
Ingelast overleg mbt situatie in Kaboel 

Aanwezig: - .. - ...... 
13 aug 2021 , 8.25. 

---~~~~~~~-
in te lassen voonritlopend op het ingelaste Pre c1isisberaad om 10.00. 

Intel (PPT tijdens morning pray}-=> 
- 3 grote steden gevalllen, waaronder Kandahar. 
- Evac US en UK 
- US presentie Qatar en Koeweit 

Intel ondersteunt de post hoge Intel (met name 'de rode dliehoek ': 150 km om Kaboel been). 
TB is al aan de rand van de diiehoek (noorden). 
Vluchtelingen stromen naar Kaboel komen ook op gang. 

Prognose: 
- sneller dan verwacht 
- mobilisatie TB ii Kaboel 
- Mogelijkheid tot capitulatie? Mocht dat zo zijn, straalt de EU lrit dat zij geen zaken willen 
doen met de TB. 

HKIA komt weer vaker en concreter terug in de di·eigingsinschattingen. 

Hoe lang dit duurt is afhankelijk van hoe de US en UK zich gaan opstellen. Gaan ze Kaboel 
proberen vast te houden oftrekken ze zich versnelt temg. Worst case kan het gaan om een 
aantal dagen dat de TB Kaboel bereikt. 

- = Contact VCI, ve1wachten van ons advies wat de volgende stap is. Wordt sterk naar ons 
gekeken, m 'n waar we gaan verblijven. 

Intro VZ 
Wat gaat onze insteek worden en hoeveel diuk gaan we zetten om helderheid te klijgen. 

geeft beeld: 
- Gisteren gesproken. Inbrengen militairen zou start zijn NEO UK en US. Kans 
groot dat UK naar LURA gaat verplaatsen. Betekent iets voor veiligheid stad en onze 
veiligheid (ook op medisch vlak). Insteek- is aanhaken op beweging UK en US. Dus: 
sterke reductie komende periode en verplaatsen naar GZ. Prio: verplaatsen naar kamp Seitz, 
p1io 1 spullen en mensen zsm verplaatsen. Hie1in ook goed afstemmen met UK en US. 
- VCI stelt de vraag welke actie we nu in moeten gaan zetten. 
- Duidelijkheid wat onze verantwoordelijkheid hebben. Insteek is iig weg voordat UK en US 
weg is. 
- Dinsdag en donderdag staan vluchten geboekt. Inschatting is dat we daar niet op kunnen 
wachten. 

Insteek: 
1. Castor naar Seitz- > zou impliceren dat je je voorbereid op ve1trek uit AFGH, is een 
noodlokatie waar je niet lang kan zitten. Kunnen daar twee weken zitten, echter kan je je 
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operationele werk niet meer doen. Dus <lit is alleen een optie als er uitzicht is op vertrek uit 
AFGH. Ook ene tisico is dat ze de GZ hennetisch afsluiten en niet binnen komen. Optie is om 
te onderzoeken om BZ te faciliteren om af en toe tichting Castor te gaan ivm consulair werk. 
Hongaren hebben we nodig op kamp Seitz, andere locaties niet. 
2. Inhuizen 10.2.a - > lokaal geven ze aan dat ze niet kan, ro.2 .a is aangegeven 
wel een optie is. Voordeel: nog beeld op de stad. Nadeel: elk land is met zichzelfbezig. 

Insteek BSB- > Verplaatsen van Castor naar Kamp Seitz, Stashen op Seitz (ptio 1 middelen 
en mensen), nauw samen blijven werken met Duitsers en US (zitten letterlijk in de bumt van 
Cammp Seitz), zsm uitvliegen. Fo1mele Back up vanuit Ametikanen in geval van nood. 

Meenemen in pre crisis overleg: 
- Insteek BSB verplaatsen toelichten 
- 10. 1.15 
- hlZicht in proces Lokale mdw naar NL halen 
- What if opties bespreken 

BVM: 
- Wat meenemen, wat achterlaten, wat vemietigen? 
- Moeten we vanuit NL de verplaatsing monitoren? Neemt- mee. 

Tuuisfront: 
- - stemt <lit met .. af. 



Ctisis overleg BSB 
Vlijdag 13 aug 12.15 
Aanwezig:----~~en~ 

nav Pre crisis beraad-> 
- Notule volgt. 
- Men zit redelijk op 1 lijn. 
- Hangt heel erg rondom consulair proces rondom lokale mdw die naar NL moeten. 
- 97 staan gepland, 120 moet nog besluit op komen of ze nog mee mogen. 
- DOPS: niet eens met wachten op chaiter 17 aug. Willen zsm. 
- Rondom woensdag as wil Defensie de club uit laten vliegen (chatter). Iedereen die eerder 
weg is is mooi meegenomen. 
- locatie: the Baron is voor gekozen: ivm verplaatsen zwaattepunt UK en US naar de 
luchthaven. 
- Momenteel nieuw navo overleg over uitwisselen actielijnen nissen navo landen. 
- uitgestraalde dat we tegen het einde vd week verplaatst willen zijn, indien nodig eerder. 
- US neemt volledige regie over op de luchthaven. 
- DOPS heeft duidelijk gemaakt dat zij vanuit werkgeversverantwoordelijkheid, als de siniatie 
ettoe aanleiding geeft, de tnilitairen terng kunnen halen. 
- IND/BZ/Kmar gisteren overleg geweest: 17, 18, 19 en 20 vluchten geboekt. Kan dus ook 
chatter worden. Totaal gaat het over 220 mensen verdeeld over 2 weken. Zijdelings nog een 
spoor voor de tolken. Daarnaast nog een IND verantwoordelijkheid voor mdw die voor UN 
hebben gewerkt en niet vertegenwoordigd zijn in AFGH. 
- Post wordt af gebouwd en spullen veilig gesteld. Er wordt getwijfeld aan de integriteit van de 
GZ. Er wordt gekeken naar altematieven (Luchthaven, the baron). 
- Defensie plant ook op het ophalen (lucht) van tniddelen. 
- Gevraagd om een politiek statement over hoe nu verder. Dit om een goed inschatting te 
kunnen maken wat en hoe laten we alles achter. 

