nederlandse missie hebben gewerkt of moeten in een ande

NAVO land asiel aanvragen omdat ze voor dat Land langer hebben gewerkt 1
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83 Afghaanse tolken moeten aanvullend bewijs leveren voor komst naar Nederland

De asielaanvraag van 83 Afghaanse tolken wordt nog door Nederland onderzocht Zij moeten nog
aanvullend bewijs leveren dat ze voor Nederland hebben gewerkt of er wordt getwijfeld aan de

echtheid van hun documenten BiJ deze groep horen ook Afghanen die binnenkort naar Nederiand

reizen

Een van de grootste uitdagingen voor de toiken en hun gezin is om bi] iokaie Afghaanse
overheden een identiteitsbewijs te verkrijgen en om de juiste documentatie bij de ambassade te

kunnen overieggen aidus Bijieveid Bij de Nederiandse ambassade in Kaboei zijn in totaai 287

aanvragen ingediend 14 meerdan Defensie zegt te hebben ingezet

Miiitaire vakbonden vinden Nederiandse procedure bureaucratisch

De miiitaire vakbonden AFMP en VBM riepen dinsdag met een aantai internationaie organisaties de

NAVO nog op om de Afghaanse toiken en hun famiiies zo snei mogeiijk te evacueren Procedures

voor de toiken om in Nederiand asiei te krijgen veriopen voigens de bonden enorm

bureaucratisch

Andere ianden van de coaiitie zijn ai bezig met een grootschaiige evacuatie van hun Afghaanse
personeei Nederiand ioopt achter doordat het vooraisnog wii dat Afghanen de procedure
grotendeeis dooriopen in de hoofdstad Kaboei

De miiitaire vakbonden maken zich zorgen omdat de procedure iang duurt Mensen moeten

bovendien meermaais been en weer reizen met origineie documenten

Ook ViuchteiingenWerk Nederiand en ooriogsveteranen maakten zich in aprii zich qrote

zorgen over het iot van de Afghaanse toiken Sinds de internationaie troepen meer en meer uit

Afghanistan vertrekken iaait ook het geweid in het iand weer op

De Tweede Kamer spreekt woensdag met de minister over de Afghaanse toiken

nP 2ej|
10 2e

2e

Directie Azie en Oceanic DAO

Mini terie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederlandllifr

lOMM
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^0 2e K^^ I0 2e |@minbuza nil | I0 2e | 10^20 BD DGM DMB AO Tfl I0 2e ^@tninienv nl1 | 10 2e | 10 2e

riW2^ND A B DHR 0ir I0 2e l@ind nl1 |1QK2eH 10 2e

I0 2e 1@mindef nl[| I0 2e femindef nl] | iQ 2e | rrfTO^IND A B DHR OlC l@ind nl] | iQ 2e

10 2« [ 10 2« |@minbuza nl] fOM24 | iO 2e | 10 2e ^@minbuza nl]

^0 24 I0 2e IIND SUA AAEBrTiQ 2fe |@ind nl] I0 2e |@minbuza nl]

r 10 2e | r 10 2e |
|l0 2e| Fri 5 21 2021 8 58 15 AM

Subject RE Overleg A^haanse tolken

Fri 5 21 2021 8 58 15 AM

To

1Q 2e @minbuza nn

Cc

From

Received

Ja eens En 00k eens met jou [lO 24 dat de vraag of we daar de Kamer zouden moeten tegemoet komen een politleke is Daarblj kan

bij de TB wel opkomen of dat uberhaupt mogelijk is om reis naar Kaboel tot lx te beperken doordat het proces en de knelpunten

doorgenomen wordt Daarbij moeten we rekening houden met dus kritische vragen daarover Daarom m i goed om al voor onszelf

bedacht te hebben of dit uberhaupt zou kunnen

Overigens hadden we onze Minister hier wel een reactie op meegegeven maar heeft hij er voor gekozen alle vragen door te

verwijzen naardeTB

Groet

fl0 2e

From [00^jQ f~ T0 2e |@minbuza nl

Sent vrijdag 21 mei 2021 08 44

Toil 10 2» I 10 2e IBD DGM DMB AO T 10 2e 1Q f2^ 10 2e@minjenv nl

@minbuza nl 10 2» p i^ 2e IND A B DHR Ol f 10 2e @ind nl |l0 29|l10 2« 10 2e i0 2e

I0 2e |@minbuza nl | I0 2e |@mindef nl | I0 2e r^ 2e IJD A B DHR OI j 1Q 2

10 2e 10 2e @minbuza nl j 10 2^ 10 2e @minbuza nl

CcJ Q {24 10] 2e ~IND SUA AAEB @ind nl 10 {2e C 0 {2^fe 10 l2e g minbuza nl

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

@ind nl lQ 2e ^

Dag alien

In de TB kan feitelijk worden uitgelegd waarom het proces {op dit moment vereist dat ze naar Kaboel komen lijkt mij En wellicht

vanult inhoudelijke kennis waarom het praktlsch niet mogelijk zou zijn zonder naar Kaboel te komen {Indien van toe passing} Dus

wmb niet alleen maar een politieke vraag

Mvg

From | I0 2e | l0 26r~bD DGM DMB AO T ^ I0 2e | 5 mlnienv nl

Sent vrijdag 21 mei 2021 08 36

To | 1@minbuza nl | 10 2e ^ [I0 2e I IND A B DHR Ol ^ 10 2e ]@ind nl |i0 ^

| | 10K2e |@mind^nl | 10 2e] I 1Q 2e lIND A B DHR Ol

\ 1Q 2e |@ind nl | 10] ^ [ | 10 ^g 10 ^^ @minbuza nl ^IQ 2i}110] 2 ] I0 2e ig minbuza nl 10 2e

^0] 24j^ I0 2e |@minbuza nl

Cc^lOM^ lQ 2e liND SUA AAEB ^ 1Q 2e] | Sind nl | 10M2^foj^fcrriO 2e l aminbuza nl

Subject RE Overleg Afghaanse tolken

10 2e 10 2e

Hallo I0 2e

Dank voor je mail De vragen die zijn gesteld in het AO hebben allemaal een waardenoordeel in zich Daar kunnen

we mijns inziens in de briefing niet op ingaan Wij kunnen tijdens de briefing enkel feitelijke informatie geven en het

proces schetsen zoals dat er nu is De vraag of personen wel of niet naar Kaboel zouden moeten komen is een

voornamelijk een politieke waarbij het natuurlijk wel zo is dat het vertrek vanuit Nederland in beginsel wel vanuit

Kaboel moet plaatsvinden

Groet l0 2ei

10 2e 10 {2e 10 26

Reeds beo4io 2e[f| 10 2elMm 2e 10 2e 10 26 10 2e

r00268 s 420681
10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e



I0 2e @minbuza nlf1 ^Q 2e |@minbuza nll lQ 2e |@mindef nl|| ^Q 2e |@mindef nll
I0 2e |@mindef nl[ iQ 2s ~]@mindef nl1

iOK2e

10 29 I@minbuza nl1

r i0 2e fc^mindef nl

Mon 6 7 2021 1 22 38 PM

To

@minbuza nlii0 2eI0 2e I0 2eCc @minbuza nl| @minbuza nl]

From

Sent

Subject RE Motie A^haanse tolken benaderen medewerkers MeS

Received Mon 6 7 2021 1 22 41 PM

jiO 24^ we zullen dit aan de DOPS vragen Echter zij hebben een DEL contact dus we moeten nog wel wat uitzoek

werkdoen Mvgj1t 24

From | i0 26 |t]0 24k| lOK^e |iginninbuza nl

Sent maandag 7 juni 2021 14 11

Tq | I0 2e H jO 24i2e ^S AL DGB DIA \ 10 29 ~|ig mindef nl | 10 2e | LV MA BS AL DGB DIA PROJAFD

10 2e ]@mindef nl

Cc I 10 2e | UF KOL BS AL DGB DIA CL NATION^ 10 2e | gmindef nl | 10 2e ^| 10 2e

@minbuza nl i0 2ejr l j I0 ^e |@minbuza nl

Subject FW Motie Afghaanse tolken benaderen medewerkers MeS

10 2e

Best4l0 24fen| 10 29 |
Ik begrijp dat de motie Piri is overgenomen We proberen nu alle tolken te benaderen tenminste die van wie de contactgegevens

nog bekend zijn Dat zou in ieder geval moeten gelden voor de tolken die in MeS voor ons werken of hebben gewerkt en ik begrijp

dat het ministerie van Defensie daar een lijst van heeft Zouden juHie die met ons post Kabul kunnen delen

Groeten

f^

From [l0K24 | l0K2e | de
Sent donderdag 3 juni 2021 09 22

To [1Q 2b C Q 2| c I0 2e @minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

@minbuza nl | I0 2e |o ^| I0 2e n g minbuza nl

^inbuza nl i|Q 24]^1Q 2e] ^Q 24
@minbuza nl ho 2el| iO 29 10 2e @minbuza nl 10 2b

^
i0 2e

10 2e l0 2e 10 2e 10 2e 10 2eCc

g minbuza nl ^10 2e 10 2e 10 2e

10 2b |@nrtinbuza nl | l0 2e [ | l0 2e |
@minbuza nl

Subject RE Motie Afghaanse tolken

10 29

10 2b

Motie is gewijzigd begrijp ik Zie hieronder Kamerbrede steun voor

De Kamer

gehoord de beraadslaging

constaterende dat de Nederlandse bijdrage aan de missie in Afghanistan op 4 Juli zal eindigen

constaterende dat de motie Belhaj c s Kamerstuk 35 000 X nr 44 de regering heeft verzocht het beschermingsbeleid
voor tolken in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep

aan te merken

constaterende dat de wijze waarop concrete invulling wordt gegeven aan de tolkenregeling ook van cruciaal effect is op
de veiligheid tijdens en het effect van toekomstige militaire missies en de bereidheid van tolken om nog voor defensie te

werken

constaterende dat de situatie van de militaire tolken in Afghanistan een kwestie van leven of dood is

van mening dat op de Nederlandse overheid een zware verantwoordelijkheid rust de betrokken tolken en hun gezinnen op

tijd in veiligheid te brengen
00269 420683



Verzoekt de regering om voor terugtrekking van de Nederlandse militairen alle mogelijkheden te benutten om ervoor te

zorgen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn Dit door actief alle tolken ongeacht hoe lang ze voor

defensie hebben gewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met het verkrijgen van
identiteitsdocumenten ook via bevriende ambassades consulaten en militaire bases het proces waar mogelijk te

vereenvoudigen en in te korten desnoods de mensen op te halen en het uitwerken van een evacuatieplan op basis van het

principe ‘no man left behind’ voor het geval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder verslechtert

en gaat over tot de orde van de dag

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind 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 enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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I0 2e t@mindef nl^ I0 2e t@mindef nl1 | iQ 2e | | I0 2e |nD A B DHR 01[| M0 2e |@ind nl1 jiO 2eMiO 29

|10 2^^ I0 2e |@minbuza nlW0 24 l l0 ^ lri iQ ^e | ^nbuza nlllT^J lQ ^e IIND SUA AAEB^ io 2e |@ind nl1
10 2 | | I0 2e ||ND A B DHR OiT I0 2a |@ind nl] f 10K2» I | lQ 2e |[| I0 2e ]@minbuza nl]

I0 2e | i 0 2^ {I0 2e |@minbuza nll | 10 2^ |@mindef nlfl I0 2e I@mindef nl1
iQ 2e |fl I0 2ei ]@minbuza nl]

To

Cc

10 2e 10 2eFrom

Sent

Subject follow up debat tolken

Received

Thur 6 3 2021 9 09 43 AM

Thur 6 3 2021 9 09 43 AM

Beste collega s

Gisteren vond debat plaats daar is veel in voorbij gekomen met name kritiek dus op 1 de documenten die wij vragen 2 detijd
die het duurt om de diverse stappen te doorlopen en 3 vereiste tijdsduur om voor NL gewerkt te hebben Er komt ookeen motie

aan

Daaraan voorafgaand wil ik vast een aantal actiepunten gaan opstarten n a v debat en follow up die nodig is Er zijn dus twee

brieven {eentje deze week eentje komende week en een motie plus natuurlijk onze eigen wens vaart te maken

Ik zie de volgende actiepunten

1 0 2sibptie verder uitlopen

^ KABJ 10 ^e Idaar ben jij mee bezig Zou goed zijn als we die in brief 2 kunnen opnemen

2 Papierwerk nogmaals onder de loep nemen

a Vereisten i0 2a autoriteiten dubbelchecken [reeds opgevraagd bij AFG MoFA door KAB]

b Inventariseren wat likeminded landen vragen aan papierwerk of zij tegen dezelfde knelpunten aanlopen en of zij

workarounds hebben die voor ons zinvol zijn Laten we hier kijken of er een taakverdeling gemaakt kan worden

o Wij BZ DAO sprekertiO 2jJriorgen Zullen deze vraag stellen

o Wij BZ DAO kunnen 10 2a vragen

o Posth° 2®|spreekt vrijdag daar met MoFA dus zal vooflOK^^agen

W^ipreekt DEF die nu alsnog om daar op door te vragen Of anders via I0 2a 3f| I0 2a ]de lopende lijntjes

nogmaals doorvragen

41 ^e^rocedure helder maar zegt dat mensen paspoort OF tazkera nodIg hebben Doorvragen daarop [Kan ik

doen]

o DEF andere gesprekken al gepland Ik denk dat nog mist lQ 2a lQ 2a f«jog meer

c Kijken naar en besluiten over workarounds Gisteren sprak ik met 10 2e en I0 {2e in Kaboel die aangaven dat

die andere documenten dus een vereiste zijn van I0 2e autoriteiten maar dat we ervoor zouden kunnen

kiezen dat buiten beschouwing te laten Dat geeft een risico dat ze bij immigratie gestopt worden en niet de juiste

documenten kunnen laten zien Twee opties 1 dat risico nemen we dan maar zeggen dat ooktegen tolk of 2

we zoeken opties om mensen toch zelf te airliften bijv poolen met andere landen die dat 00k doen In dat laatste

geval moeten we dat gaan uitlopen Lijkt me een vraag in eerste instantie voor DEF Is het als we uitreisvereisten

aan Afghaanse kant negeren mogelijk toch een groot genoege groep bij elkaar te krijgen om te airliften ik zeg niet

dat we dat moeten doen maar leg het even op tafel

3 Actiepuntvan de motie met andere landen kijken of we kunnen samenwerken poolen Moeten we voor gaan

inventariseren welke landen nuttig en haalbaar zouden zijn Wij DAO BZ kunnen dit morgen b^10 2 s^eerleggen dat is een

logische keuze Svp suggesties van andere logische opties van DEF en KAB

4 Actiepunt van de motie besluit of mensen die kort voor NL gewerkt hebben toch in aanmerking komen [DEF]

5 Actiepuntvan motie actief tolken benaderen Besluit nemen hoe liefst zo gericht mogelijk publicatie op website BZ heeft

risico het systeem te verstoppen [DEF]

6 Alle aanvragen die ergens bij onszelf liggen met hoge spoed doorlopen Ik zie met name die 8 zaken die bij DEF liggen bijv

{onder bene kan daar haast mee gemaakt worden En de voorleggings brieven h en i Uit ons overzicht

a lx Aanvrager lijkt niet in aanmerking te komen voor regeling DEF dient aanvrager te informeren hierover 10 2ei

b 5x DEF dient bewijs te checken l0 2^[l0 2^ I0 3^0 2 j|0 2g

c 3x DEF dient aanvullend bewijs te checken l0 26jl0 2^10 26

d 14x Aanvrager dient questionnaire te leverW|Q] ei|O 0|Q 2^^Q 240 [2^ Q 2^0 2^10 [2^1 Q 2^0 2^0 2^ 1 Q 2ei

o Hebben deze mensen de verkorte questionnaire Zo nee sturen KAB T

e lx IND KMar dient questionnaire en documenten te checken | iOK2e
lx IND dient aanvullend bewijs voor {pleeg kind eren te checken 110 2©

g 2x KAB checkt documenten vanwege twijfels IND KMatii0 ^i0 2e

lx klaar voor voorleggingsbrief M0 2ei

f
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i 2x Opgenomen in voorleggingsbrief Brief ligt bij StasJ V [iO 2^[lO 2e

j En dan de visumaanvragen bij KAB is daar mogelijkheid te versnellen Extra capaciteit nodig