The Baron: 
- collllllerciele paitij, IDF dag, medisch voorziening, voorheen zaten daar UN mdw en 
cont:racteren en NGO's, we hebben daai· 50 plekken geresetveerd. 
- Vanaf zondag kunnen we daadwerkelijk terecht bij the baron. 

Communicatie 
- Thuisfront: worden persoonlijk gemfonneerd. 
- eigen personeel: apaite Kaboel update vanuit CBSB 
- De lijn Kmar intern doe. 
- Morgen om 13.00 ctisis overleg intern BSB. 

Ondersteuning BVM 
- ambassade prepareren op vertrek; 
- Logistiek koppelen aan mdw in het gebied over het materiaal (AP S3). 
wordt CP oplos 
- Actuele lijst thuisfront (AP S3) 

Verdere actiepunten 
1.10.1.0 ~~~~~~~~~~~~~-

2. S3 op piket voor eventuele bezetting 10.1.b weekend. (AP S3) 
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3. We gaan geen BSB collega's meer invliegen en een aantal zullen !anger blijven. Mdw 
moeten gei:nfo1meerde worden. (AP S3) 
4. Thuisfront infonneren (Co-groep en 83) 
5. Apa1te Kaboel update vanuit CBSB om eigen personeel te infonneren. (AP. ) 
6. Lijn info1meren. (AP. ) 
7. inf01meren. (AP- ) 



Ctisisoverleg BSB 
Zaterdag 14 aug 13. 00 

Aanwezig:--~~-~~ 

Actiepunten uit vorig overleg 
I.10.1--:0 gedaan 
2. S3 op piket voor eventuele bezettin 10.1.b weekend. (AP 83) gedaan 
3. We gaan geen BSB collega's meer invliegen en een aantal zullen langer blijven. Mdw 
moeten ge'info1meerde worden. (AP 83) 
4. Thuisfront infonneren (Co-groep en 83) gedaan 
5. Apa1te Kaboel update vanuit CBSB om eigen personeel te infonneren. (AP. ) gedaan 
6. Lijn infonneren. (AP. gedaan 
7. info1meren. (AP- ) gedaan ivm verlof ) 

Update 82 en 83 

:.. Vanmorgen contact met gebied en VCI 
- Kaboel raakt langzaamaan ingesloten 
-10 .1. aantal scena1io 's: belegeting= most likely 
- 50 km genaderd tot Kaboel 
- Intel positie loopt temg, BVM' s zijn bezig met hun eigen afbouw/sluiting. 
-10.1.5 van belang voor de S2 
- eerste militairen geland op Kaboel (US). Gaat tichting 5000 US militairen om Kaboel te 
beveiligen. 
- NL off aangesloten bij US. 
- Als we gaan verplaatsen dan neemt onze Intel positie cfrastisch af; 
-  heeft stelling genomen: Lokale Emp emit en dan wij emit. 
- Hij heeft zorg over de afuandeling. 
- Zitten nu in de 'survivalmode' 
- Morgen naar the Baron om kwaitier te maken. Doel: Als het moet zsm ve1plaatsen naai· the 
bai·on. Ve1wachting is dat dat binnen een paar dagen is. 
- Logistiek: prio's zijn opgesteld (1 = essentieel (op de man), 2= Essentieel maar niet direct 
nodig ( ove1ige wapens en crypto ), ptio 3= niet essentieel (schade aan defensie of andere als 
het in verkeerde handen komt), prio 4= ovetige. 
- 13.00 was overleg met de DOPS. 3 A 5 DOPS pallets (p1io 2) beschikbaai·. 
- voertuigen: plan: optie I: 3 maal BZ vtg achterlaten luchthaven, de rest uitvliegen. Is niet 
niet zeker dat het lukt. 
- MILAT aangedrongen bij OOPS om meer dmk te leggen op evac van pers en mat. 
- Team zit er goed bij . Zijn Ard aan het werk, sentiment is goed. 
- overleg VCI ging m 'n over mil evacuatie. Defensie zat daar bij aan. 
- Ix Cl 7 .. vlucht gereserveerd ( capaciteit: 140-160 pax). Zal ma of di op Kaboel zijn. 
- 2x C130 gerese1veerd. Kunnen ma of di uit NL vertrekken. 
- 2x charter staat nog op donderdag (200 pax) en nog 1 in de week daaina (100 pax). 
- ve1wacht wordt dat er een besluit genomen wordt dat er ook mensen meegaan die geen 
documenten hebben. 
- er wordt gesnmrd op de vluchten zo vol mogelijk uit te laten vliegen. 
- Al bekend waai· ze gaan landen? Cl 7 rechtstreeks naar NL (Eindhoven wordt op gesnmrd, 
nog niet fonneel bekend). 

- Veiligheid GZ neemt af. 
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- Alle ambassades daar zijn aan het afbouwen. 
- Optie Seitz is met name hierom geschrapt. 
- Er wordt door COA gedrukt bij DOPS vooropvanglokaties in NL. 
- Visie BZ op sluiten post.  heeft daar begrip voor, wordt politiek besluit.  
- Verwachting is dat verblijf op the baron niet meer dan een week gaat duren.  
 
- . Dit om te kijken 
of er nog mogelijkheden zijn aan de militaire kant.  
 

 
- PPT gemaakt, wordt via Mulan verzonden. 
- Alle informatie die tot 13 uur bekend was is verwerkt; 
- onderwerpen in de PPT: AFGH landelijk (wordt op veel plekken gevochten, gemene deler is 
dat er intensieve aristocratie is en TB gedwongen worden op meerdere fronten te vechten. 
Hierdoor is er nog geen volledige focus op Kaboel), Kaboel (aangewezen als stronghold, veel 
airstrikes in gebieden rondom Kaboel, gaat geïsoleerd raken, TB kan nog niet volledig 
focussen op Kaboel), Prognose (de info positie neemt enorm af,  heeft als enige nog een 
info positie = zorgwekkend, de TB hebben de mogelijkheid om op een termijn van 72 uur 
Kaboel over te nemen, hangt erg af van de hoeveelheid fronten waarop ze moeten focussen, 
op dit moment kan dat niet dus dan zou 72 uur redelijk vlot zijn, op de achtergrond dialoog 
tussen TB en Ghani).  
- In hoeverre gaat de US toelaten dat Kaboel overgenomen gaat worden zolang ze er nog zijn? 
Prognose: dermate strakke beveiliging Kaboel dat dat de komende dagen niet gaat gebeuren. 
US lijkt een redelijke vinger in de pap te hebben in de onderhandelingen tussen TB en Ghani. 
Kanttekening: door de slechte informatiepositie kunnen we daar met steeds minder zekerheid 
iets over zeggen. 
- Crisis response unit is onze ontzettingseenheid, maar is op dit moment geen garantie.  
- Optie om Snachts al te verblijven op the baron. Wat brengt meer risico: heen en weer reizen 
of op de ambassade blijven. 
 
Communicatie 
Verloopt goed. Afhankelijk van de media en wat er gebeurd, gaan we bijstellen.  
 
Thuisfront  

 heeft contact gehad met alle thuisfront. Over het algemeen ontspannen, fijn dat er 
gebeld wordt. Het gebied zelf is ook geinformeerd.  
 
Actiepunten 
- Urgentie bij de S4 duiden. (  
- Prio materieel afstemmen met support (  S3) 
- Aandacht voor QRF ivm wegvallen/verminderen crisis response team (  S3) 
- Optie om Snachts al te verblijven op the baron. Wat brengt meer risico: heen en weer reizen 
of op de ambassade blijven. Voorleggen aan BVM. (  S3) 
- . (  
S3) 
 
Morgen komen we weer bij elkaar (tentatief) om 13.00.  
 

10.1.b

10.1.b

10.1.b



Ctisis overleg BSB 
Zondag 15 aug 11.30 
Aanwezig:---~-en~ 

Update 82 en 83 
- In de mail de notulen van het overleg met OOPS die net geweest is en ene Intel update 
vanuit-
- Al Jazeera heeft momenteel een live stream met Kaboel, voor de mensen die gei'nteresseerd 
zijn. 

telcon met BVM vanmorgen: 
... _ -ro-n~d-2 uur TP. 

- Veel militair vliegverkeer 
- met !0.1.o gereden, io.i.b vtg-en achtergelaten. 
- Hongaren zijn op The Baron. 
- Prima locatie, wel wat Spa1taanse. Gaan proberen vandaag eea te regelen. 
- Opdracht aan- om naar Castor te gaan voor laatste zweep. 
- Meerdere ambassades aangekomen op luchthaven. 
- Contact met Zweden wordt hoofdstedelijk uitgezocht ivm geen contact. 
- GZ wordt 'ontmanteld'. 
- dilemma rondom log middelen. Niet veilig om door de stad te lijden. Moet goed onderscheid 
gemaakt worden tusseu 10 .1. 6 

,__,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Af stemming me 10.1.llof dat voor hun ook kan. 
- ZT B lijst is akkoord bevonden. 
- nu ongeveer 210 lo kale mdw die mee moeten. 
- Oaarbij ongeveer 60 tolken, 300 mensen inclusief gezin. Zitten ook mensen bij zonder 
papieren. 
- Verzoek van Bel gen om vanaf hlm ook 10 lokalen mee te nemen. 

vanuit overleg BZ en DOP8 (alleen benoemd wat fer aanvulling is op notulen): 
-10.1.6 
- Extra US personeel ivm beveiligen buitenring. 
- Ziekenhuis is nog steeds actief. 
- OOPS geeft aan de militaire middelen kunnen echt niet eerder clan woe ochtend in Kaboel 
zijn. 

(Alleen benoemd wat ter aanvulling is op ppt) 
- In hoeveITe ktmnen we zelf nog de GZ in? Onbekend 

Te bespreken 
- Mate1iaal: voorstel- om te gaan vemietigen. - communicee1t dat in de lijn. 
Zodra we weten dat het geen IBB 1 is, kunnen we vemietigen. - vanmorgen met---. 
gesproken, die gaat iemand koppelen. 
- Combineren passagierslijsten: om te voorkomen dat het doet lijken of de 1 belangiijker is 
clan de anderen. Als BSB maken we dara geen hoge p1io van. 
-10.1.o 

- Freedom of movement LES. Kunnen zij the baron nog gaan bereiken? Ve1voer door de stad 
bijna niet mogelijk. Onze verantwoordelijkheid is dat we er zelf nog veilig uit kunnen. 
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geeft opdracht tot vemietigen spullen 
gesproken: Castor niet te bereiken. zijn phmderingen gaaude. Spullen 

Castor als verloren beschouwen. Er kan alleen nog per voet verplaatst worden. Bij BZ prio 1 
nu om proces om lokalen naar the baron te halen te versnellen. 
- Zou er op hoog niveau ook gene overleg moeten zijn door mindef en BZ? Daar is 
onvoldoende zicht op .• zit rechtst:reeks aan bij het crisis overleg .• neemt contact op met 
DOPS over in positie houden defensie en guidance. 