7 Cases met knelpunten inventariseren ook wat via bonden en TK binnenkomt en bespreken om te kijken of er snel een

opiossing gevonden kan worden [alien]

Zijn er nog andere actiepunten of andere versnellingen out of the box denkend die ik gemist heb

Ik stel voor dat iedereen zijn actiepunten oppakt en dat we even bij elkaar komen digitaal voor de dingen die een besluit keuze

nodig hebben Is vrijdagochtend een idee

MinDEF en BZ kunnen ondertussen onderling even taken verdelen over uitvraag bij andere landen

Groet

10 2e

00270 420690



I0 2e t@mindef nr^ I0 2e t@mindef nl1 | iQK2e | fiO 2e 1
PRAFll 10 2g | ®minbu2a nll DABPRLMP IND[| 10 2g liaind nll 10 2e | 0 2^ 10 2e gjminbuza nll 10 2e I0 2e

BD DGM DMB AO TI] |@minjenv nl]l o 24 | I0 2e IND SUA AAEBD iQ 2e |@ind nl] | 10 2 l fTiQ 2e |
IND A B DHR 01II I0 2e |@ind nll

~

I0 2e l@mindef nlE |@mindef nl]

DAB PRLMP IND

Mon 6 7 2021 11 52 12 AM

I0 2eTo @minbuza nl1 DAO

Cc

From

Sent

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolkeni juni 2021

Received Mon 6 7 2021 11 52 15 AM

Hi

Dit heb ik inmiddels nagevraagd De Kmar checkt de legalisatiestempels op de documenten als die er op zitten maar als de IND

geen legalisatie eis heeft is het niet zo dat de Kmar die eis kan stellen

Greet I0 2e

Van I I0 2e |@mindef nl j I0 2e [@mindef nl

Verzonden maandag 7 juni 2021 12 31

@minbuza nl | iQ 2g |@minbuza nl DAB PRLMP IND ^ I0 2g |@ind nl

{10 2e | Sminbuza nl 1Q 2g CQ ^g |bD DGM DMB AO T ^
IND 5UA AAEB | 10] 2a |@|nd nl

@mindef nl

Onderwerp RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021

I0 2eAan

@minjenv nl j 0 2^ I0 2e10 2e

10 2eCC

Hi io 26

Ok

• We hebben contact gelegd met de Defat in| io 2a [ Nog geen reactie terug gehad
• T a v de KMar eis voor ]i0 2^ informeert | 10 2^ | bij haar KMar contact

Mvg 10 2^

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 7 juni 2021 11 47

I0 2e L BS AL DGB DIA CL NATION 10 2e |@mindef nl DAO PRAF | 10 2g | air inbuza nl

I0 2g igind nl [1Q 29 C Q 2^ c I0 2e @minbuza nl

Cc | I0 2e ^^TKOL Drs BS AL DGB DIA CL MISSIES

To

10 2e g minienv nl 10 2e @ind nl

10 2e @rr indef nl

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021

Super dank liefst meet de brief morgen tweede helft middag bij ons de lijn in Lukt dat

10 2e| daarvoor wel handig als we nog wat feedback van DEF krijgen op een aantal vragen en uitstaande actiepunten Bijv hebben

jullie contact met| 10 ^^ | nu En zie de andere mails

From I0 2e |@mindef nl 10 26 |@mindef nl

Sent maandag 7 juni 2021 11 26

To DAO PRAF | I0 [2g | g minbuza nl | I0 2g |@ind nl r ^|[10 26 |
0 2^k 10 2e @minbuza nl 10 2e SJminjenv nl 10 2e @lnd nl

I0 2e @mindef nl

Subject Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021

10 29 5 minbuza nl 10 2

Cc

Allen

Hierbij een eerste ruwe versie van de aanvullende Kamerbrief over Afghaanse tolken Kunnen jullie deze brief

aanvullen en corrigeren

Mvg 1Q 2^
Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

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

LpQ2Z1_rdt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan



I0 2e || i0 2e ND A B DHR Olfl I0 2e |@ind nll DAB PRLMP INPg I0 2g |@ind nl1

]@minbuza nl1 jiQ ^^M
i0 2d @mindef nri1 {iO 2e |@mindef nll I0 2e |

{10 2e | r T0 2e r
Sat 6 5 2021 10 37 40 AM

I0 2eTo

10 2e I 10 2e [1 iQ 2e I@minbuza nl1
10 2e IND A B DHR 01 10 2 @ind nl]

From

|l0 2e|

Subject RE Uitvraa^to^
Received Sat 6 5 2021 10 37 54 AM

Ha 10 2e

Zie onder antwoorden in groen O

Greet

I0 2e

From 1Q 2e 10 2e ND A B DHR Ol 10 2e @ind nl

Sent vrijdag4juni 2021 20 50

To DAB PRIMP IND ^ 10M2g n@ind nl | 10K2e ^ | 10 2e |
@minbuza nl i10 2^ 10 2e

6 minbuza nl 10 2e
^

10 2e

@minbuza nl 10 26 gmindef nr

10 2e IND A B DHR Ol l 10K2ej ^@ind nl

10 2e

I0 [2e 10 2e

I0 2e |@mindef nl I0 2e

Subject RE Uitvraa^ i0 2^

Was een vraag van I0 2e z\e ik ©

Van DAB PRIMP IND

Verzonden vrijdag 4 juni 2021 18 17

Aan 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e I0 2e I0 2e @minbuza nl M0 2e^

10 2e l@mindef nl I 10 2e |J 10K2^IND A B DHR 0110 2e 10 2e @minbuza nl

10 2e @ind nl

CC 10 2e 0 2^ 10 2e @minbuza nl

Onderwerp RE Uitvraa^ iOK2^

Hi 10 {2e

In antwoord op je vraag aan ons de IND hoeft die qua procedure niet te accorderen

Greet I0 2e

1Q f2» | | 10K2e |
Verzonden donderdag 3 juni 2021 20 09

Aan I 00 2e] | | 10 2e |
l o 2 |@mindef nl l lOK^e 10 {2e IND A B DHR Ol 10 2e | Sind nl 10 2e I I0 2e IND A B DHR Ol

10 2e @minbuza nlVan

10 2e @minbuza nl i0 29ti I0 2e I0 2e @rr inbuza nl

I0 2e @ind nl

CC 10 2e [~ 0 2^ 10 2e
pminbuza nl

Onderwerp RE Uitvraa^ iOKS^

Ha 10H29

Dank hiervoor ziet er heel goed uit paar comments

Kan 10 2a documentcheck wellicht sneller dan 10 dagen doen ik kan me voorstellen dat er nee op komt maar

misschien goed wel te vragen 10 dagen is hun standaardtermijn ikzal vragen of hier een versnelling bij mogelijk is

En zij hebben dus maar 2 field offices Niet meer Mijn geografische kennis schiet hier tekort maar zit een van die twee in

de buurt van MeS Het zijn er meer maar dit zijn de offices die in de buurt van onze voormalige militaire missies zitten In

een eerdere mail heb ik gevraagd of men zich in deze keuze kon vinden we kunnen aanvullende offices uitvragen maar

dan wordt de vraag over de verwachtte caseload nog moeilijker te beantwoorden en is het j C 0 2a | niet te bepalen of ze

de dienst leveren kunnen

Is het dan behuipzaam voor ons als 10 2a office de Kaboel aanvragen doet Of is het dan sneller als wij dat doen Of is

het een package deal Het is geen package deal we kunnen ook ervoor kiezen de stap in Kaboel zelf uit te voeren

dan zullen wij het moeten doorzetten 10 2a wat extra stappen betekent Ik zal aan het document het onderscneia
00272 420698



toevoegen zodat we zien wat het verschil in kosten is en op basis daarvan de keuze kunnen maken

Om heel eerlijkte zijn vrees ik dat we niet kunnen wachten tot 9 juni met besluit of dit kan tenzij we de kamerbrief erg weten te

rekken t^ Dus even op een rijtje

Heeft 10 2a gezegd dat ze dit kunnen dwz wat nog uitgewerkt moet worden is alleen wat we precies vragen Of

wachten we daar nog op In het laatste geval is er enige andere wijze om helderheid daarover te krijgen eerder dan 9

juni 10 2a nog niet met zekerheid zeggen wat ze precies kunnen ik zal vragen of we zsm een eerste reactie op het

document kunnen krijgen

Als ze het kunnen wat is er dan nog nodig van onze kant om akkoord te hebben hierop Moet IND dit qua procedure

accorderen

Als het een beetje kan zouden we in de kamerbrief bijv kunnen zeggen dat we in gesprekzijn met een externe organisatie die

documentencheck op een tweetal andere locaties buiten Kaboel kan verrichten voor Nederland om zo reisbewegingen te

voorkomen en de checks sneller te laten gaan toevoegen dat expliciet verzoek is om naam van de organisatie niet te noemen Om

dat te zeggen hoeft het nog niet volledig rond zijn maar moeten we wel vastgesteld hebben 1 I0 2a het kan en 2 dat dit ook

voor ons een optie is

Groet

I0 2e

From | 10 2e ^| 10 2e

Sent donderdag 3 juni 2021 12 36

To jl0 2et
IND A B DHR Ol | 10 2e

Subject Uitvraag I0 2a

I0 2e I0 2e 10 2e I0 2e I0 2a gmindef nl I0 2e I0 2e@minbuza nl

10 2e IND A B DHR Ol

Hi alien

Eergisteren had ik een overleg met| I0 2a [je mogelijkheden die zij bieden t a v documentenverificatie De

het meest in thuis is komt volgende week ter ug van verlof Ik heb afgesproken dat we een document met hen delen waarin we a lie

stappen die we graag door hen uitgevoerd zien uitschrijven zie bijgevoegd Op basis daarvan I0 2a inzicht geven in de

mogelijkheden De betrokken persoon is 9 juni terug van verlof dus ik zie jullie reacties graag voor die tijd tegemoet Ook graag

jullie aanvullingen voor eventuele ontbrekende stappen NB Ik heb zelf het meest ideale proces proberen te schetsen dus los van

wat eventueel mogelijk is Dus ook graag hierop suggest ies als jullie het anders verbeteringen zien

10 2a die hler

Ik heb I I0 2a [ gevraagd of ze een overzicht kunnen delen van zaken die ze voor andere landen doen maar dit leek wat lastlg te

liggen Verder gaf| IQ 2a |dat ze niet in de publiciteit willen hebben dat ze bij dit type processen betrokken zijn o a voor hun

eigen veiligheid Graag hier op letten in dossiers communicatie

Groet

10 2e

10 2a 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

M1|0 2| 10K2a

I0 2a @minbuza nl

https www government nl ministries ministrv of foreign affairs

Help save paper Do you really need to print this email
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I0 2e i0 2 [i I0 2e @minbuza nll I0 2e I0 2e I0 2eTo @minbuza nil

@minbuza nlK 0 ^4 l0^ ^^ |[1 i^ 2^ ^@minbuza nn i0 2e

I0 2e B ^0 24 l@minbuza nl] I I0 2e

1@minbuza nl1 1 I0 2e Xl ^ 29 ||

10 2e 10 2e [ 1Q 2eCc

i0 26|j fi0 2a l@minbuza nl] ^minbuza nl]10 2e

10 2» 10 2g [ 10 29 10 2^ @min buza nl]
From | l0 2e | I0 2e

|i0 2€j Thur 5 6 2021 11 17 37 AM

Subject FW Versnelling behandeling tolkendossiers

Received Thur 5 6 2021 11 18 20 AM

Bestdf^ beste [lO 24

Graag vraag ik jullie aandacht voor onze suggestie om de interdepartementale behandelprocedure voor tolken nogmaals door te

lichten op efficientie met de verschillende partners in de keten

10 2e en 10 2« samen met de lokale consulair medewerkster hier hebben gekeken wat de stavaza is in cijfers Ik denk echter

dat een efficientere procedure de snelheid kan bei nvioeden Dit is belangrijk want er komen nog meer aanvragen bij zodra de

tolken van Mazar worden toegevoegd Met een risico dat de veiligheid hier verder verslechtert de window dicht gaat en met

media en TK die meekijken zou ik graag die extra slag z s m willen maken

Dank voor jullie feedback

10 2e

Fromif^ r00K2e | ^ 10 [2e

Sent maandag 3 mei 2021 18 17

To I 1Q 2e | j 10 2e |^
Cc | I0 2e | | lOK2e |

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl 10 2e [ 0 2tife 10 2e @minbuza nl

5 minbuza nl10K2e 10 2e U 10 [2^ | 10 2e 10 2e L@rninbuza nl

I0 2e I0 2e @minbuza nl iO 2e iOK2« ^ I0 2e @minbuzaml I0 2e l0 2e

10 2« ®minbuza nl ii0 2e[ 10 2e 10 2e @minbuza nl10 2e

10^ _ 10K2^
Subject RE Versnelling behandeling tolkendossiers

10 2e 10 2e 10 2e^ 10 2e @minbuza nl

Dank voor je bericht| i0 2e |en fijn om te horen dat jullie mee willen werken aan een versnelling waar mogelijk Jouw

procesoverzicht incl bottlenecks klopt helemaal Laten wetijdens ons overleg met

ons handelingsperspectief ligt om verder te versnellen

samen bedenken wat binnen1Q 2e

Groet 10 2e

From | i i0 2e | | I0 2a | j I0 2e | 5 minbuza nl

Sent maandag 3 mei 2021 15 42

To[f^ | lP C2e | | lQ 2e |@minbuza nl I0 2e |@minbuza nl

@minbuza nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nlCc

10 2 I0 2e @minbuza nl ] IO 24 |lOK24 gj I0 2« | g minbuza nl | 10 2» [ [I0 24
|@minbuza nl j^OM24jh° H l

@minbuza nl

@minbuza nl ji0 29|t| 10 2eI0 2e 10 2e g minbuza nl

I0 2e \ \ 10 29

Subject Versnelling behandeling tolkendossiers

10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl

Beste| 10 29 | bestdf^

Dank voor deze update Mij lijkt dat met de huidige politieke en media belangstelling we inderdaad nu alles in gang moeten zetten

om zichtbaar meer vaart te maken In meerdere media wordt verwezen naar de langzame behandeling op de ambassade en ik vind

dat we deze kritiek best ter harte kunnen nemen terecht of niet

Allereerst dank voor de extra checkdie jullie nu plannen ism onze post en eerdere inzet in februari om meer vaart te maken

Nu echter de velllgheidssituatie snel verslechtert en daardoor de window dreigt dicht te gaan en er daarnaast nog meer aanvragen

aankomen voor de tolken uit Mazar lijkt het me goed nog een keer de efficientie van de bestaande beoordelingsprocedure te

bekijken En zo zijn er wellicht nog andere ingrepen die kunnen helpen de behandeling te bespoedigen

00273 420700
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Ambassade ontvangt verzoek aanvrager stuurt het naar DAO DAO stuurt het naar MinDeF {verificatie of de persoon als vertaler

werkte indien ja door naar IND en DAO vraagt docs aanvrager via de ambassade ambassade inform eert aanvrager welke docs

nodig zijn ontvangt deze en stuurt docs naar DAO en IND IND checkt de docs in scanvorm hierzit naarverluidt vertraging

informeert DAO en post

♦ Indien IND twijfels heeft over de docs informeert IND DAO DAO informeert de ambassade ambassade informeert de

aanvrager die wordt uitgenodigd voor extra check van docs in hard copy Indien aanvrager nieuwe docs moet gaan

aanvragen bij Afghaut dan levert dat weer vertraging op

♦ Indien IND geen bezwaar heeft checkt de ambassade de docs nogmaals voor afgifte visa vaak zijn deze toch niet in orde

Ook hier indien aanvrager nieuwe docs moet gaan aanvragen bij Afghaut dan levert dat weer vertraging op

♦ Vertragende factor in algemene zin aanvrager levert vaak geen volledige set aan ondanks dat in de mail expficiet
benadrukt wordt dat de aanvrager een complete set dient aan te leveren Dit hangt ook samen met de gebrekkige

Afghaanse administratie in het aigemeen

Indien alle documenten correct zijn bevonden door de ambassade informeert ambassade MinDEF en DAO via DEFAT voor een

ticket en visa worden afgegeven
NB Ik hoor het graag als bovenstaande beschrijving niet correct is

We werken graag mee aan een versnelling indien van toepassing ontvangen we graag instructies daarover