Communicatie 
- Thuisfront: gaat actief thuisfront benaderen. • pakt dit op. 
- Intern BSB: inteme app uitgegaan om geen contact op te nemen met collega's in Kaboel. • 
pakt dit op. Frequentie wordt verhoogd ivm behoefte personeel. 
- Voorstel .. aaukondigen black hole. • pakt hem op in de algemene boodschap. 
doet dat richting • · 

. J2 DOPS is bereidt 
pakt dit op als het nodig is. -------ha at hen contacten vandaag, ook S2 

Actiepunten 
1. S6 komtnaar10 .r. op te staiten. (AP S3) gedaan 
2. S3 op piket voor eventuele bezetting 10.1.6 weekend. (AP S3) gedaan 
3. We gaan geen BSB collega's meer invliegen en een aantal zullen langer blijven. Mdw 
moeten gei:nfo1meerde worden. (AP S3) gedaan 
4. Thuisfront inf01meren (Co-groep en S3) gedaan 
5. Apa11e Kaboel update vanuit CBSB om eigen personeel te infonneren. (AP. gedaan 
6. Lijn info1meren. (AP. gedaan 
7. info1meren. (AP ) gedaan ivm vel'lof 
8. Urgentie bij de S4 duiden. gedaan ---9. Prio materieel afstemmen met suppo1t S3) gedaan 
10. Aandacht voor QRF ivm wegvaUen/ve1minderen crisis response team S3) 
gedaan 
11. Optie om Snachts al te verblijven op the baron. Wat brengt meer risico: heen en weer 
reizen of op de ambassade blijven. V oorleggen aan BVM. ( S3) gedaan 
12.:10.1. 

. ( S3) 
13. Timisfront pro actief inf01meren. namens BA) 
14. BSB collega's info1meren. (CBSB) 
15. Afstemmen Spullen vemietigen met- . (83- gedaan 
16. Inf01meren Kmai· Iijn vemietigen materiaal. (CB8B) ---17 lijst aanleveren wat vemietigt wordt en welke wijze ) 
18 uitstralen naar BVM om materiaal te doclllllenteren en vemietigen (83 - gedaan 
19 koppelt met over ve1wachtingen tbv Vluchtbeveiliging en 
koppelt daaraan. Doet ook voorstel van Hongaren. ____ ......... __ _ 
20 vraagt na waai· de mil toestellen zouden lauden in NL. ---22. neemt contact op met DOPS over in positie houden defensie en guidance. ---23. Infonneren LO OOPS. 6 !) 



13.40 is er een extra nieuwsbericht.  
17.00 Heeft  weer pre crisis beraad. 18.00 weer MS teams meeting BSB intern. 
 



Ctisisoverleg BSB 
Zondag 15 aug 2021, 1800 uur 

Aanwezig:--lm·-·~-~~-

Update 
ronde thuisfront gebeld, geen bijzonderheden. 

Terngkoppeling gesprekken BZ van 
-Ghani weg 
-1LB leider in pa1eis om te onderhandelen, somber beeld toekomst 
-Niemand controle ANSF 
-GZ helemaal open, totale wanorde 
-Grote gevangenis geopend 
-V anmiddag BSB team Kabul in shelter geweest, small anns fire, apaches, standaard 
procedure op HKIA, veel tijd gekost 
-US aangegeven aan intemationale gemeenschap tot morgen 1200 uur aanspraak maken op 
MOA, daama gaat VS zelf aanspraak maken op air capaciteit. Vanaf didag 12:00 uur 
luchtruim op slot (zie nuanceling verderop) omdat VS zelf nodig hebben. Morgen heeft 
DOPS hierover contact met SCENTCOM. 
-Cl 7 vlucht 150 pax wordt 600 pax zonder stoelen, op grond zitten, vlucht vanuit Tiblisi 
-Missiecdt en defat gaan coordineren wie er op de vluchten gaan. 
-OOPS geeft aan dat we wel mimte klijgen van VS 
-Didag kdclO landen op Kabul, moet eds nog wel toestemming voor geven. Maciag en didag 
dus 150 man 
-Dodag c130 2x, 240 per dag naar Islamabad pendelen geeft capaciteit als we die kurmen 
claimen bij de Ametikanen 
-Afghanen met nld paspoo1t melden zich nog bij nld ambassade, volgen meer mensen uit dan 
ve1wacht, komen er nog bovenop. 
-Ook verzoeken van partnerlanden of nld iets voor hen kan betekenen. Eerst eigen toko op 
orde. 
-woordvoeting; wij zijn niet gesloten (ambassade) maar verplaatst naar veilige locatie zodat 
we nog kurmen blijven inzetten voor lokale mdw. 
-Post zit er goed bij alleen geen lekkere bedden, weinig water op HKIA 
-Noodvemietiging op Seitz heeft plaatsgevonden 10. 1:6 die 
vemietigd zijn. 
-Post wil pax lijst om morgen in te kunnen voeren. 
-The Baron geeft geen toestemming voor processing van LES, moet voor de po01t van HKIA. 
-Mogelijk VS en UK zorgen voor veilige omgeving. 
-Vluchtbeveiliging geen noodzaak voor 
-lijst middelen camp Seitz die vemietigd zijn, is beschikbaar bij - . 

-Worst case: na didag geen cap luchtmilll, is er plan b om via de weg te ve1trekken? Nee geen 
optie.Dan uitvliegen en kunnen we niets meer doen voor lokalen. Is besproken, eigen 
veiligheid gaat voor maar is politiek besluit als we emit gaan en niet de lokale mdw hebben 
meegenomen. 
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-Moraal team: Veel werk verzetten, met heel weinig middelen. Gevoel dat het lang duurt, 
team zit er goed bij, maar wel blij als ze weer in nld zijn.  en  evt contact opnemen met 
team. 
Diplomaten zitten er ook goed bij. Onderlinge verhoudingen goed. 
 
 
-NUANCERING tav capaciteit luchtruim: Gaat niet zozeer om sluiting luchtruim maar gaat 
om wat ze kunnen afhandelen met Amerikaanse cap en dat is max 4 x c17.  
 
 
-Contact met tolken/les, is er al beweging mogelijk naar airport? Ambassade straalt uit dat ze 
boel op orde hebben tav les. Maar ze kunnen niet luchthaven op, moeten dus in een keer 
binnenkomen en door naar vliegtuig. Wel zorg bij personeel. Timing wordt heel erg nauw.  
Tolken ander verhaal, niet helemaal helder waar ze zitten. Ambassade stuurt op lokale mdw, 
def richt zich op tolken (verantwoordelijkheid def).  
Mogelijkheden om die mensen op luchthaven te krijgen? Vanavond 2130 wordt paxlijst 
verstuurd naar Kabul, dan krijgen mensen een call, VS maakt cordon en mensen moeten naar 
luchthaven komen. Vertrouwen dat ze daar alles in werk stellen om dit werkend te krijgen 
 
 
-Hongaren in The Baron in afwachting van vertrek. Hebben geen docs om luchthaven op te 
komen.  
 
 
-Blijft voldoende in beeld dat onze jongens terug kunnen? VS presentie groot, komende week 
zal luchthaven hermetisch afgesloten zijn en gaat er dusdanig veel transport uit dat we in 
geval van nood plek vinden. 
 
 
-Hoeveel vluchten laten we voorbij gaan voor wij op de trein stappen, is een vraag voor de 
mindef. Politiek besloten dat we blijven voor afhandeling van les en tolken tenzij het te 
onveilig wordt voor onszelf. Wij verantwoordelijk voor ambassade personeel;, zij moeten 
blijven tot les en tolken eruit zijn. Is cirkeltje. Onduidelijk wat de grens is, wanneer wordt 
besluit genomen. Wanneer komt het moment van vertrekken, enige uitweg is via 
luchthaven. Heel veel gaat afhangen van eerste vlucht en de vulling, dan nieuwe 
werkelijkheid.  
 
 
-Morgen 0900 vervolg overleg BZ,  sluit aan. Morgen 1000 uur weer overleg met BSB 
crisisstaf.  
 
 
Update S2 
-Meeste benoemd  
-TLB GZ volledig doordrongen 
-Bewegingsvrijheid zonder TLB tegen te komen niet meer mogelijk 
-Kleine incidenten worden verwacht door de stad heen 
-TLB bezig met handhaven veiligheidssituatie, lokale onderhevig aan TLB, check points 
-Enorm druk in de stad, voedsel, brandstof wordt schaars, op plekken al wanhopig.  



-NAVO helpen met veiligheidssituatie op HKIA, hoe en wat nog niet duidelijk. Belang groot 
dat het open gaat blijven.  
 
 
 
 
 



Ctisisoverleg BSB 
Maandag 16 augustus 10.30 
Aanwezig: 

Update S3/S2 
- S2 BSB wordt ondersteund door CLAS. 

--·- ·--
- Overleg was rommelig door huidige situatie waarin veel aan de hand is. 
- meerdere Breaches rondom luchthaven, daarom heeft US alles dicht gegooid. Wordt 
gepoogd om US te bewegen om toegang te creeren. Vliegverkeer is ook stil gelegd, is niet 
pe1manent. 
- Finnen en Noren zijn vertrokken. 
- insteek BZ en BSB moeten daar nog langer blijven, pas donderdag zou dat zo zijn. 
Ook ivm waime overdracht. Werd een leidend beeld. Op geageerd vanuit BSB, werd se1ieus 
opgepakt. 
- Daardoor DOPS ook aan bod: ve1vanging door SOF. 
- Slotsom: onderkent dat we daar zsm weg zijn, wa1me overdracht is niet meer leidend. 
- Ook vervanging BSB team? Hier gaan we op verkennen. 

(DOPS) of we dit wel moeten doen. Ivm veiligheidssituatie icm de kans van slagen om 
lokalen mee te nemen. 
- 13.00 OPG Defensie, - sluit daai-bij aan. 
- 16.00 volgend pre crisis overleg. 

-- Beeld BVM en postleiding komt niet altijd overeen. 
- Net intern overleg geweest op de post. 3 opties: 
Veiligheid vs haalbaai·heid 
1. Iedereen emit met C 17 vanavond. Of met behulp van de Y anken. 
2. Vanavond sterk afschalen BSB en postleiding, onderbrengen bij Duitsers. 
3. Wachten tot morgen op de andere vluchten. 

- Op de post is het besef geland dat het redden van lokale mdw op korte te1mijn geen haalbare 
kaa1t is. 
- - is voorstander SOF team, maar niet gekoppeld aan BZ ve1tegenwoordiging. 
- Ziter een exit strategie aan optie 2? Onbekend 
- Optie: SOF invliegen incl aantal BSB en 2 BZ-erg daai· laten. 