Hartelijke groet

fl0 2e

From 0K2^ | 10 2e | 10 2e

Sent maandag 3 mei 2021 16 50

To I 00 2a] | | 10 2e |
10 29 | j 10 2«

@minbuza nl

I0 2e 10 2e 10 2 10 2e @minbuza nl 10 2@minbuza nl

@m inbuza nl

10 26 | | 10 2e | @minbuza nl ]lO 2ea ^0 2^H I0 2e |@minbuza nl | lQ 2e

@minbuza nl i I0 26^ 10 2e 10 2e @minbuza nl i0 2»ii 10 2e

10 26Cc

10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

Dag alien

I0 2e |en Ik hebben in februari al een indeling gemaakt van cases waarbij de verantwoordelijkheid bij de aanvrager zelf ligt

Onderstaand overzicht is van destijds

♦ 36 aanvragers hebben al minimaal 6 maanden niks meervan zich laten horen nadat hen gevraagd hun claim op relevante

werkzaamheden te onderbouwen Deze zijn dus nog niet afgekeurd maar de kans is klein dat zij nog met relevante

onderbouwing komen De facto kunnen we deze zaken dus als afgewezen beschouwen

♦ 19 aanvragers is een reminder gestuurd hun aanvraag is kansrijk maar zij hebben al een tijd niks meer van zich laten horen

♦ 35 aanvragers lagen in februari bij de IND IND heeft inmiddels meer duidelijkheid gegeven wat ontbreekt aan deze

aanvragen en de post heeft dit uitgezet bij de aanvrager

In de tussentijd zijn er dus ook 11 aanvragen die de IND inmiddels heeft beoordeeld en klaarliggen voor een nieuwe

voorleggingsbrief

§ 10 2e we zouden nog een keer door het overzicht moeten lopen om te kijken wat nu de exacte stand van zaken is

Kunnen jullie een afspraakplannen metook IO ^ e6 ^ 2^rbij

M b t de aanvragers in afwachting van een visum ik zie dat het overzicht over het weekend is geupdate Er staan er nu nog 13 op

in afwachting van een visum

• 2 aanvragers kunnen uitgenodigd worden en een visum krijgen
♦ 8 aanvragers kunnen uitgenodigd worden waarbij een extra fysieke documentencheck nodig is

2 aanvragers zijn onlangs naar de ambassade gekomen maar bleken incorrecte documenten te hebben

♦ 1 aanvrager is niet op komen dagen

Groet 10 2e

I00273 10 2e 10 2e 420700@minbuza nl10 2e



Sent maandag 3 mei 2021 10 00

To I I0 2e f|{l0 2e]| | 10 2a

{I0 2e |@minbuza nl

@nninbuza nl riOK^ I0 ^g@minbuzg nl 10 2e j I0 2e 10 2e

s minbuzg nl 1Q 2^il I0 2^ c 1Q 2e S minbuzg nl 1Q 29 10 2e10 2e 10 2^ 10 2eCc

10 2d 5 minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

Dgg alien

In afwachting van de vragen die hierover ongetwijfeld gaan volgen besprak ik ook al met 1Q 2e | dat het handig is wat beter grip

te krijgen op de cijfers I0 2a had het volgende lijstje maar kan zijn dat deze een update nodig heeft

Aantaltolken reeds in NL 60

Aantal tolken in afwachting visum 17 [wachten die allemaal op een afspraak bij KAB Of heeft een deel al aangevraagd ]

Aantal tolken klaar voor nieuwevoorleggingsbrief kunnen na accordering stasJ V visum krijgen van KAB actie IND DEF DAO 11

Aantal afwijzingen 79

Totaal aantal aanvragen 265

Ca 80 aanvragers moeten zelf nog documenten insturen of hebben al lange tijd niet meer op vragen gereageerd [valt uit te

splitsen hoeveel documenten moeten sturen en hoeveel al lang niet van zich laten horen dan weten we beter welke caseload de

nieuwsartikelen met name over gaan]

Voor de twee groepen In rood Is een nadere toelichting nuttig zie tussen rechte haken Ik weet niet wie dat het beste weet de

post of 10 2e]

Greet

10 26

From lOK2e | | l0 2e | | 10 2e

Sent maandag 3 mei 202109 26

To | 1Q 2e | j 10 2i ]^ 10 2e [ Sminbuza nl itOK24 | 10 2e | ^ 10 2e

[1Q 2b | |{l0 l2e]|^ 1Q 29 |@minbuza nl Jl0 S9ilj0M2^^ 10 2e |@minbuza nl | 10 29

\ 00 29] |@minbuza nl | 10K2e 10 29 |
Subject RE Stavaza tolkendossier

@minbuza nl

5 minbuza nl

Cc

10 2e @minbuza nl

Goedemorgen 10 2e

De tolken die goedgekeurd zijn voor een visumverstrekking worden door| 10 29 | geleidelijk verwerkt Wat we vaak zien is dat

tolken op het moment van hun afspraak niet alle juiste documenten hebben waardoor deze stap veel tijd in beslag neemt

Daarnaast is er een overzicht met tolken waarvan de documenten een fysieke check moeten hebben voordat ze op een

goedkeuringsbrief voorgelegd kunnen worden Vandaag bel ik met I0 2e om te bespreken wanneer ze verwacht hen hiervoor

uitte kunnen nodigen

Groet

I0 2e

From | 10 29 | | 10 29 |
Sent zaterdag 1 mei 2021 09 15

10 2e U 10 26 |

10 2e 5 minbuza nl

10 2e @minbuza nN|0 f24 | ’Q 2a | |
@minbuza nl 10 29 |I0 2^ 10 29 5 minbuza nl 10 29 10 2e

@minbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

10 29 10 29 10 29Cc

10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e@minbuza nl

Subject Stavaza tolkendossier

Dag 10 29 en 10 29

Kunnen jullie mij een laatste stavaza geven van de voortgang in de behandeling van de tolkendossiers

00273 420700



flO 2a I zei mij gisteren dat 17 personen op een visum wachten Onduidelijk of dat wachten is op een ambassade afspraak{ik
vermoed van niet a Is dat zo is dan hoor ik dat graag of dat ze hun docs nog niet compleet hebben of dat ze zich nog niet hebben

aangemeld

i0 2e I heeft op dit moment de aanvragen voor 4 5 families op haar bureau liggen voor een documenten check Die checkt ze

morgen indien ok dan kunnen ze volgende weekviiegen

We hebben op dit moment geen tekort aan capaciteit op de ambassade om aanvragen te behandelen

Defensie behandelt nu 4 gezinnen per week Zij zouden kunnen instemmen met meer gezinnen

Ook hoor ik graag of er al nieuws is hoe de tolken van Mazar opgenomengaan worden in de procedure zodat we daarop kunnen

gaan plannen

Dank

Hartelijke groet

I0 2e

00273 420700



|@minbuza nl1 |iO 2eH iQ 2e

P _—n
I@minbuza nl1 i^ 2e ~t@mind^ nr[1 l@mindef nl1 l 0 24 l ^P ^^ l[1 |@minbuza nll

iO 2e |HO 2^ I0 2e l@minbuza nl] I 10 26 | ^o {2e IND A B DHR 01C l@ind nl]
10 2e |rn^2e I IND A B DHR Q1

^

Tue 5 25 2021 8 40 19 AM

10 2e 10 2e f 10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nn
10 2e [ 10 2e

Cc

From

|l0 2e|

Subject RE Tolkencijfers
Received

Tolkenoverzicht 21 mei 2021

Tue 5 25 2021 8 40 23 AM

bocx

Van 10 2e 10 {2e IND A B DHR Ol

Verzonden maandag 24 mei 2021 16 23

Aan 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl l10 2eii 10 2e 10 2e

@minbuza nl 10 [2e 5 mindef nl I0] 2^ 10 [29

~

CC | 10K2e t 0] 2e^fe| 10 2e |@minbuza nl | 10 2e | 10 {29 |lND A B DHR 01 |
Onderwerp RE Tolkencijfers

10 295 nninbuza nl

@minbuza nl

@ind nl

10 29 10 29

Hoi alien

Bedanktil0 2eien 10 2e Hier mijn toevoegingen en opmerkingen

Bij green moet het er eentje meer zijn 67 @| l0 2e| n a v je vraag over] 10 29 || 10 2» | die moet inderdaad 00k nog meegeteld

worden als gearriveerd in NL

Bij yellow verandert er wellicht 00k wel lets n a v mijn toevoegingen opmerkingen

Greet 10 2e

1Q 2e ^| 10 2e |
Verzonden zondag 23 mei 2021 19 10

Aan jl0 2e|ir 00 2e] |
|lO 2e^lND A B DHR Ol ^ 10 2a | Sind nl | 10 29 | Smindef nljo 24 | 10 2 j^ 10 29 | Sminbuza nl

fe] lOK2e |[f^k| lOK2e |@minbuza nl

Onderwerp RE Tolkencijfers

10 2e @minbuza nlVan

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e i0 2e@minbuza nl

Hi alien

Hierbij mijn check toevoegingen Ook zojuist de stavaza voor totalen bijgewerkt zie tabel hleronder In totaal hebben we 278

unieke aanvragen 2 aanvragers zijn in het verleden dubbel meegenomen in het logboek en er is in de telling een aantal keren een

nummer overgeslagen Het hoogste nummer in het logboek 286 is dus niet het aantal unieke aanvragen verzoek is alleen dit

niet in het logboek aan te passen omdat we in onze cons u la ire mailbox de nummering van het logboek aanhouden ©

Groet

10 2e

Status on 23 May 2021
Category

66

99

Grey incommunicado considered rejected 35

Yellow Action IND DEF BZ required not yet ready for

assessment

21

12

002741 420701



Blue Action KAB requiT^

38Pink Action applicant

not to be counted10 2e

r r n ttctt 278

[people were counted double

summing

I0 2e jncrease in total amounta number was skipped during

From l10 2e 10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Sent zondag 23 mei 2021 15 54

@minbuza nl I0 2e
^

10 2e

10 2ej|ND A B DHR 0i4 ’Q ^ l@ind nl | 10 29 | Smindef nlJO 24 |io^^ 10 2e [ Sminbuza nb

Cc | 10M2e |tf0M^tj 10M2e |@minbuza nl

Subject RE Tolkencijfers

10 2e M0 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e|To

Beste alien

Heb nog een wljziging gemaakt Hierbij de laatste versle

Groeten

il0 2e^

Fromij 10 2e ^| 10 2e |
Sent zaterdag22 mei 2021 20 30

To jl0 2eH~ 10 2e | | 10 2e

IND A B DHR Ol^ 10 2e | ^nd nl 10 2e |@mindef nl

Cc | 10M2e |tf0M^^j 10K2e |@minbuza nl

Subject RE Tolkencijfers

10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e@minbuza nl 10 2e

Geweldig | iQ f2» [^ dat is een enorme kins geweest Geeft ook goed overzicht om te kijken of er in bepaalde gevallen

maatregelen te nemenzijn ter versnelling oplossing bijv documentencheck doorCiO 2a Ik zie ook bijv diegene die wel

paspoorten maar geen Tazkeras heeft dat is misschien lets waar nader naar gekeken kan worden

Ik heb heb ook doorgestuurd naajf

Heel fijn als jij zou kunnenkijken I0 2e |

Groeh
10 2«

Verzonden met BlackBerry Work
Cwww blackberrv cQm

VaD t]10 2e^| 10 2e

Datum zaterdag 22 mei 2021 6 04 PM

Aan 10 2e [| 10 2e |
Kopie

Onderwerp Tolkencijfers

10 2e f8 mmbuza nl

@mmbuza nL lQ 2e 10 2e IND A B DHR Ql I0 2e @ind nl10 2e

@minbuza nlI0 2e |10 2e I0 2e

100274 10 2g en 10 2e 420701



In de bijiage vinden jullie de tolkencijfers zo goed mogelijk gecheckt nader geduid en uitgesplitst per stap Zouden jullie willen

kijken of jullie het eens zijn met de uitsplitsing en of ik geen zaken vergeten ben

10 2e | zou je ook naar de twee gele comments willen kijken Vender vroeg ik me afofwe| 10 2e ||[10 2e | die Je stuurde en

Inderdaad niet bIJ ons op de lijst staat mee kunnen tellen als gearriveerd in NL

10 2» | zou jij met een fris en kritisch bilk dit overzicht willen nalopen en ook de telling bovenaan in het logboek willen bijwerken

zodat we dat in dit overzicht kunnen meenemen

Stukken zullen op dinsdag al naar de minister moeten dus zoufijn zijn als dit voor dinsdagochtend NLse tijd op orde is Alvast heel

veel dank

Hartelijke groet
il0 2ej

Help save paper Do you really need to print this email

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00274 420701



IW29 | iO Se f I0 2e |@tninbuza nl1 | iO 2e |c o^ I0 2e |@minbuza nll Toj^riiQ 2^|[^^
I0 2e I@minbuza nl1

To

I0 2e I | 10 2»| I0 2e |@minbuza nl] iOM26ti |iO 2^B 10 2^ |@minbuza nl] 10 2^

|i0 26|^ {I0 2e I@minbuza nl1 1 I0 2g | | 10 29 |[| 10 2e |@minbuza nn
10 2e | | 10 2e |

Sent Fri 6 4 2021 9 58 18 AM

Subject RE VERTROUWELIJK ^Q 2a| lokale staf ambassade

Fri 6 4 2021 9 58 18 AM

Cc

From

Received

Ik sprak net de 10 2a collega {voor tolkendossier en die gaf hier wat beeld en geluid bij

De lokale staf wordt als groep meegenomen in de regeling van de tolken In aanmerking komen alle medewerkers die nu in

permanente dienst bij de ambassade werken {8 man niet mensen die er voorheen werkten plus hun gezin Ze hebben definitie

van gezin opgerekt spouse kinderen maar ook sibblings en ouders van de medewerker geen schoonfamilie

Dit proces wordt alleen ingestart als de ambassade permanent sluit Als de ambassade tijdelijk sluit krijgen medewerkers extra

geld om tijdelijk een veil ig been komen te vinden

De details van hoe ze dit praktisch gaan doen worden nog uitgewerkt

Over de tolken zoeken ze nog na wat precies aan documenten nodig is daar belde ik over dus beetje onhandig Hij meende dat

Q 2gi^ezegd had dat alleen een exit visum in paspoort voldoende was voor vertrek uit Kaboel maar ging dat dubbelchecken Hij

wist niet van andere vereisten zoals gelegaliseerde documenten

overweegt om tolken die geen paspoort hebben zelf te airliften Daar zouden ze dan geen toestemming voor vragen

van autoriteiten Ze hebben haast want willen tolken weg hebben voor de troepen weg zijn

10 2a

@ I0 2e is het een idee om ook 0 2^te vragen naar uitreisvereisten als respons van AFG BZ op zich laat wachten Ik moet

maandag de informatie voor de kamerbrief bij elkaar hebben

Groet

10 2®

From I0 2e I0 2e I0 2e ®minbuza nl

Sent vrijdag4 juni 202l i ^ 2^t^
@minbuza nl 10 2e 10 2e Q minbuza nl l10 2«ii 10 2e10 2« t10 2e 10 2eTo

I0 2e [5 minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2el IO 26 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2eCc

5 minbuza nl | Q0 2e | | iOK2e |
Subject RE VERTROUWELIJKl^OK^ lokale staf ambassade

10 2« 10 2e @minbuza nl

Ook gisteren hoorde ik van de| iOK2a | ambassadeur dat de | iOK2a] hun lokale staf nu gelijk gaan schakelen aan hun militaire lokale

personeel Dus een groepsbenadering Ook de andere 10 2a ambassadeurs zeiden mij dat hun capitals nu ook zouden gaan

heroverwegen

Hg
10 2a

From | lQ 2e ^| 10 26 |
_

Sent donderdag 3 juni 2021 19 23

10M26 I |[l0 2e |^ I0 2a |@minbuza nl |{lO 2e M lO 2e]| j I0 2e n@minbuza nl jl0 2^ ^^
^ 10 |2a | aminbuza nl | 10 2e t |l0

~

^ | 10 2a bminbuza nl jl0 29H 10 2e 10 2e

10 2e |J 1QK2e |^ lOK2e

Subject RE VERTROUWELIJMl IO 2s|Veactie FW Asylum Interpreters

10 2e @minbuza nl

To

@minbuza nl

@minbuza nl

Dank Tijdens ons laatste 10 2e overleg zei de [l0 2^ inderdaad dat ze wel iets aan het plannen waren maar dat het alleen voor

contingency was Ben benieuwd of dat dan dit was of dat het aan het kantelen is Ik had net ook een maiitje gestuurd aan de