Ons voorstel: 
- Insteek om niet te wachten op een wa1me overdracht, deze is onderschikt aan mdw emit 
halen. Optie is om vanuit Islamabad eea te faciliteren. 
- Samen met defensie kijken naar inbrengen SOF, met eventueel een component BSB ivm 
inbrengen diplomaten. In beginsel aanlopen vanuit Islamabad. 
- Daainaast kijken of lokaal achterhaalt kan worden hoe land de Yanken de luchthaven 
dichtlaten. 
- Op bovenstaande plam1en en daarbij ontwikkelingen in de gaten houden en eventueel koers 
bijstellen. 

S2-> 
- Situatie is onvoorspelbaar, wordt iig niet beter komende 24 uur. Dit zegt ook wat over de 
haalbaarheid. 
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AdhvPPT 
- Om11St HKIA komt vanuit het zuiden ( civiele gedeelte) en proberen militaire gedeelte te 
komen; 
- Airship staan veel mensen op, er wordt continue gepoogd om die viij te maken om 
vliegverkeer weer op gang te brengen; 
- 3 tot 4 broches, laatste 3 tot 5 doden. V eel beelden van, online te vinden. 
- Bevestigd dat bij I van d latere vluchten mensen zich hebben vastgeklampt aan vliegtuigen 
en van grote hoogte gevallen zijn. 
- Prognose: TB is bepaald contrast te schetsen. Enerzijds controle Kaboel en chaos bij en op 
HKIA. (Rust vs chaos). Komende dagen gaat dat ve1moedelijk niet opgelost worden. TB 1icht 
checkpoints in Kaboel. Onmst HKIA zal blijven danwel toenemen. 

Live contact met 
heeft bet team gesproken over de opties. 

- Team aan het woord gelaten. 
- Weinig slaap, hakt erin. 

- BVM advisee1t vanavond of morgen emit: haalbaarheid vs veiligheid. Indmk dat de situatie 
niet gaat veranderen. Op basis van die twee pijlers advies zsm ve1trek met iedereen. 
- Vraag: kunnen wij nog wat doen? Voor het team nu niet, thuisfront graag extra aandacht. 
- vi·aagtiil: ve1wacht dat- en- willen afschalen naar minimaal. • licht toe wat 
onze insteek is. 
- Contact met VCI/CCC over onze insteek, dat ook- <lit weet en bei:nvloed kan worden als 
zij ook op onze lijn zitten. 

Thuisfront/ zorg 
- Er is contact met het thuisfront vanuit • . Dit blijven we doen, ook pro actief. 
- Adaptatie eigen personeel wordt in gang gezet. 

Openstaande actiepunten 
12.10.1.b 

r:=====~~----------------------__ ( 83) 

13 . Thuisfront pro actief infonneren. namens BA) Gedaan 
14. BSB collega's infonneren. (CBSB) gedaan 
16. Info1meren KmaT lijn vemietigen materiaal. (CBSB) gedaan 
17 lijst aanleveren wat vernietigt wordt en welke wijze ( ·---19 koppelt met over verwachtingen tbv 
Vluchtbeveiliging en koppelt daaraan. Doet ook voorstel van 
Hongaren. ( gedaan 
20 - vraagt na waar de mil toestellen zouden landen in NL. __ _. 
22 . .-neeint contact op met DOPS over in positie houden defensie en 
guidance. ) 
23. Infonneren LO DOPS. ) gedaan 
24. - informeert VCI/BZ en Ckmar over onze richting. 
25. Plannen nieuw team BSB. (83 
26. Adaptatie eigen personeel. ) 



 
Volgende overleg 17.00 
 



Update 17/08/202110:30 um 
Aanwezig: __ ........... _ . __ 

Mannen op Doha te wachten op clearance om van luchthaven te gaan. Adaptatie daar niet 
mogelijk. gaan morgen uit naar ned, ve1wachte aankomst 1400 um op SPL. • aanwezig en 
evt anderen. BZ met SG aanwezig. 

Vlucht van vanmorgen ve11raagd, nog on the ground. Min BZ zit te smachten op nieuws dat er 
een vlucht onde1weg is. Geeft verlichting in kamerdebat. 

Terugkoppeling gesprek BZ, van en-
Mogelijkheid les en tolken om met Duitsers mee te gaan die hebben 2 vluchten vandaag. 
Mogelijkheden om toegang te kiijgen tot airpo11, mensen vanuit The Baron zouden dan in 
kunnen komen. Plaatje M geschetst. 
Veel gesproken over comma richting lokale staf en tolken. Kamerdebat grootste onderweip. 
M schetst beeld dat het relatief mstig is in de stad. Cotidor rond de luchthaven gemaakt door 
TLB. Strategie onduidelijk. TLB heeft vannacht geprobeerd de Baron te banjeren. Btitten met 
pantserdekken c01idor gecreeerd. gevoel dat het binnen enige dagen overlopen zal 
worden. BZ kijkt of 50 plekken gebmikt kunnen worden als hub 1ichting de luchthaven. 
Baron nu redelijk vol. US genoeg ve1trouwen dat ze evac centre op gaan 1ichten bij 
luchthaven. Lokale staf veel zorgen, zitten thuis. Beweging van nld 1ichting gebied is 
gemststellende gedachte. Ging het net constant over, zijn we al in de lucht? Volgorde van 
landen? 1 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----

- Heel scheip hebben wat gronden zijn geweest op basis waaivan we rode kaart hebben 
getrokken. Is opeenstapeling geweest van betichten van , intell, etc 
11 

---- Op hoog defensieniveau zou een ve11egenwoordiger aan moeten sluiten, in eds lijn. 
Geen negatief iets over ons handelen, gaat over hoe defensie in intell beeld zat en daaimee 
vreemde sprongen maakte. 

intell: 
V eiligheidssiniatie 17 -08 
Veel te1rn1istische groepe1ingen feliciteren TLB met verove1ing. TLB gaan persco uitgeven. 
Bezig beeld te schetsen van hoe zij in wedsttijd zitten. Beeld heerst dat ze tegen vrouwen zijn, 
maar willen vrouwen in positie houden op bepaalde plekken in samenleving. Rusland china 
en Iran open voor int betrekkingen met TLB ook VS heeft de deur opengezet (mits vrouwen 
en mannen rechten worden gerespecteerd). Mogelijk onderhandelingen tussen TLB en VS. 