10 2a collega om te vragen naar die exacte documenten Dan zal dit ook wel boven komen

Groet

10 2®

I
J10X26^ | 10 2e | ^ 10 2e

iderdag 3 juni 2021 15 27

@minbuza nl
420704

S II I \J



To 10 2e ] 10 2e | j 10 2e

g minbuza nl

10 2e |@minbuza nl | 10 2e | | 10K2e | 10 {2e

Subject VERTROUWELIJI^‘Q ^^ Iteactie FW Asylum Interpreters

@minbuza nMlO 2ea fO 24H I0 2e |@minbuza nl | I0 2e | fl0 26|
S minbuza nl i0 2ei I0 2e10 C2« I0 2e 10 2« 10 2e i0 2e

@minbuza nl

Dag alien

Ik zal onderstaande toevoegen aan de SWR maar gezien de aandacht momenteel van de Kamer alsook onze eigen interesse in info

over LES deel Ik het ookeven per mail

I0 2g|feal het proces ook gaan openstellen voor LES

dus Ik zal het daarna op onze SWR zetten

Graag ook niet met onze staf delen

Laat ook maar weten als je nog vender contact wil 10 2e

Groet

10 2e

10 2e ^ 10 2aFrom | iQ 2e

Sent donderdag 3 juni 2021 15 20

To I 10M2e]^|t10 2e | 10 2a 5 minbuza nl

Cc l I0 2e 10 2e [@J 1Q 2a

Subject RE Asylum Interpreters

Dear I0 2e

I0 2e orwarded your request to me for follow up I see from your email that you were working towards a deadline my sincere

apologies for responding so late I had a brief discussion with your colleagues at the 10 2a residence last week about the

same

For the interpreters the Embassy is not really involved in the process so we cannot provide answers to all your questions In

10 2a

Until now the process has only applied to interpreters of our m ilitary Today a new circular was published This also opens a sim ilar

process to other military staff as well as local employees ofthe Embassy

As it was just published an hour ago we have not yet informed our local staff I therefore ask you to keep it confidential and not

harp thi^ infnrmatinn with Inral ^taff at vniir ptnha^w hpfnrp wp havp infnrmpH thpm nn ^iinriau

Below are links to the relevant I0 2a circulars on these processes Unfortunately they are only available in 10 2a

10 2a

10 2a

10 2a

Please let me know if you have any questions You can also give me a call on WhatsApp on the number below if that is easier

Best wishes

10 2e

00275 420704



««
10 2a

10 2e 10 2e 10 2e @rr inbuza nlFrom

Sent 21 May 2021 17 26

10 2«10 2e g 10 2aTo

Subject Asylum Interpreters

Dearl10 2ei

I hope you are doing well Are you in Kabul at the moment

I was hoping you could refer met to the person working on the interpreters file at your embassy or help me with the answers to

some questions

We have to brief our parliament about the process next week they had a lot of concerns and want to com pare notes with other

missions beforehand to see what they are doing for the interpreters Could you help me with the following questions

Please also confirm the confidentiality of the information We will mainly use it internally but as it is the civil servants briefing and

not our Minister it would be good to specify it

What does your process look like Do you evacuate everyone now in one go or do they have to go through a consular

procedure
Does your process apply to interpreters of your military or also to other military staff

Do you check the threat level How do you verify these threats

The documents provided to us are often incomplete Do you have a similar problem and how do you deal with this

How long do you estimate the process will last

Best regards

i0 2eM 10 2^
I0 2e

Embassy of the Kingdom of theNetherlands

Road of Ministry of Interior MalaJai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10 12^ l@minbuza nl

bttp www riiksoverheid nl

lQQ ^g
e paper Do you really need to print this email

420704



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

00275 420704



I0 2e i0 2 [i I0 2e @minbuza nnTo

10 2e | |1QK^ 10 2e @minbuza nl1 1 I0 2e |I0 2^ i0 2e |@minbuza nl1 I0 2e

I0 2e

Cc

@minbuza nl] 10 2t @minbuza nl]|10 2i iiO l2^|0 2^
@minbuza nl] I0 2ej i0 2e| 10 2^ |@minbuza nl1 | 10 2»

I0 2e |[ |10 2e I0 2e

iOK2e |@minbuza nl1 | iO 29 | | iQ 29j|fl 10 {29

I0 2ej[| iQ 2e |@miribuza nl]
From [10 2^ | I0 2^^ti0 2e

Sent Thur 6 3 2021 8 22 28 AM

Subject RE Motie A^haanse tolken

Thur 6 3 2021 8 22 28 AMReceived

Motie is gewijzigdbegrijp ik Zie hieronder Kamerbrede steiinvoor

De Kamer

gehoord de beraadslaging

constaterende dat de Nederlandse bijdrage aan de missie in Afghanistan op 4 juli zal eindigen

constaterende dat de motie Belhaj c s Kamerstuk 35 000 X nr 44 de regering heeft verzocht het beschermingsbeleid voor
tolken in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan te

merken

constaterende dat de wijze waarop concrete invulling wordt gegeven aan de tolkenregeling ook van cruciaal effect is op de

veiligheid tijdens en het effect van toekomstige militaire missies en de bereidheid van tolken om nog voor defensie te

werken

constaterende dat de situatie van de militaire tolken in Afghanistan een kwestie van leven of dood is

van meiung dat op de Nederlandse overheid een zware verantwoordelijkheid rust de betrokken tolken en hun gezinnen op

tij din veiligheid te brengen

Verzoekt de regering om voor terugtrekking van de Nederlandse militairen alle mogelijkheden te benutten om ervoor te

zoigen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn Dit door actief alle tolken ongeacht hoe lang ze voor

defensie hebben gewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met het verkrijgen van
identiteitsdocumenten ook via bevriende ambassades consulaten en militaire bases het proces waar mogelijk te

vereenvoudigen en in te korten desnoods de mensen op te halen en het uitwerken van een evacuatieplan op basis van het

principe ‘no man left behind’ voor het geval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder verslechtert

en gaat over tot de orde van de dag

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | i0 26 | j0 2^ri 10 26 |@mmbuza til

Datum donderdag Q3 jun 2021 7 45 AM

10 2eAaD |l0K2Hj| 10 26 |de
Kopie | 10 26 |^tl0 2e| | I0 2e |@minbuza til 10 26 io 2e I0 {2e |@minbuza iil

10 2e |@tiiinbiiza nl lQ 2^j lP 2e

lm2ej | 10] 2e | j 10] 2e |@mLiibuza nl J 10K2e |dOM2ej 10 2e] |@mmbuza nl 10 {2 [ lm2e
Onderwerp RE Motie Afghaanse tolken

10 29 | 10K26

10 26 @minbuza nl I1lI0 2e I0 2e |@minbuza nl

{S minbiiza nl10 2e

En oeps ik zie nu dat ik gisteravond laat het cruciale woord niet vergeten ben De IP s en verkorten naar 4 weken is het enige wat

echt niet kan Dat geef ik nu door aan DEF

Groeten
•

O 2^0

fiomT^10 2e 0 2tQ
420705



Sent donderdag 3 juni 2021 07 40

To i [i0 2€| 10 2e |10 2^ 10 2e ®minbuza nl

@minbuza nl | I0 2e |10 2^ 10 26 |@minbuza nl | lQ 2e lOK2e

@tninbuza nl 10 2^10K^6 I0 2e 5 nninbuza nl 10 2e 10 2»

10 2e I0 26 10 2eCc

®minbuza nl t ^^ 00 2e

I0 2e | g minbuza nl | i0 2e | | i0 2e | ^ lOK2e

10 2« 10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject RE Motie Afghaanse tolken

Thanks 10 2e precies mijn idee Ik geef het nu door aan DEF

Groet

From [i0 2g|j| l0K2e |0 2€

Sent woensdag 2 juni 2021 23 35

To [1Q 29 C Q 2^ c I0 2e @minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

10 2e l0 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e [1Q 2^ I0 2e | g minbuza nl

@minbuza nl i ^t nQ Pg]^P ^^

@minbuza nlj @minbuza nl iQ f29 i0 2e

I0 2e 10 2eCc

g minbuza nl { ^ 2 ff10 2e 10 2e 10 2e

lQ f29 |@minbuza nl | 10 29 [ | i0 2e |
@minbuza nl

Subject RE Motie Afghaanse tolken

10 29

10 29

Dag 0 2«i

Dank hiervoor Denk dat de kortste klap dan is om Bijieveld de motie te laten omhelzen maar met het stellen van kaders wat al

gedaan wordt wat nog kan en wat echt niet kan

10 29

From | i0 26 |fj0 2f | I0 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 2 juni 2021 23 13

To [10 [2€|j| 10 2e 10 2e

I0 [2e [^0 2^ ^ 1Q 2e

|@minbuza nl no 2fei iQ 2e

10 2^ | aminbuza nl |00 2e |J[10 [2e | | 10 2e

10M2e @ minbuza nl

Subject RE Motie Afghaanse tolken

@minbuza nl

g minbuza nl | 10 29 | |io 2| {10 29 |@minbuza nl

[^inbuza nl j|0 2^4i° H ^PK4
@minbuza nl 10 2e[10 29^ 10 2e @minbuza nl 10 29 i0 2e|

10 29 {10 2eCc

10 2e 10 2e

Dank 10 29 | Alle mogelijkheden benutten doen we natuurlijk en we proberen te bereiken wie we kiinnen bereiken

maar wie niet bereikt wil worden krijgen we heus niet mee Enige wat echt kan zijn de laissez passers zo bleek

zie Kamerbriefvan vanavond en het proces inkorten tot 4 weken Dat is bijvoorbeeld ook afhankelijk van of de tolken

enhun gezinnen al de voor de i0 2e benodigde AEG documenten voorhimuitreis hebben

We zullen dit doorgeven aan Defensie

Groet

Il0 2e

VaD flO 2^ | I0 2e

Datum woensdag 02 jun 2Q21 1Q 42 PM

Aan | 10 {29 |ifd ^H 10 2e |@minbuza nl

Kopie

@minbuza nl10 29

■@minbiiza nl I0 2e yo 2^ I0 2e l@minbiiza nl J I0 2e I | 10 26

l@niinbuza nl i|lO 2il{lO 2e]^Q 2^r
^ ^

10 2e |fa niinbuza nl JlO 2el| 10 2e | j 10 2e temmbuza nl hOK2ei 10K2eH 10 2e ~|@mmbuza nl j 10 2e Ul0 2e^
Ci0 2e | ffimmbiiz a nl

I0 2e ^di0 2^ | I

■@minbuza nl l 0]{2fr10 2e 10 2e

Onderwerp Motie Afghaanse tolken

Allen

00276 420705



Hieronder vi4^°^ ^ yindef eenmotie op BZ terrein die morgen wordt ingediendbij 2 min debat [^ ^ kunnenjullie advies

opstellen en met defensie schakelen

Dank

10 2e

De Kamer

gehoord de beraadslaging

constaterende dat de Nederlandse bijdrage aan de missie in Afghanistan op 4 juli zal eindigen

constaterende dat de motie Belbaj c s Kamerstuk 35 000 X nr 44 de regering heeft verzocbt het beschermingsbeleid
voor tolken in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep

aan te merken

constaterende dat dit een kwestie van leven en dood is

van mening dat op de Nederlandse overheid een zware verantwoordelijkheid rust de betrokken tolken en families op tijd
in veiligheid te brengen

draagt de regering op voor vertrek van de Nederlandse militairen alle mogelijkheden te benutten om ervoor te zoigen dat

de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn Dit door actief alle tolken ongeacht hoe lang ze voor defensie

hebben gewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met verkrijgen van identiteitsdocumenten

ook via bevriende ambassades consulaten en militaire bases en eventuele afgifte van laissez passers het proces in te

korten naar maximaal 4 weken en het opstellen van een evacuatieplan

en gaat over tot de orde van de dag

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

00276 420705



I0 2e l@mindef nlH iQ 2e |@mindef nll iQ 2e |@mindef nlf lOK^e |@mindef nll
I0 2e |@mind^ nl[1 I0 2e |@mindef nl1

| iO 2e | 10 2^ I0 2e l@minbuza nl] | 10 2 | ^ iOK2e |@minbuza nl1 I0 2e |@minbuza nl]
10 2^ I@mindef nlf1 10 29 |@mindef nn | lOK2e |@mindef nl[| 10 29 1@mindef nll

Tl0 2e | T 10 2e I
Thur 6 3 2021 6 13 59 PM

Subject RE A^hanistan onderliggende documenten dreiging A^haansemedewerkers
Received

To

Cc

From

Sent

Thur 6 3 2021 6 13 59 PM

Dank 10 2^^n| 10 2^ |
Dit is inderdaad heel nuttige informatie Dit laatste statement heeft het over Afghans who sided with Coalition Forces dus wellicht

niet een op een te vertalen naar ambassade maar je weet het nooit Taliban heeft richting internationale gemeenschap enkele

keren aangegeven dat mensen die werken voor ambassades en internationale organisaties veilig zijn For what it s worth

Wlj hebben komende week donderdag een gesprek met onze minister over de lokale staf Mocht er voor dat gesprek nuttige

additionele informatie zijn die we offline of via beschermde lijnen zouden moeten delen dan kan ik best naar Den Haag komen

naar jullie of naar ons Ministerie waar al die gerubriceerde verbindingen zijn natuurlijk

Greet

I0 2e

@mindef nl

Sent donderdag 3 juni 2021 17 31

@mindef nl

I0 2e 10 2e @mindef nlFrom

@minbuza nl I lOK2e |@mindef nl

Cc 10 2e [ 0 ^2^^i 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 {2^ 10 [2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nl

00 2a] Stmindef nl 00 2a] @mindef nl

Subject RE Afghanistan onderliggende documenten dreiging Afghaanse medewerkers

|10 2e lOK2e I0 2e 10 2eTo

Goedemiddag i0 2e

io 2e I schreef in onderstaande mail al dat de Taliban vocaler geworden zijn In dat kader deel ik graag de

volgende samenvatting van een radio interview metTalibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid

In a TB radio station Voice of Sharia interview on 1 Jun 21^ TB Spokesman Zabihuliah Mujahid said under Sharia

law killing Afghans who sided with Coalition Forces CF is no different than killing CF He added Killing such

people even if they are Afghans is inevitable In every nation such people are seen as traitors For a national

traitor death is the only way that would bring comfort to the nation He claimed the TB made enormous

sacrifices to estabiish an Islamic system and one would be established soon Zabihullah said The Kabul

government and their friends are stili not ready to change their positions in favor of an Islamic system so long as

an Islamic government and system is not established the [TB] is obligated to continue fighting The [TB] has a

proven record of boxing the enemy into 5^ o of the country and we are ready to do that again Zabihullah insisted

on the release of TB prisoners and removal of names from the UN blacklist suggesting if their demands were not

met they would not actively negotiate

Zo duidelijk publiekelijk en van bovenaf hebben we de dreigementen nog niet eerder gezien een waardevolle

aanvulling op onderstaande naslag lijkt me

Har oliilfP gro0t
10 2e [

From 10 2e 10 2e vlSc MA 10 2e @mindef nl

Sent dinsdag 1 juni 2021 17 03

t10 2e | r[l0 2e |
j 1Q 2e @mindef nl

Cc 10M26 ^0 ^2 ^t 10 2e @minbuza nl 10 [2e 10 2^ 10 [2e |@minbuza nl 10 2e |@minbuza nl

10 12^ |joj 2^AJ MA | 10 2e | Smindef nl | 10 2e | r~[io 2e H lcSmindef nl | 10 29 |]gj 2^KAP MA

10] 2a @mindef nl

Subject RE Afghanistan onderliggende documenten dreiging Afghaanse medewerkers

@minbuza nl 10 2e | I0 2e10 2e 10 2eTo

Dag I I0 2e ^

Ik reageer op aangeven van |{10 2e | even direct op je vraag
420709



We hebben inderdaad intern onze naslag gedaan Wat we daarover via dit medium kan vertellen is als voIgt
De initiele beantwoording van de kamervraag hebben we destijds gedaan mede op basis van berichtgeving vanuit de ZMA