Kabul 
2500 troepen VS in Kabul zouden er vandaag 1 OOO bij komen. Intemetverstoringen gisteren. 
10.2.a ve1plaatst 1ichting Baron 

HKIA 

.. terngkoppeling SOCOM 
Orn 0930 briefing gehad, goede sw met Duitsers. hopelijk vandaag mensen uitvliegen met 
Duitsers. UK gaat baron leeghalen, mensen van ons zouden dan meekunnen met de Duitsers. 
Dan zouden wij duitse mensen meenemen in nld kist. Afstemmen namenlijst en aantallen 
nissen socom en BZ. - uitgestraald dat het combi van tolken en lokale mdw moet zijn. 
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Uitgedragen in media dat sof ingaat als FPT van materiaal. Term sof ligt gevoelig omdat ze 
naar islamabad vanaf nu FP. Namen gedeeld door Pakistan 
PCDS ge-update door C-SOCOM, angst dat we niet iedereen meekijken, wat is dat moment. 
CSO~com heel duidelijk, als VS weggaat, gaan wij ook weg. Beeld is dat niet iedereen mee 
zal kunnen.  
Is het def ops dn is het de mindef. Mil operatie ondersteunend aan BZ, fullcom is DOPS, 
SOCOM onder bevel gesteld van, denkt  Wie kan in paniek besluiten wie er weggaat, 
als je onder BZ werkt zit je met SG lijn. Wij als taakeenheid onder C-KCT.  
Alleen ops vanuit HKIA, geen extractie uit de stad, in uiterste geval wel vanaf de baron. 
Aantallen  paxen totaal  
 
Thuisfront 
Gecommuniceerd, nog niet iedereen gebeld, want na 3 x bellen bleek dat partners al op de 
hoogte waren. Eind van de middag bellen, soort van defuse. Laatste tel  

 TFA app doorgestuurd. Willen een presentje sturen, moet afgestemd worden met BSB.  
   maken plan voor opvang en zorg thuisfront bij aankomst. Afscherming  

Nazorg nu adaptatie niet kan, plan ligt er  
Stafarts BZ pakt op voor BZ-ers. Koppeling met .  
Reconstructie ook vanuit het team. Operationele hot debrief. Combi, intell en 3 
Waar past dat in volgordelijkheid, meegeven hoe de komende periode er uit komt te zien.  
 
CKMar akkoord met C2 constructie  

 nog geen ops aanwezig, CDS in Afghanistan,  DOPs in Pakistan   
 

, logistiek 
Lijsten kloppend maken van wat vernietigd.  in Doha, worden tijdelijk 
opgeslagen. IOM klu wordt dat opgehaald.  
Voor inzet nu lijsten aangeleverd aan SOCOM.  
Vrtg op ambassade worden mogelijk door  naar HKIA gebracht. Onduidelijk  
van defensie, volgens  stond er nog 1 def op castor.  
 
BVMs  en  gaan contact hebben.  
 
Nieuw traject/fase. Is dat voor ons nog crisis of onze business. Onze business met nauwe 
betrokkenheid van defensie. Dit forum voortzetten in deze frequentie. Elke dag 10:00 uur.  
 

10.1.b

10.1.b

10.1.b



Input crisisberaad BZ, van 
Veiligheidssit ongewijzigd. Mogelijk incident van ISKP in de lucht heeft voor 
gewaarschuwd. Appen is risico, rekening houden met aftappen. Inbellen uit gebied 
verificatie naar BZ. 
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Bezig met nieuw proces om mensen naar bepaalde pick up plaatsen te laten gaan. Van 
daaruit met bussen naar airport. Begeleid door TLB. I s in afstemming met US en andere 
partners. Moet gescreend worden door bus en gaat gebeuren door TLB. Twijfelachtig 
proces. Wordt uitgewerkt door US en VK, mogelijk later op de dag try outs. BZ loopt niet 
voorop. Mensen met hoger profiel veilig naar HKIA te krijgen, tolken en high value 
targets TLB daar gaat het om. 

Epistel over evacuatievluchten. Gisteren is er een c17 met 6 mil naar ISL gegaan, mil 
geen nld. Scotters te weinig mensen om te processen. Vandaag weer aantal c130 van 
ISL naar Kabul, een om 11;30 en een om 1630 en nog 2x c17 met nld capaciteit 
beschikbaar. Morgen 4 x c130 kal isl en vice versa. om 0100 uur vannacht vliegtuig in 
nld aankomen. 
2 extra scotters en extra cdp, , kotm vandaag aan in gebied. Tbilisi 
gaan ook 2 scotters heen. Pakistan vluchten zij overvol, processing duurt te lang. 

Extractie US mogelijk naar voren gehaald. Nog geen def datum. Wei zorgelijk omdat ze 
nog lang niet op aantal zitten wat naar ned vervoerd dient te worden. 