KBL zij hintten eerder al op het bestaan van dergelijke publiekelijke statements Concrete verklaringen gericht aan

coalitiepartners in KBL hebben wij daarop niet gevonden We hebben wel in eigen bronnen uit tweede hand vergelijkbare

geluiden gehoord over algemene statements vanuit TB zijde richting Afghanen werkzaam voor coalitiepartners
Uit de omgeving MeS hebben we wel concretere statements gezien vanuit de lokale TB aldaar Deze tezamen met de

berichtgeving vanuit ZMA KBL en geluiden uit tweede hand maakt dat wij het zeker voorstelbaar achten dat dergelijke

dreigementen ook van toepassing zouden kunnen zijn op medewerkers van de ambassade in Kabul Dat maakte dat we ons

zeker genoeg voelden om de kamervraag op deze wijze te beantwoorden

Momenteel zijn de Taliban vocaler geworden op dit gebied zijn er recentelijk hele concrete uitlatingen gedaan Deze leveren

bijv in een klap concrete dreiging op voor de AUS ambassade Dit is o a na te lezen in dit artikel

https www theguardian com australia news 2021 mav 29 taliban threaten afghan securitv guards who work for

australian embassy in kabul CMP Share iOSApp Other

Ten aanzien van de ZMA KBL hebben we geen specifieke inform at ie over soortgelijke concrete dreiging tegen Afghaanse
medewerkers

Voor eventuele aanvullende duiding moeten we weer een keer fysiek samenkomen of via gerubriceerde verbindingen contact

opnemen

Hartelijke groeten

{10 2e

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden donderdag 20 mei 2021 18 56

Aan BS AL DGB DIA PROJAFD | 1Q f2e |@rnindef nl | lO 2e |j lO 2e |MSc MA j 10 29 |@mindef nl

CC lOK2e 0 2|k I0 2e @minbuza nl 10 {2e 1Q 2^ 10 2e @minbuza nl il0 2e|l0 2e 10 2e g minbuza nl

Onderwerp Afghanistan onderliggende documenten dreiging Afghaanse medewerkers

I0 2e

Dag 1Q 2e

Een tijdje geleden hadden we ihkv het artikel 100 kamerdebat contact over dreigementen van Taliban richting lokale medewerkers

Toen gaven jullie aan te gaan werken aan het bij elkaar brengen van onderliggende documentatie hierover Is dit inmiddels

afgerond Ookvoor de dreiging richting onze lokale medewerkers van de ambassade blijft dit relevant

In eer OQ 2aX10 2|^ver Afghanistan vandaag hoorde ikdat

lokale staf te beoordelen Wellicht dat dit in jullie contacten met hen ter sprake zal of kan komen

hun diensten verzocht heeft om de dreiging richting hunI0 2a

Groet

I0 2e

10 2e 10 2eFrom

Sent woensdag 21 april 2021 17 21

To I I0 {2e l@mindef nl | 10 2e |@mindef nl

10 2« S minbuza nl

@mindef nl |no 2e t^oj^ I0 [2e |@minbuza nl |no 2e |tf^10 2e

I0 2e 10 26 10 26 10 2a@mindef nl g mindef nl @mindef nl 5 mindef nlCc

Subject RE SPOED vraag 33

Dag| l0 2e |
Ik zou zeer geinteresseerd zijn om die onderliggende documentatie te ontvangen via de geijkte kanalen Ik ben namelijk degene die

aan BZ kant bezig is ism vele anderen natuurlijk met voorbereiding van besluitvorming aangaande personeel van de post De

inschatting van de dreiging richting personeel van de militaire missie maar ook de mate waarin deze dreiging zich uitstrekt tot

andere met westerse landen geassocieerde staf lees de ambassade zou zeer behuipzaam zijn bij de afwegingen aan onze kant

Groet

10 2®

From 10 2« @mindef nl 10 2e @mindef nl 420709



Sent woensdag 21 april 2021 16 47

10 2e gmindef nl l10] 2 1Q 2^t 10 2e 5 minbuzg nl

10 2e |t|0 24}j I0 2e |@minbuza nl
^

@mindef nl

Subject RE SPOED vraag 33

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlTo

10 2e 10 2e 10 2e 10 2egmindef nl gmindef nl S mindef nlCc

Allen

10 2e
10 2g

S|i0 2t stel voor dat jullie dit meenemen in eventueel aanvullend commentaar van M Dan bundelen we laatste

comments en nemen we die in 1 keer mee

Greet

I0 2e

10 2e @mindef nlFrom

Sent woensdag 21 april 2021 16 21

To | iOK2e |if^fc| [iOK2^@niinbuza nl

10 2« S minbuza nl

10 2e

10 2e 10 2e 10 {2e g minbuza nl 0 2o

10 2^ jSimjndef nl I0 2e I0 2e 5 mindef nl 10 2^ ^^^^ 1VIAJ MA

10 2e flP |lO {2e}Jioj 2 bs AL DGB DIA CL MISSIES^ 10 2e | Smin^ nl | 10 2e |l I0j 2

Cc | 10 2a | | I0 2e

^ {10 2^

BS AL DGB DIA PROJAFD ^ 1Q 2e |@mindef nl

Subject RE SPOED vraag 33

@m indef nl

Lijkt me ook omwille van de tijd nu een prima opiossing

Van | 10 2e | i|ci ^| [10 2e |@minbuza nl

Verzonden woensdag 21 april 2021 16 16

Aan

10 2e l@minbuza til

CC | 10M26 | 1Q 29 [
^ {10 2^
BS AL DGB DIA PROJAFD ^ 10 26 l@mindef nl

Onderwerp SPOED vraag 33

10 2e 10 2e 10 2e 10 26 10 2e @minbuza nl I0 2e 0 2 i@rr indef nl

10 2e @mindef nl 00 2^] 10 2e {10 2e g rnindef nl lOKSe lOM^h lAJ MA

10 2e [^10 {2e |^ 2e [s AL DGB DIA CL MISSIES \ 10K2e n amindef nl | 10 2e | 10K2e@m indef nl

Dag| 10 29 ^

Omwille van de tijd schakel ik even rechtstreeks

Ik begrijp dat 10 29 al even op de lijn kwam mbt vraag 33 OnzfellOK^toeg daar op aan De publieke verklaring bevat geen

rechtstreeks statement dat personen werkzaam voor de coalltle als legitlem doelwit worden gezien

Zie onderstaand voorstel voor kleine aanpassing Zou dit wat jou betreft kunnen

Mvg

33 Welk risico lopen Afghaanse militairen tolken en ander Afghaans

personeel doelwit te worden van represailles na de terugtrekking
en NAVO troepen10 2avan

Antwoord

De Taliban hebben in het verleden dreigementen geuit in de

richting vaneen pumi^c^vemanng aangegeven dat zij personen
die hebben gewerkt voor of met

troepenzion als logitiom doelwit

10 2a NAVO10 2a

420709



I0 2e I I i0 2e | I0 2e | @minbuza nl1 | 10 29 | ^ I0 2e | I0 2e |@minbuza nl]
I0 2e | l0 2^ I0 2e |@minbuza nll lQ 2e |@mindef nl[| l@mindef nll | lQ 2e | I0 2e

IN D A B DHR 01I] I0 2e |@ind n I]
From

|i0 2e| Wed 6 2 2021 12 26 02 PM

Subject RE SPOED tolken ■ vertaalbureau

Wed 6 2 2021 12 26 02 PM

To

Cc

10K29 10 29

Received

Dag| l0 2e |
Ik begrijp je helemaak maardedrukis enorm hoog

Als in de ambassade zitten geen optie is zou die optie van mensen verwijzen capaciteit inkopen bij kantoren we\ kunnen Om de

indruk weg te nemen dat mensen lang moeten zoeken waar ze die vertaling kunnen doen en kosten moeten maken enzo Ik zit bijv

even te denken aan een lijstje dat we kunnen geven van de bekende kantoren waarmee we dan een afspraak hebben ofzo dat de

rekening naar ons komt

Groet

10 2e

From | 10 29 | | 10 29 |
Sent woensdag 2 juni 2021 13 09

00 2e] ||Tl0 2e |^
Cc | 10 {2e [^0 {2 ^i 10 {2e gminbuza nl

Subject RE SPOED tolken vertaalbureau

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl | i0 2e | | 10 26 |
10 2e [@mindef nl kl0 29 l I I0 2e IND A B DHR OI 10 2« @ind nl

10 2e @minbuza nlTo

Hi 10 2e

De vertraging t a v de Engelse Tazkira zit hem in de legalisatie de stap die door AF6 MoFA gedaan wordt Het vertalen zelf is dus

geen issue hier een vertaler neerzetten is dus in veel opzichten geen logische stap De vertaalbureaus zijn gemandateerd door de

overheid als we hier een vertaler uit zo n bureau neerzetten dan is dat zelfs een ingreep in de verstrekking van officiele

documenten Daar moeten we als ambassade niet tussen gaan zitten Daar komt bij dat inderdaad mensen niet voor de vertaling

zelf naar Kaboel hoeven te komen maar dit ook elders in het land kunnen doen Mocht deze info nog tot vragen leiden hoor Ik het

graag

Verder speelt de eis van de Afghaanse overheid mbt Engelse Tazkira enkel een rol bij het verlaten van het land wat de eis

begrijpelijker maakt ‘iQ 2e | probeert ondertussen contact te krijgen met de Afghaanse ambassade in Den Haag voor een andere

opiossing Als zij een e Tazkira kunnen verstrekken dan zou een aanvrager wel met enkel een Dari Tazkira en paspoort het land

kunnen verlaten Dit is nog niet bevestigd komen we zsm opterug

T a v contact met de AFG autoriteiten zit je op gevoelig terrein waarom vraagt NLom versoepeling mbt benodigde documenten

voor Afghaanse burgers voor uitreis Verder belangrijk om te beseffen dat er momenteel druk op de Afghaanse autoriteiten staat

mbt verstrekken van documenten gezien er recent een behoorlijke stijging in aantal verzoeken is

Groet

I0 2e

From | lQ 2e ^| 10 26 |
_

Sent woensdag 2 juni 2021 15 20

To | 10K2a | | 10M2e |^ [10K2e

Cc 10M2e [ 10 2e gJminbuza nl

Subject SPOED tolken vertaalbureau

10 2e @minbuza nl

10 26 10 2e 10K29@minbuza nl @minbuza nl

10 2e Smindef nl 10 2a I0 2e |ND A B DHR 01 10 2a @ind nl

Dag beide

I0 2e | zat mee te luisteren en weet dus al dat er druk is uit de Kamer om toe te zeggen dat er een beedigd vertaler op de

ambassade te zetten om mensen te helpen bij die vertaling van deTazkera

Verzoek is om out of the box te denken om dit op te lossen ook al weten we dat daar niet de grootste vertraging zit 10 2e gaf al

aan dat het weinig zin heeft want dit zijn specifieke vertaalbureaus die door AFG autoriteiten gemandateerd zijn

Zijn dit dan private bedrijfjes {normaliter namelijk wel} Jij zegt namelijk dat ze gelinkt zijn aan de overheid

Is het echt niet mogelijk iemand bepaalde tijdslots op de am bassade te laten werken tegen betaling uiteraard
^2071 3

Zo nee is het mogelijk dat de ambassade bijv afspraken maakt bij zo n vertaalbureautje dat ze mensen doorverwijzeiir \tsu

00278



de kosten dekt

Is dat dan alleen een vertaalbureautje in Kaboel of bestaan er bureautjes waar ze dan ook elders in het land wellicht niet

overal terecht kunnen

Dit a lies komt terug op de noodzaakom een Engelse vertaling van de Tazkera te hebben Dit is eigenlijk een nogal onbegrijpelijke
els van de Afghaanse autorlteiten Je zou zeggen dat juist voor hen de Afghaanse versie wel volstaat Is dat echt waar dat het nodig

is

Zo ja dan zal vervolgvraag worden voor een tweede kamerbrief over een week kan NL met Afghaanse autorlteiten in contact

treden hierover

Er zijn nog andere vragen maar daar kom Ik later vandaag op terug dit zijn de twee dingen die we vandaag in de brief moeten

hebben

Dank

10 2e

JT0K2eOM2^
10 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van DuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

Id 10 2e

00278 420713



10 2e 10 2e @minbuza nl] | i0 2e [ I0 2e I0 2e l@minbuza nll | iP 2e |To

1Q 2e f 10 2e @minbuza nl1
I0 2e | ti0 2^0 2ti I0 2e I@tninbuza nl] i0 2e ^10 2^| I0 2e |@minbuza nl]

10 29 | | 10 2^ |
|i0 2e| Fri 6 11 2021 11 20 08 AM

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolkeni juni 2021 versie 0806 def

Fri 6 11 2021 11 20 08 AM

Cc

From

Received

10 2e I
De documentencontrole gaat dan plaatsvinden dool ^ ^|NB dit is strikt vertrouwelijk dus Enkele andere landen ii^iQ 2^ doen
dat ook en schijnbaar heeft jOX^fhier ook internationaal wel ervaring mee gezien hun rol in hervestigingsprocessen Ze hebben

mensen die hier expertise op hebbern

IND en J V waren verder akkoord met afzien van legaliseren voor hen sowieso niet vereist was hun reactie dus we gaan dit nu

verder uitwerken

Hi

Groet

10 2e

10 2e 10 2e 6 minbuza nlFrom

Sent vrijdag 11 juni 2021 12 01

To | 10M2e | | 10 2e 10 2e @minbuza nl | l0 2e | | l0 2e |
@minbuza nl 10 29 i0 2e 10 2e

I0 2e |@minbuza nl

@minbuza nl10 2e 10 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

Hoi| lOK2e Idankvoor het delen wat mij betreft ligt het prim air bij IND en JenV om er wat van te vinden

Voor mijn eigen achtergrond ben ik wel benieuwd hoe het identificeren dan plaats gaat vinden a Is het niet op de post gebeurt dat

kan interessant zijn voor andere situaties waarbij het lastig op de post kan plaatsvinden voor onze processen Nuttige info voor ons

om te hebben Dus I0 2e als je daarover meer kan delen graag

Wat betreft het afzien van legaliseren is dat ook aan IND JenV om te bepalen of dat oke is hebben wij verder geen rol in

Groet

10 2e

From | 10 29 | 10 29 | 10 29

Sent Tuesday June 8 2021 3 04 PM

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl 10 2e | l0 2e | j I0 2e

@minbuza nl 1^ 2^ 1Q 2e] I0 2e

@minbuza nlTo 10 2e

Cc 1Q 2e iO 2e iO 26» 10 2e 1Q 2e 1Q 2es minbuza nl

10 129 @minbuza nl

Subject FW Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

10 29Beste

Dit zou het definitieve antwoord voor de Kamer zijn Zou je willen kijken naar detwee geel gearceerde stukken en of je eventueel

nog additioneel commentaar hebt

Detwee geel gearceerde stukken kwamen tijdens een gesprek vorlge week met I0 2a | aan de orde waardoor er glsteren die

mailwisseling met CSO legalisaties ontstond en ik jullie vanochtend 8 32 op de hoogte had gesteld mbt wijziging van uitvoering

Met vriendelijke groet

00279 420714



10 2e 10 26

10 2e

10 2e lOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2500 EB

Den Haag | Nederland

]@miDbuza nl10 2eE

Afwezig Maandag

From f10 2 10 2«

Sent dinsdag S juni 2021 14 25

10 2« I I 10 2b | 10 2b @minbuza nlTo

Subject RE Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def

Hi 10 2B

In je eerder verzonden stuk met track changes had ik nog een opmerking geplaatst zie bijiage Als je akkoord ben dan kan ik de

aller nieuwste versie binnen dev rondsturen voor akkoord

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

Seniordocument expert

Project Informatie Ondersteund

Beslissen lOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat S | 2500 EB

Den Haag | Nederland

m
10 2e

10 26 @minbuza nlE

I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nlFrom

Sent dinsdag 8 juni 2021 13 17

To | lO 2e |J 10 ^ 10 2e 5 minbuza nl

Subject FW Aanvullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 Juni 2021 versie 0806 def

Jij kijkt nu naar de vorige versie toch hierbij een versie zonder tracks dan

From | I0 2e [@mindef nl | 1Q 26 | 5 mindef nl

Sent dinsdag 8 Juni 2021 13 13

To DAO PRAF g minbuza nl @ind nl 0 2e gind nl

|@mlnbuza nl | 10 29 LI 10 2g I j

10 2e 10 2^g minjenv nl

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e 0 2«

10 2b S minbuza nl

10 2e 10 2e@mlndef nl @mindef nlCc

SiQQ279^^ ^vullende Kamerbrief n a v Commissiedebat VCD Afghaanse tolken 1 juni 2021 versie 0806 def
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Allen ik heb de opmerkingen overgenomen Er staat nog 1 PM in maar toch goed om vanwege de snelheid deze

versie al op directeursniveau voor te leggen Mvgi^o^
Dit bericht kan infomiatie bevatten die rdet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

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

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

elektronisch verzenden van beiichten

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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0 2i 10 2e

0 2 ^ 2e|f] I0 2e |@minbuza nl1

|10 2e

10 2eTo @minbuza nn
10 2e 10 2e 10 2eCc @minbuza nl1

@minbuza nl] 0 124 | i0 2e |[| iOK2e |@minbuza nl] no 2e |
@minbuza nl] | i0 2e | j0 {2|^ I0 2e |@minbuza nl1 ^ 24 h0 24^ iQ f2^ ~|@minbuza nl1

I0 2e [
I0 2e |[ 10 2e

From | l0 2e | I0 2e

|10 2H Wed 5 12 2021 6 37 26 AM

Subject RE ANP WD en D66 dringen aan A^haanse tolken snel toe te laten

Received Wed 5 12 2021 10 56 29 AM

Da^ I0 2^J collega s

We hebben gisteren een goed interdepartementaal overleg gehad o I v DAO over de manier waarop we de procedure voor de

tolken kunnen versnellen

Een van de dingen die we op de post kunnen doen is de documentencheck naar de voorkant van de beoordelingsprocedure halen

waardoor dit later in het proces in NL bij de IND KMAR minder tijd zal kosten Andere actie die ik zsm zou willen ondernemen is

een begeleidertoevoegen aan het ambassadeteam die de aanvragers in de hele keten begeleidt op een meer persoonlijke basis

Deze kracht kunnen we lokaal inhuren Deel van de vert raging zit hem nl in het niet komen opdagen bij afspraken op de

ambassade en in het verzamelen door de Afghaanse aanvragers van benodigde ID documenten bij de Afghaanse administratie die

correctzijn Maarer kan ooktijdswinst bij de andere spelers in de keten DEF IND en KMAR worden behaald

Alvast 1 heads up belangrijk dat we de tolken in Mazar z s m de procedure aanbieden nu ze er nog zijn en nu de NIders er nog

zijn zodat we daar geen vertraging opiopen Eenmaal uit dienst wordt het een stuk lastiger om de tolken te traceren zoals de

ervaring nu heeft geleerd Dit vergt nauwe samenwerking tussen de spelers in de gehele keten

Tot zo ver hoop nuttig

I0 2e

From I0 2e j 0 2 i I0 2e @minbuza nl

Sent woensdag 12 mei 2021 09 44

I0 2e 10 2« I0 2e {\0 W I0 2e @minbuza nl@minbuza nl

10 2s | 10 2« @m inbuza nl

Ccl 0 24 fel0 2e 10 2e Siminbuza nl 5 minbuza nl j’^ ^ 10 12^I0 2e I0 2e 10 2e

j 10 2e |@minbuza nl 10 2e | | 10 2e |

Subject RE ANP WD en D66 dringen aan Afghaanse tolken snel toe te laten

I0 2e 5 m inbuza nl

^10 2e|
In aanvulling op mijn separate uitleg aan I0 2e

^
hieronder met dank aan I0 2e en I0 2e stavaza lijstje van vorige

week

Er zijn 63 tolken naar NL gehaald en er zijn nu nog 13 in afwachting van een visum

2 aanvragers kunnen uitgenodigd worden en een visum krijgen

8 aanvragers kunnen uitgenodigd worden waarbij een extra fysieke documentencheck nodig is

2 aanvragers zijn onlangs naar de ambassade gekomen maar bleken incorrecte documenten te hebben

1 aanvrager is niet op komen dagen

Groet

f^

00280
Van | 1Q 2eHO 24H I0 2e |@tninbiiza nl
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Datum woensdag 12 mei 2021 6 58 AM

Aani 0 ^| I0 2e

1Q} 2e]|4 10 2e

Kopie ^0 24jtlO 2e

Onderwerp RE ANP VVD en D66 dringen aan Afghaanse tolken snel toe te laten

@mmbuza nL @mmbuza nl I0 2e10 2e 10 {2e 10 2e| 10 2e

@mitibiiza iil

I0 2e l@minbiiza ril

PrimaM0 29i ik stuurde net al eenreactie aan I0 2e

Greet

f^

VanSj^r
Datum woensdag 12 mei 2021 6 15 AM

Aan I [1Q 2e 10 2e l@minbuza nl | 10 2e |ifo^ rj 10 2e 1@minbuza nl | 10K2e | j 10 2e

il0 2e |@minbuza nl

Kopie |lO 24JtlO 2e | l^e |@minbiiza nl

Onderwerp FW ANP VVD en D66 dringen aan Afghaanse tolken snel toe te laten

10 2e @minbuza nl

Ik zie vanochtend MP enM en Mindef over lets geheel anders maar dit gaat zeker opkomen
I0 {26 kan ik jou straks bellenvoor update stavaza Mede nav mailtjfiox^^iat ik je zo stuur

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

10 2® @mitiaz nlVan

Datuin amsaag irinei 2021 11 16 PM

Onderwerp ANP VVD en D66 dringen aan Afghaanse tolken snel toe te laten

10 2e

WD en D66 dringen aan Afghaanse tolken snel toe te laten

DINSDAG 11 MEI 2021 | 23 12 | M EDIANET BIN | PRIORITEIT 3 | 1 |WOORDEN 290

DEN HAAG ANP Lokale tolken die Nederlandse militairen op missie in A^hanistan hebben bijgestaan moeten snel naar

Nederland kunnen komen Daar dringen WD en D66 op aan Door de terugtrekking van de buitenlandse militairen uit het land lopen

Afghanen die voor hen hebben getoikt gevaar

Onze A^haanse tolken in Uruzgan lopen gevaar want de Taliban ziet hen als verraders twitterde Jeroen van Wijngaarden WD

Een tolk die bij de Nederlandse ambassade in Kabul aanklopt moet zonder gemierenneuk in veiligheid worden gebracht vindt hij

Ook Sjoerd Sjoerdsma van D66 wil dat er meer tempo wordt gemaakt met het toelaten van bedreigde tolken Hij spreekt van een

erekwestie Geen bureaucratie maar actie

In de Volkskrant doen A^hanistan veteranen een dringende oproep aan het kabinet om de tolken toe te laten Kom nu in actie en

breng onze A^haanse collega’s en hun gezinnen snel in veiligheid voordat het te laat is schrijven ze Hun oproep wordt gesteund
door onder meer de militaire vakbonden

Afghaanse tolken die buitenlanders helpen worden al jaren bedreigd door de Taliban De Kamer nam in 2019 een motie van DBB er

Salima Belhaj aan om A^haanse tolken die Nederlandse militairen hebben geholpen een speciale status te geven Daardoor komen

ze snel voor asiel in aanmerking

Het kabinet nam de motie over en er zijn kort daarna ook al bedreigde A^haanse tolken met hun familie naar Nederland gehaald
Vanwege de veiligheid van de tolken die nog in Afghanistan zijn is toen geen ruchtbaarheid aan de zaak gegeven

De buitenlandse troepen zijn uiterlijk 11 September uit A^hanistan weg na ongeveer twintig jaar aanwezigheid Vermoedelijk zijn de

nog aanwezige Nederlandse militairen al veel eerder weg De Afghaanse tolken zeggen dat de Taliban wraak op ze gaat nemen
vr r r hup hulp aan de buitenlanders
00280 420723



I0 2e | i0 2 yi I0 2e |@minbuza nll
~

10 2e | | 10 2e |

|i0 2e| Mon 6 7 2021 1 27 25 PM

Subject RE Contactgegevens irt asielprocedure
Received

To

From

Mon 6 7 2021 1 27 25 PM

Des te belangrijker dus want uit onderstaande communlcatle voIgt dat ze er dus onderling niet ultkomen Of dat navragen vai ilp 2^
dan gaat helpen vraag ik me af

From | l0 26 |t]0 2^ | I0 2e |igiminbuza nl

Sent maandag 7 juni 2021 14 25

{10 126] | | 10 2e |
Subject RE Contactgegevens irt asielprocedure

10 2e @minbuza nlTo

Ah dank Kan in ieder geval geen kwaad dat we het nog eens hebben gevraagd

10 26 10 26 10 26 g minbuza nlFrom

Sent maandag 7 juni 2021 14 18

To [1Q 29 C Q 2j I0 l2e @minbuza nl

Subject FW Contactgegevens irt asielprocedure

Ah net te laat Ditstuurde 10 2e me

From | I0 2e ^| 10 29 |
Sent maandag 7 juni 2021 12 08

{10 126 ^ 1 j10 2e I
Subject FW Contactgegevens irt asielprocedure

10 26 @minbuza nl

10 2e @minbuza nl i10 26[i 10 2e 10 2e @minbuza nlTo

Hi beide

Zie onder voor een mailwisseling met MeS Bij DOPS is dus verschillende keren gevraagd om een overzicht op versehillende

niveaus maar dit blijkt niet te bestaan delen

Greet

10 26

From 1 NLD OC04 RSM SNR 10 2e

Sent dinsdag 25 mei 2021 17 11

To | io [29 ]J{io 126 |
Cc 1 NLD OC04 RSM NSE SECTIE1 G1

Subject RE Contactgegevens irt asielprocedure

Tiindef nl10 2g

10 2e @minbuza nl

10 2e •nindef nl{10 2g

Hoi 10 2e

Dank voor de heads up

Ik heb vanmiddag ook de deskofficer van Dops hierover gesproken Daar aangegeven dat ik een integraal advies integrale

opdracht verwacht en niet de losse niet uitgewerkte kreten die nu af en toe bij ons landen

Wat wij minimaal nodig hebben wie willen we dat we benaderen gaan we actief de boer op of passief wat willen we dat we exact

zeggen etc

De vraag die we nu gehad hebben ik ben bang dat dat jouw uitgestuurde instructies zijn} is of we de tolken willen wijzen op de

mogelijkheid om in NLD asiel aan te vragen

Wat de administratie aangaat heb ik daar wel een mening over endie heb ikook gedeeld met de verantwoordelijke sectie in Den

Haag Vanuit de missie wordt al vanaf 2019 maandelijks gerapporteerd wie er voor de NLD ers getoikt heeft Dit totaaloverzicht

moet men kunnen genereren Dan hebben wij in ieder geval een startbestand van wie de potentiele kandidaten zijn Best wel

makkelijk als je actief mensen wil benaderen lijkt ons

420730



In bijiage de bestanden die afgegeven waren bij de poort Betreft dus bewakers van het PRT in eerdere jaren Geen tolken wel

mensen met een arbeidscontract

Zoals telefonisch aangegeven 10 2a en volgens mij ook andere landen maken geen onderscheid tussen tolken en andere

lokale werknemers Het lijkt mij minimaal verstandig om aan de voorkant goed te definieren aan de beleidskant voor wie wij als

NLD ons verantwoordelijk voelen

Even een scenario wat er zou kunnen gebeuren {uit de losse pols zijn geen aanwijzingen voor we hebben weer een demonstratie

aan de poort Bij deze demonstratie worden o a NLDvIaggen gevoerd en worden borden gevoerd met een oproep aan NLD Er is

pers aanwezig Kwaadwillenden plegen een aanslag op de demonstranten Veel doden en gewonden Vanuit Camp Marmal doen

we niks want zo staat de leiding er hier in respons voor gebeurtenissen buiten is voor de Afghanen Dit alles komt mooi in beeld in

de pers

Gi 1D 2e

From I0 2a | | i0 2e | [
Sent dinsdag 25 mei 2021 14 23

@minbuza nn10 2e

To 10 {2e
10 2e

Cc 1 NLD OC04 RSM NSE SECTIE1 G1 | 1Q 2e

Subject RE Contactgegevens iit asielprocedure

KAP MSc CLAS ST CLAS PLC CENTRAAL P O ADV

KilD {2

Dank voor je bericht Goed om in contact te zijn en ik we zullen rekening houden met de 28 mei com municatieswitch Zoals

aangegeven per telefoon zal ikook via onze lijnen nogmaals onder de aandacht brengen dat het belangrijk is dat we via veilige

verbinding kunnen blijven communiceren dus hopelijk herkennen onze I0 2g lkaar snel

Ik heb vandaag met Def gesproken die aangaf dat instructies uitgestuurd zijn maar blijkbaar nog niet op de juiste manier doorgezet

zijn lkheb hem verzocht ook ons als ambassade rechtst reeks in de communicatie op te nemen gezien we hiersamen moeten

optrekken Zodra ontvangen zal ik het alvast naar je doorzetten zodat we een informatiebijeenkomst kunnen inplannen

Vwb het proces dienen aanvragen geadresseerd te worden aan onze consulaire mailbox 10 2g | S minbuza nl Zou je alvast de mail

die je gisteren via RS Secret mailde willen doorzetten Dan zorg ik dat we deze specifieke groep alvast bij Defensie neerleggen voor

beoordeling

Tot slot mbt administratie weinig hoopgevends Defensie wist me te vertellen dat binnen de i0 2a| contracten in MeS geen goed

zicht bestaat op wie er voor NLgewerkt hebben ik neem aan dat uit de instructie van DH duidelijk wordt hoe de outreach er

volgens hen uit dient te zien waar dit een praktisch onderdeel van dientte zijn naar mij lijkt

Hartelijke greet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

M i|0 2^ 10 2e

10 2e @minbuza nl

https www government nl ministries ministrv of foreign affairs
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io 2g 10 2g ^ 10} 2g mindef nlFrom

Sent dinsdag 25 mei 2021 11 26

10K2e ]J 10K2e |
Cc 1 NLD OC04 RSM NSE SECTIE1 G1

Subject Contactgegevens irt asielprocedure

10 2e @minbuza nlTo

10 2g 10 2g •nindef nl@

Goedemorgen 10 2«

Hierbij mijn functionele emailadres Deze is nog in gebruik tot 28 mei 20 00u in de avond

Daarna ben ik alleen nog bereikbaar op 10 2e @mindef nl

Zou je in je mailing ook mijn personeeisfunctionaris willen meenemen Dit is [10 29 | lQ 2e I0 2e

Haar functionele adres staat in CC ook deze tot 28 mei 20 00u

10 2e gmindef nl

10 2g

Voor bellen zolang secure niet werkt stel ik voor om via WhatsApp te bellen vanaf 1 juni 10 2e

Hartelijke groet ipK^^ I0 2e

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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 afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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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10 2e U 10 2e |^

]P ^ I0 2e I@minbuza nl1 1
I0 2g nd nlri |iO 2g

@minbuza nn I0 2e |@mindef nlH I0 2e |@mindef nll | ^0 2e |
I0 2e l@ind nlfl I0 2e |@ind nl1 DAO PRAFti I0 2g I@minbuza nl1

@ind nl] | iOK2e |@ind nlt 1QK2^ |@ind nl] | iOK2e | | iO 2e |C iOK2e |@minbuza nl]

10 2eTo

10 2e

Cc I0 2e l@mindef nlE ^0 2e |@tnindef nl]

@minbuza nl]

I0 2e |@tnindef nH I0 2e |@mindef nl] i0 2efe I0 2e

10 2e

10 2e h0 2^
Fri 5 21 2021 3 57 30 PM

From

Sant

Subject RE Presentatie A^haanse tolken mei 2021 vertrouwelijk pptx
Received Fri 5 21 2021 3 57 35 PM

Dag alien

Van mijn kant nog een paar algemene opmerkingen in aanvulling op| I0 2e |
Ik zou defoto s van personen uit de voorbeelden weglakken

Aangeven wanneer procesaanpassingen zijn doorgevoerd wanneer ertoe is besloten Proces aangepast is nu erg vaag kan

gisteren of 2 jaar geleden zijn

Suggestie om te beginnen met het overzicht en de context inclusief de aantallen waar hebben we het precies over en

daarna de details van het proces {hoe werkt het nou Valt nu m l wat met de deur In huis door met het proces te openen

Mvg

1§^

From 10 2e ^ | 10 2» | I0 2e

Sent vrijdag 21 mei 2021 16 45

To |10 2e @mindef nl 10 2e [ ^ 2^ I0 2e @minbuza nl 10 2e gind nl DAO PRAF 10 2g 5 minbuza nl

lOK2g l@ind nl f10 2e |@ind nl | 10M2e t^0] 2^j 10 2e |@minbuza nl | 10 2e ^| 10 2e |
10 [2e @minbuza nl j IO ^X10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Cc | 10 [2e @mindef nl 00 2a] @mindef nl i 0 2e}i I0 2e

Subject RE Presentatie Afghaanse tolken mei 2021 vertrouwelijk pptx

Importance High

@minbuza nl

10 2« ®minbuza nl

DaglD 2

Veel dank hiervoorl Ziet er mooi uit goed om zo een aantal voorbeelden te hebben Is het welllcht mogelijk om nog meer

voorbeelden te geven ook van andere knelpunten zodat die ook een beetje gaan leven

Ik heb een heleboel vragen en comments met name over het proces moeten we denk ik echt even straktrekken voor de briefing

want daar moeten echt tijdens de briefing geen onduidelijkheden of twijfels over zijn Ik kopieer I0 2e efil^^ier weer in want

ik denk dat zij ons daarbij ook kunnen helpen

10 2e komt er dan nog een stuk met de presentatie vanuit IND VIecht jij dat dan in deze presentatie

Groet

10 2e

From 10 2e @mindef nl 10 2e 5 mindef nl

Sent vrijdag 21 mei 2021 11 37

To I 00 2e] | t10 2e |
DAO PRAF lOjtZg 5 minbuza nl

Cc | lOK2e l@mindef nl I lOK^ey

Subject Presentatie Afghaanse tolken mei 2021 vertrouwelijk pptx

I0 2e @minbuza nl | i0KSe |^ |0 2^k| I0 2e |@minbuza nl I0 2e |@ind nl

10 2g @ind nl 10 2e @ind nl 1Q 29 10 2 10 29 @minbuza nl

@mlndef nl

Allen

Hierbij de eerste opzet voor de presentatie Afghaanse tolken voor de VCD Graag aanvullen en corrigeren

002829 wil ik een definitieve versie hebben 420731



Woensdag spreken o 24^ | i0 2e | en ik de briefing door

Mvgi|o0
Dit bericht kan infomiatie bevatten die tiiet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 ofmessages
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10 2e 10 2e |[ 10 2e 10 2e 10 2eTo @min buza nl] @minbuza nl]
10 2e l0 2 I0 2e l@minbuza nllCc

I0 2e |10 2eFrom

Sent

Subject RE verzoek tolkeni [jp gesprek met AFG

Sun 6 6 2021 11 26 22 AM

Sun 6 6 2021 11 25 56 AM

Receive ^
Scan VN 10 2e Ipdf

Hi I0 2e

Dank voor deze nuttige terugkoppeling Ik heb hierover contact opgenomen met mijn| 10 2a]j counterpart Afgelopen woensdag
hebben ze bijgevoegd NV aan MoFA gestuurd10 2 acht nog op een reactie en ik heb aangegeven dat we graag deelnemen aan

het gesprekC10 2^af overigens aan dat 10 2a | i0 2a | travel documents heeftafgegeven aan lokale medewerkers zonder

Afghaans paspoort Ik probeer afspraken te plannen om te horen wat we eventueel van hun procedures leren

kunnen

Groet

I0 2a

From | lQ 2e ^| 10 26 |
Sent vrijdag4 juni 2021 20 09

To |[10K2e M 10 2e |^ 10K2e

10 2e | | 10 2e |
Subject verzoek tolker 10 2a in gesprek met AFG

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

1Q i2e @minbuza nl 10 2e [ 0 2jfc IP 2a g minbuza nlCc

10 2a

Ik stuur dit weekend nog wel even verslagjes van gesprekken maar even vast dit De| iQ 2a | vertelden dat zij in gesprek zijn met

Afghaans BZ om te vragen of er ruimte is om soepel om te gaan met uitreisvereisten voor tolken 0 2a i| bijv ook wellicht

reisdocumenten gaan verstrekken {wat wij dus niet kunnen Dit i^l|^ 2^imbassade in Kaboel Suggestie was dat onze ambassades

contact hadden om te kijken of samen opgetrokken kan worden in deze gesprekken wilden de iOK2a graag namelijk Zou jij dat

met de 10 2a kunnen opnemen Sowieso is dus toezegging aan de Kamer dat jullie gesprek aangaan met AFG autoriteiten dus

ben benieuwd hoe jij dat ziet De navraag bij consulair die al uitstond is natuurlijk al lets maar zie je andere kansen daartoe kan

dus ook samen met10 2 Zou mooi zijn als we lets hierover in de brief die volgende week weer naar de Kamer moet kunnen zeggen

{dat we dat samen metl|0 2^aan doen is ook al mooi dat we bezig zijn kan ook

Rest van vers lag voIgt zsm {denk weinig nieuws voor jullie

groet
10 2e
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I0 2e I@minbuza nl1 1 M0 2e l |nOM2e | I0 2e

lQ 2e | ^ lO 2e |ri I0 2e |@tninbuza nl1 | iO 2e |i^]o^ I0 2e |@minbuza nll
~

10 2e | | 10 12^

|l0 2e| Mon 6 7 2021 7 01 56 PM

Subject RE question on interpreters evacuation

Received

iO 2e»J 10 2eTo @min buza nl]
Cc

From

Mon 6 7 2021 7 01 56 PM

Dank 10 2e

Heel duidelijk zo Ik zal wel nog de 10 2a verwijderen uit kamerbrief

Op basis van het overleg en input van andere donoren raden ook wij aan de legalisatie eis te laten vervallen en enkel nog op

basis van een paspoort een visum te verschaffen In het geval de aanvrager getrouwd is kinderen heeft dient een trouw geboorte

aktete worden overhandigd

Dan bedoel je dus niet gelegaliseerd correct

Om het risico op onwetmatige onttrekking uit de ouderlijke macht van kinderen te mitigeren stellen we voor om of een

gelegaliseerde akte te vragen {vertaald of een door de Afghaanse vertrouwensadvocaat 10 2a|geverifieerde akte te vragen

Dus bedoel jedat je mensen de keuze geeft Legaliseren OR Q 2^pF een vertrouwensadvocaat van de ambassade kijkt er naar

[kan 10 2a ] of bedoel je toch dat ze gelegaliseerde trouw geboordeakte moeten hebben

Dan nog wel de openstaande vraag klopt het nu dat de Afghaanse autoriteiten deze documenten eigenlijk wel vereisen zoals we

altijd aangenomen hebben Of blijkt dat achteraf gezien nooit het geval geweest te zijn Of hebben we eigenlijk geen idee bij

gebrek aan antwoord van MoFAtot nu toe

Groet

10 2e

10 2m 10 ^ I0 2e

10 2« 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 26

Reedi

^10 2e^| ^10 2e 10 2e 10 2« 10 2e 10 2e

10 2m 10 ^ 10M2e

10 2« 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

00284 420738
10 2e 10 2e 10 2e



10 2e 10 f2e [ 10 2eTo l@minbuza nll

^ND A B DHR 01 10 2^ I@ind nl1

IND SUA AAEB

Cc
^

10 2e

From

|iO 26| Fri 6 18 2021 11 48 14 AM

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Received Fri 6 18 2021 11 48 20 AM

Hallol 10 2e

Vwb de verwijzing naar iQ 2a om de reden die I0 2e noemt had ik in mijn reactie van gisteravond ook voorgesteid te voistaan

met de opm dat asielaanvr in NL niet buiten NL mogelijk zijn en vender slechts in alg zin te verwijzen naar 10 2a

Van lQ 2e | 10 2e | [
Veraonden vriidaq 18 iuni 2021 12 44

Aan | li0 2e | IND A B DHR Ol |no 2e | | I0 2e | | iOK2e |JiOK2e]| | I0 2e IND A B DHR OI

~7iQX2fe} |@mindef ni j^j| i0 2e^ l0 2e| | 10 26 | | ^2gTllQ 24 r~ 10 29 | IND SUA AAEB

CC | 10 2e L | 10 2e | [I 10 2e |[^10] 24| 10 2e | | 10] 26 |] | 1Q 2e]| |lQ 2^i ^0K2^j^i[l^]^
Onderwerp RE Nieuwe procedure tolken

@minbuza nl]10 2e

Zo zijn we weer terug in de richting waar we vandaan kwamen Dat gezegd hebbend ik het wei met| 10 2e |eens op beide punten

{ik zette ook vraagtekens bij de| 1Q 2a | verwijzing

iND A B DHR Ol {I0 2e @ind nlFrom 10 2e

Sent vr ijaag is juni ZU^l 11 57

10 2«
■ |{10 2e | 10 2e g minbuza ni | 10 2» |^ I0 2a |

IND A B DHR 01 | 10M2e |@ind nl | 10 2e [@mindef nl

@minbuza ni DAO PRAF ^10 2g

10 2e 5 minbuza nl 1Q 2e [To

10 2e 10 2e 10 2e@minbuza ni

|0 2^J| 10 2e @minbuza nl jT0 29|tj I0 l2e 1Q 2e

{[’OK2feminbuza nl |^24 iOK2e \ND SUA AAEB^ lOK2e |@ind nl

Cc I0 2e 10K2e 10 2e @minbuza nl l
~

T I0 2ei | 10 [2e gmindef nl l IOK^^
10M2e 10 2e I0 [2e @minbuza nl t^0 2e| I0 2^ lOK2e @minbuza nl ^iOK2 10 C2eiI0 2e

10 2e 10 2e @minbuza ni

Subject RE Nieuwe procedure toiken

Hoi ailen

Wij hebben nog een dringend verzoekvwb de afwijzingsmaii

Eerder had ik al aangegeven dat de zin The Ministry of Defense notified us that based on the evidence provided by you you do not

meet the requirements for a protective status in the Netherlands de suggestie wekt dat Defensie op een asieiaanvraag beslist Dit

is niet wenselijk wat ons betreft

Daarom had ik een voorstel gedaan voor aanpassing Die is niet heiemaai overgenomen zag ik het is nu immers geworden The

Ministry of Defense notified us that based on the evidence provided by you we were not able to verify that you meet the

requirements for a protective status in the Netherlands

Wat ons betreft moet de afwijzing beperkt biijven tot de mededeiing dat iemand niet bekend is of niet voidoet aan de

voorwaarden van de regeiing Daarom een dringend verzoek om overweging te nemen om onderstaande tekst te gebruikem

Daarbij zijn twee mogelijkheden

Iemand is heiemaai niet bekend in de Defensie administratie

Iemand is wei bekend maar heeft niet voor langere tijd hoog profiel werkzaamheden verricht

1

2

You have claimed to have workedfor the Dutch military mission in Afghanistan as a local employee You have not

substantiated your claim We have checked your claim with the Ministry of Defense in the Netherlands The Ministry of

Defense notified me that you are not known in their records This means that you do not comply with the Afghan

interpreters scheme programme If you have documents in your possession that prove otherwise you can send these and

your file will be re opened If you do not have any additional documents to support your claim we cannot continue your

application process

You have claimed to have workedfor the Dutch military mission in Afghanistan as a local employee You have not

substantiated your claim We have checked your claim with the Ministry of Defense in the Netherlands The Ministry of

00285 Defense notified me that you are known in their records but that you have not workedfor the Dutch armedforcesj420746

1

2



substantial amount of time in a high profile position This means that you do not comply with the Afghan interpreters

scheme programme If you have documents in your possession that prove otherwise you can send these and your file wifi

be re opened Ifyou do not have any additional documents to support your claim we cannot continue your application

process

Vwb de tekst met verwijzing near de UNHCR we willen voor de zekerheid nog benadrukken dat een vermelding “UNHCR does

provide support for relocation of refugees to other countries including to the Netherlands niet wenselijk is aangezien je hiermee

de indruk wekt dat iedereen die zich bij de UNHCR meldt veel kans heeft op resettlement in een ander land waaronder NL Die

kans is namelijk niet zo heel groot

We horen graag wat jullle van onze suggestie vlnden

Greet I0 2e

10 2e 10 2e

Verzonden vrljdag 18 juni 2021 09 46

Aan |H0 2e |J lOK^e | niQ 2e | |Q0 2e | | 10 2eT
^

10] 2a I DAO PRAFf 0 24 1°^
CC | [10 2e | |l10] 2e | | 10 2e ^jl0 [24| 10K2e | | [10] 2e | [| 10 2~^10 2e|]lO 24tiO 2^|lO 2e^fl^
Onderwerp RE Nieuwe procedure tolken

Van

10 2e 10 2e10 2e

10 2e

Veel dank I I0 2e |l
[10 2e| kan defensie wellicht nog naar de teksten kijken Ik maak uit een andere mailwisseling op dat jullie wel een mening hebben

over de tekst die in de afwijzingsmail zou moeten staan zou goed zijn om die dan mee te nemen NB| 10K^^ | wII vandaag een zoot

mails uitdoen dus het is best urgent

Veel dank

10 2e

From | l0 26 | | lQ 2e | | I0 2e | 5 minbuza nl

Sent donderdag 17 juni 2021 18 33

{lO l2a n |iWe M
10 2e HND A B DHR OI ^ 10M2e |@ind nl 10 2e | IND A B DHR Ol 10] 2e

10] 2a @mindef nljlO ^J iOK^e 10 ^s @minbuza nl 1Q 2a[ {I0 2a]

10K2e \ IND SUA AAEB | 10 2e |@|nd nl

l@minbuza nl

10K2S |@minbuza nl | 10M2e | |{10 2e |^ 10 [^
van 10 2e @minbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

10 2a 10 2a 5 minbuza nl | h^ ^^ t@minbuza nlTo

@ind nl

@minbuza nl DAO PRAF

\ I0 2g |@minbuza nl j 10 24
1Q 2e |J 10 2e | j 10 2e] liSmindef nl io ^| 1Q 2e n 4^ ^

@minbuza nl t^0 2e| I0 2^ 10K2e @minbuza nl tlOK2 I0 [2ei

10 2e 10 2aCc

Beste alleen

Voor de leesbaarheid van de ontvanger van het bericht zou ik juist de suggestie van| I0 2e [aanhouden want het doel van de lezer

is om geinformeerd te worden hoe de asielprocedure in elkaar zit en daarbij toon je {vind ik op een nettere manier aan dat een

asielaanvraag niet buiten NL aangevraagd kan worden ondanks het vermelden dat het dus niet bij de post kan technisch correct

is

Ik heb nog wel twee woordjes toegevoegd om de strekking van de eerste zin wat helderder te maken voor de lezer

it is not possible to apply for asylum in the Netherlands whilst residing outside the Netherlands UNHCR does provide support for

relocation of refugees fo other countries including to the Netherlands For this procedure we advise you to contact the UNHCR

office in the country you are located For the overview of UNHCR country offices as well as the procedure please go to

https www un her org where we work html

Met vriendelijke groet

00285 420746



10 2e 10 26

10 2e

10 2e OB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2500 EB

Den Haag | Nederland

10 2e

]@miribuza nlmmE

Afwezig Maandag

10 2a ^| 10 2e H mW

Sent donderdag 17 juni 2021 16 00

To I 10 {2e ^ |t10 2e | j 10 2e |@minbuza nl I 10 2e | IND A B DHR Ol ^ 10K2e |@ind nl | 1Q 2e

l0i 2e| IND A B DHR Ol @ind nl lOK2e
^

|gpmmdet nl IO ^ 1QM2^ 10 2e @minbuza nl l10 2eti10 2ei

^10K24^ 10 26
^

I@minbuza nl DAO PR^^ iQ 2g |@minbuza nl j foK24 OPK^e

@minbuza nl

Cc | I0 2e | | iOK2e | ^ I0 2e | g minbuza nl r^ i oX2e | | 10][2a 1@mindef nl jlOK2e| 10 2e | 10 {2

1Q 29 |@minbuza nl | 10 2e | | 10 2e |^ 1~0 29 | Sminbuza nl ^10 2e| |lO 24 | 10K2e |cSminbuza nl i0K2^jn 29i

®iTiinbuza nl

@minbuza nlFrom

10 2e

10 29 S ind nl Q 2e 10 2e

10 2e
van [

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Dank 10 2e

Zoals afgesproken heb ik hier even prioritair naar gekeken Zie in annex mijn comments Zou goed zijn als anderen hier ook naar

kunnen kijken Als ik het goed begrijp meet 10 2 urgent een aantal mensen een afwijzingsmail sturen^ dus dat kan niet wachten

tot een besluit van de juristen

Vwb jouw suggesties voor de afwijzingsbrief kopieer ik 10 2e van DCVin

Jullie hebben nu staan

We also have a general asylum procedure about which we would like to inform you

As an Afghan citizen you need to be outside ofAfghanistan in order to apply for asylum It is not possible to apply for asylum for the

Netherlands at Dutch Embassies In case you are outside ofAfghanistan and seek asylum we advise you to get into contact with the

UNHRC office in the country you are located For the overview of UNHCR country offices as well as the procedure piease go to

https www unhcr org where we work html

Dat klopt volgens mij niet Dus I0 2e | wat zou wel kloppen

Ik suggereerde in een comment de volgende mogelijke tekst it is not possible to applyfor asylum in the Netherlands outside the

Netherlands UNHCR does provide support for relocation of refugees to other countries including to the Netherlands For this

procedure we advise you to contact the UNHCR office in the country you are located For the overview of{ etc}

Vraag me wel af of dit een erg zinvolle opmerking is voor de mensen die afgewezen worden Want het is niet zo dat dit een erg

kansrijke optie is

10 2e kun jij even meekijken Voor jouw gemak dus even relevante passage in deze mail gezet

Groet

10 26

From 10 2 1 1 10 2» | j 10 2e

Sent donderdag 17 Juni 2021 09 08

@minbuza nl

IND A B DHR Ol 10 2e | jnd nl

IND A B DHR Ol j 10 2e |@ind nl

10 2e | | 10 2e

10 2e |@mindef nb^OM24jhO ^^H mm |@minbuLi 97^^
I0 2en0 2e @minbuza nl ‘

To

r00285̂j 2e



jlO 2e|j 10 [29] | | 10 2e 1@minbuza nl DAO PRAF | 10 [2g |@minbuza nl OK24 ~’0 PQ |mD SUA AAEB

@ind nl

Cc | I0 2e |J 10 2e |^ 10 2e |@minbuza nl j 10 2e | | 10 2e ~|@mindef nl jlO ^e^ | 10 2e |
| | 10 2e | | 10 2e |^ 10 2e |@minbuza nl 10 2e|][ 0 24 cj 10 2e l^inbuza■nl i^0 i2t^10 2el

van | I0 2e l@minbuza nl

10 2e

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Beste collega s

Naar aanleiding van jullie punten vinden jullie een nieuwe versie van de procedure in de bijiage Ik heb voor de duidelijkheid de

wijzigingen in track changes gezet Volgens mij is het nu geen appellabel besluit maar ik ben geen jurist

Wat betreft de vraag vadi 3^i0 2{

Het lijkt ons goed om ons te blijven informeren over wie de aanvrager opwacht bij aankomst in Nederland Mocht de

aanvrager die persoon niet kunnen vinden of andersom kan er contact worden gelegd

Greet

10 2e

10 2 | | 10 2e

Sent dinsdag ISJuni 2021 15 00

t10M2e IND A B DHR Ol ^1Q 2e |@ind nl | 10 2e ^f 10 2e | [
I0 2e fiND A B DHR Ol ^ ioj 2ej r@ind nl | 10 2e |@mindef nl^N24jh’^ H l l@minbuza nl

jl0 2e|^ 10 [2a | | 10 l2e |@minbuza nl DAO PRA^ 10 2g |@minbuza nl | OK24 10 2e | IND SUA AAEB

@ind nl

Cc | I0 2e | | lOK2e | 10K2e |@minbuza nl | I0 2e [ | 10 2e 1@mindef nl jlOK2e^ | 10 2e | [l0M2e
1Q] 2e 1@minbuza nl | 10M2e M 10 2e |^ 1Q 2e] |@minbuza nl ^1Q 2H^ 0 24 ^ 10K2e IfSminbuza nNlOK^ffl^i

@minbuza nl

From

10 {2e @minbuza nlTo

10 2evan

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Dag alien

Dank voor jullie commentaar Ik zal het nog even met | 10 2e | bespreken want ik ben niet bij alle eerdere overleggen geweest en

kom er dan morgen nog op terug Eventueel bespreken we hettijdens ons wekelijkse tolkenoverleg

Wat betreft de questionnaire en vervolgens de negatief positief beoordeling dit was altijd al de procedure en is dus niet nieuw

Het kan natuurlijk zijn dat het in de praktijk nooit voorkwam Dit zouden we alsnog aan kunnen passen maar omdat we de

questionnaire ook bij twijfel opsturen lijkt het me juist goed om deze stap er nu wel in te laten staan na de beoordeling van de

questionnaire Hierbij staat verder niet de volgorden IND DEF Het kan natuurlijk zijn dat als DEF op basis van de questionnaire niet

door wil gaan dat het inderdaad niet bij de IND belandt

Verder is het inderdaad de workflow voor Buitenlandse Zaken maar worden jullie wel genoemd zodat duidelijk is waar het

dossier zich bevindt als wij er niet mee bezig zijn

We gaan inderdaad mensen die a I bezig zijn met hun documenten informeren vandaar dat we dit document snel af wilden

hebben

Op de overige vragen kom ik terug

Greet

10 2e

10 2e IND A B DHR OK 10 2e @ind nlFrom

Sent dinsdag 15 juni 2021 14 13

00 2e] I rtT0 2e I
IND A B DHR 0i5 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e
^@minbuza nlTo

S minbuza nl i10 2 ^207^0@ind nl 10 2e @mindef nlj IO 2i} 10 2e
L00285



jlOK2e| j I0 2e @minbuza nl DAO PRAF I0 2g | g minbuza nl j ^0 24

l‘ 0 2 @ind nl

Cc | 10 2e I | 10 {2e |^ 10 2e

10 29 l@minbuzg nl | 10 2e | | 10 2e |^ 10 2e

van I0 2e @tninbuza nl

IND SUA AAEB

t|i0 2e| iOK2e |@mindef nl jiOKm I0 2e^4iOM2e
@minbuza nl n0 2e| IO 24 c 10 2e @minbuza nl ^10 i2a 10 2ei

@minbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Hoi I0 2e

Bedankt voor het stuk met de nieuwe procedure

Ik heb wel een vraagje dit overzicht is sec bedoeld voor KAB en DAO neem ik aan Anders mis ik wel wat stappen voor Def en IND

Verder heb ik het idee dat de stappen

DAO reageert richting KAB

indien Defensie aanvrager kan vinden verzoekt DAO aan KAB de questionnaire toe te staren Ook in sommige

twijfelgevallen wordt de questionnaire toegestuurd Bij de questionnaire warden ook de nodige identiteitsdocumenten uitgevraagd

standaardmaif 2

indien aanvrager voiledig onbekend is wordt om extra informatie gevraagd bij voormaiig tofk zoals namen van voormalige

kommandanten

Ingevulde questionnaire komt binnen van aanvrager

KAB stuurt deze door aan DAO

KAB stuurt standaardreactie 3 aan aanvrager

Beoordefing van de questionnaire en casas vindtplaats in DH

KAB voert reeds initiele documentencheck uit o b v de binnengekomen scans van identiteitsdocumenten

Beoordelina van casus komt binnen bij KAB van DAO

Indien neqatief KAB sfaarf mail 6

niet helemaal op volgorde staan Als Defensie aanvrager kan vinden en dus onderkend is dat hij tolk was krijgthij een

questionnaire Als uit de Q en de info van Defensie blijkt dat de aanvrager tolk was zal de beoordeling door de IND van de casus

nooit negatief zijn

Dus de stap beoordeling van casus indien negatief hoort m i {a It ha ns in 99 van de gevallen voor zover ik weet voor de stap

ingevulde questionnaire

{En naar mijn idee wordt in slechts uitzonderlijke gevallen een Qgestuurd bij een twijfelgeval Ik dacht ook om geen valse

verwachtingen te scheppen bij de aanvrager

Verder nog een opmerking over standaardmail nr 6

Er staat nu vermeld The Ministry of Defense notified us that based on the evidence provided by you you do not meet the

requirements for a protective status in the Netherlands

Die tekst lijkt heel erg op de oude afwijzingsmail waarblj het lijkt alsof hler al door Defensie een besllssing wordt genomen op

een verzoek om een status en wat impliceert dat er een rechtsm iddel tegen kan worden ingesteld Met een nieuwe tekst moest dat

voorkomen worden zoals eerder besproken

Daarom hadden we een tijdje terug een tekstvoorstel gestuurd

You have claimed to have workedfor the Dutch military mission in Afghanistan as a local employee You have not substantiated

your claim We have checked your claim with the Ministry of Defense in the Netherlands The Ministry of Defense notified me that

you are not known in their records
”

Als je daar nog een conclusie aan zou willen hangen zou het zoiets kunnen zijn als you do not comply with the Afghan interpreters

scheme Of lets dergelijks ik weet niet goed hoe je tolkenregeling moet vertalen Daarmee voorkom je volgens mij dat het lijkt of

je een appellabel besluit neemt

Groet I0 2e

| 10 2e |
^an maandag 14 junl 2021 12 47

r 0 2e I | 10 2e |

10 2« 10 2e @minbuza nlVan

V
00285 420746

10 2e IND A B DHR Ol 10 26@minbuza nl 10 2e @ind nlAan



10 2e
ND A B DHR Ol j I0 2e |@ind nl | 10 2e |@mindef nl^|IO 24

[S minbuza nl DAO PRAF @minbuzg nl

|@minbuza^l l ^ | I0 2e |@mindef nl ioxm iQK2e |]
| 10 {2e | | 10 2e 10 2e Sminbuza nl n0 2e| IOK24 c 10K^g @minbuza nl ^10 i^ lO^i

van j lOK2e |@minbuza nl

Onderwerp RE Nieuwe procedure tolken

10 2e @minbuza nl ii0 2e^ l0 2a

jlOK2e| j I0 2e

CC | 1oi 26 ^ 10 2e [^ 10 2e

10 2e

Dank I0 2e

Ik heb een paar kleine wijzigingen voorgesteld Gaat me aan het begin met name om het woord investigation dat wellicht

nodeloos bureaucratisch klinkt in de ogen van sommigen

Verder vroeg ik me af gaan jullie dan mensen die al in de procedure zitten en documenten bij elkaar aan het halen zijn informeren

over de wijzigingen Lijkt me goed als dat zo snel mogelijk gebeurt Als wij van ons uit daar nog iets voor moeten doen laat vooral

weten

Groet

10 2e

From | I0 2e [^| 10 26 | | lQ 2e | g minbuza nl

Sent maandag 14juni 2021 11 37

I0 2e I IND A B DHR Ol 1 10 2e |@ind nl | 1Q 2e | IND A B DHR Ql 10 2e |@ind nl

10 2e |@m~in^f nlj |l^jtiOK2e^^ 10 2e |@minbuza nl |l0 2e|t| 10 2e | | 10 2e |@minbuza^
10 2e ^ I0 2e | | 10 2e

Cc | I0 2e y| lOK2e |^ lOK^e |@minbuza nl L
1Q] 2e 1@minbuza nl | 10M2e M 10 2e |^ 1Q 2e]

00M2e bminbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

To

@minbuza nl DAO PRAF 10 2g S minbuza nl

I0 2e] | | 10 2e |@mindef nl flOK2e^| 10 2e |4l0K2e|
@minbuza nl t1Q ^6^ I0 2^ c 10K2e @minbuza nl ^ lOK^ij IQ 2gi

van

Excuus per abuis stuurde ik hetoude document Dit moet hem natuurlijk zijn

10 2e 10 2eFrom

Sent maandag 14Juni 2021 14 04

]i IND A B DHR Ol 10 2e | 5 ind nl

10 2e @mindef nl I0 2^J |10 2e 1D 2e @minbuza nl il0 29t 10 2e

1Q 2e ^10K2e | |
^

IND A B DHR Ol 10 2e 5 ind nlTo 10 2e 10 2e

10 2« @minbuza nl

@minbuza nl DAO PRAF j I0 2g |@minbuza nl

10 2e | f 10 2e brnindef nl jlOKm 10 2e | |
^ | 10 2e | | 10 2e | | 10 2e @minbuza nl 10 2e| iO 24}c 10 ^e @minbuza nl tiO ^ 2^5^

@minbuza nl

10 26

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlCc

10 2e

I0 2evan

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Best^0 ai 0 2

Veel dank Hierbij de laatste versie dan

Groet

10 2e

IND A B DHR Ol10 2« 10 2e @ind nlFrom

Sent maandag 14 juni 202113 46

10 2e ^J 10 2e |^ 10 2e

10 2 |@mindef nlrfO 24 | 1D 2e

10 2e |l 10 2e |

I0 26 @ind nl

@minbuza nl | IQ as|j 10 2e | levijn vant einde@minbuza nl

@minbuza nl DAO PRAF 10 2g |@minbuza nl

|l0 2et 10 26 |^indef nl jl0 2e^| 10 2e | |
| 10K2e | | 10 2e | ^ 10 [29] |@minbuza nl ^10 2e|^|loT24 | 10K2e |@minbuza nl ^^0K2fejl0 29i

@minbuza nl

I0 2e5 minbuza nl 10 2sTo

10 2e

I0 2e I0 {2e 10 2e @minbuza nlCc

10 2e

{10 2e
00285 420746

Subject RE Nieuwe procedure tolken



Hoi 10 2e

De Kmar vangt de mensen op aan de gate op Schiphol dit is de standaard procedure In dit kader heb ik ook een paar punten

toegevoegd aan het documenten zoals de procedure in de praktijk verloopt

6roetje^ 10 3s 0 2«

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immieratie en Naturalisatiedienst

10 2e

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag |

T

IV 1 3 2e iO 2e

F

10 2e @ind nf

http www ind nl

10 2e 10 {2e 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden maandag 14 juni 2021 10 57

Aan 10 2« IND A B DHR Ol j 10 2e |@ind nl I0 2e | IND A B DHR Ol j 10 2e | Sind nl

lD 2e @minbuza nl ji0K^ 10 2e]n | 10 2e ^minbuza nl^
@minbuza nl DAO PRAF 1Q 2g @minbuza nl

dl0] 2e| kT T@mindef nl |i0 2e|| [I0] 2e ^ 4^0 2e

S3minbuza nl 10 2e l^2^ 10 2e @minbuza nl t10 ^ 10 C2e

I0 2e |@mindef nliiO 2^J
10 2e |j00 2e | 10 2e

10 2e ll0 2a 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl 10 2e | 10 2e | i^ 2e

CC
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van j I0 2e |@minbuza nl

Onderwerp Nieuwe procedure tolken

Beste collega s

In de bijiage vinden Jullie de nieuwe procedure voor de tolkencasuistiek zoals eerder afgestemd

Het enige wat wij niet zeker weten is ook naast de Kmar ook de IND de aanvragers opvangt bij het vliegtuig na aankomst in NL en of

een D visum ook een entry visa richting de tolken kan worden genoemd zodat ze ook begrijpen waarom het gaat

Wij gaan er vanuit dat we de procedure vanaf heden zullen volgen Voor de BZ collega s staat hij ook op de SWR

Hartelijke groet
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|i0 2e|
Subject Question on interpreters evacuation

Received

6 9 2021 7 59 53 AM

Wed 6 9 2021 8 00 09 AM

Dear i0 2e

Please see the response to your follow up questions below

The English translation do not need to be certified by Afghan MoFA just as we as a general rule don t request the certification

in our othervisa cases

I0 2aWhen our Visa Section has assessed that a visa should be issued the

flight tickets scheduled flights etc and the I0 2a Ministry of Defense will pay the expenses

1 Afghanistan will make the reservation of

We would also like to add that the visa could be issued for both the Afghan interpreter spouse and children living at home which

is one of the reasons of the possible relevance of submitting marriage certificates and birth certificates

Kind regards
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I0 2a iRE question on interpreters evacuation

10 2e @minbuza nl

Thank you so mucK 5 2e J

From ^0 2^] 10 2e |[ TQ ^ j 10 2e 1 10 ^e

Sent dinsdag S juni 2021 14 31
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Subjeci ^ ^^uestion on interpreters evacuation

I0 2e @minbuza nlTo

Dear i0 2e

My apologies I forgot to write you back I forwarded your question to my colleagues in the visa section yesterday
and will get back to you as soon as I hear from them

Kind regards
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DeaK|i0 2g|
Thank you very much again

Just one small follow up so the English translations do not need to be certified by Afghan MoFA correct

And are people then themselves responsible for their departure or are you considering flying them out

Thanks
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