,. Voormalig  heeft ontvangst gedaan op schiphol van eerste club 
die naar zoutkamp gaat. Aansluiting BSB bij aankomst, 2 a 3 man om ons van goede 
kant te laten zien. Aandacht crisisteam den haag, oververmoeid, vervanging. Berichten 
van .. dat ze er goed bij zitten. 4 isl nog geen berichten dat die direct door gaan. 

Woordvoering vanuit defensie wordt geformuleerd. Hoe omgaan met lege retourvluchten, 
ook andere nationaliteiten op vluchten 
Voor didag een kamerbrief gemaakt, positieve flow inbrengen, grootste deel van 
ambassadestaf nu uitgevlogen. 

4 besluiten : 
Instructie identificatie bellers 
Groepsgewijze opvang luchthaven 
SG gaat minister vragen naar Tbilisi bellen danken voor medewerking 
Woordvoering Def samengesteld en afgestemd 

lntell 
'---~ 

Lijst met telnr gebied in. Zwaartepunt deze kant op. Grote frustratie tav SOCOM, meer 
focus richting dops 
Landenteams vanuit 10 .1.6 niet gecontact door socom. Vanuit socom afgegaan van 
dreigingsanalyse, weinig direct contact. 3x per dag wordt contact opgenomen met10 .1.o 
Laatst 24 uur berichten opgedroogd. Exfiltratieproducten, kaarten opgemaakt die gebied 
in moeten. 

Veel verzoeken naar en niet naar socom, dus nu in het weekend 8 man. Frustratie 
over J2 die met verlof is gegaan. Onderling wat frictie. 
J2 en behoefte tactische behoefte zit verschil in. Aan eind van de dag most likely en most 
dangerous klaar, stuurt - door. 

-Verliep vloeiend vanmorgen. Spullen stonden klaar. 10.1.6 
~--------,:-:--------. In zwarte woodland gestopt. Mannen zaten er goed bij. -------



- hint dat niet alle spullen uit kunnen, maar wel plannen met socom dat meeste 
terugkomt. - contact met J4 socom hierover. Ook over vrtg, gaat hem in de basis 
niet worden. C130 kunnen maar10.1.o per keer meenemen, zou 10.1.15 zijn, kunnen 
ze niet verkope~·b vliegen zonder paxen. Ze zien verdringing ontstaan, alle landen 
willen er nog zoveel mogelijk eruit halen, Die ruimte en tijd is er niet. Houd er rekening 
mee dat vrtg niet terugkomen. Voor rest zoveel mogelijk uit proberen te krijgen, wapen 
en koppels, die kunnen mee met vluchten paxen. 
ro.1-:0 Wij hebben die informeel in de lijn al 
afgeschreven. Kijken hoeveel effort we daar nog in steken. 
Gisteren wat onduidelijkheid bij Van nde - isl is Oops, van isl-kabul is socom. Is 
wat verwarring over. SOCOM zegt dit wel maar moeten we hier nog wat mee naar OOPS. 
Geen goede samenwerking waarbij dops en socom zelfde spoor belopen. Ze delen geen 
info, Steeds zoeken wie moet waar iets van vinden. Ze hebben geen gezamenlijk beeld 
van de situatie. 
Achterlaten voertuigen is niet onze call, maar die van defensie, zijn def voertuigen. Zitten 
ook nog BZ voertuigen Moeten we neerleggen bij , zit bij 3W BZ gaat over 
voertuigen. Alles wordt nu onder de neuzen van coalitiepartners gejat. Vanuit logistiek zo 
goed mogelijk inzichtelijk maken wat we hebben en wat op nominatie staat om niet mee 
te kunnen nemen. Met die lijst SOCOM bestoken. Hoe dichter vertrek datum nadert, piek 
bij uitvliegbeweging. Instructie hoe om te gaan met die materialen. In hoofdlijnen 
oplijnen water ter plaatse is, uitvragen in gebied. - stemt af met - en 
Bij voorkeur neemt- dit morgen mee naar SOCOM. 

Gisteren team van - gebeld. Door berichtgeving media, vinden ze vervelend. 
een mail gestuurd, met vraag of CKMar ze een hart onder de riem kan steken. Gaat 

hij doen, bellen met en bericht naar team 
Contact gehad met thuisfront van club van , -2 
Namen zijn bekend van club die invliegt. 

CKMar verhaal besproken met PCDS 
Gevoel bij team van voor de bus gegooid worden aangegeven bij CKMar 
CKMar onvrede geuit over gang van zaken richting PCDS. CKMar overweegt nog om dit 
richting CDS te brengen. 
CKMar zal jongens blijven steunen 
Dodag wil ckmar contact met team als geheel, laten we afhangen van Trim gesprekken. 

Morgenvroeg vervanging BMW bij club . , - gaat verzoeken om -

Update 
Laatste bericht van gisterenavond, is onveranderd . Lastige punt is dat lokale mdw zijn 
geclusterd, individuen 
Illusie om te denken dat we iedereen mee gaan krijgen voor de 26e 
Bij socom hard gestuurd op 26e, is niet overal helder dat we echt weggaan op 26. Moeten 
we snel antwoord op vinden op die twijfel. 
Kaag roept iets over NAVO verband, We zitten nu 4 dg voor vertrek, lijkt onlogisch dat 
daar snel besluit over valt. 

23e en 24e zouden gates gesloten worden, dan mogelijk kijken wat er met bussen kan. 
Wij odd van SOCOM operatie en op basis daarvan kunnen wij pb doen. Als SOOM ops 
stopt, stopt onze opdracht ook, Want alles valt weg. Wij moeten drukken op einde 
socom, einde pb tenzij we weer zware militaire ost krijgen. Moeten we scherp op blijven. 
Ook uitstralen naar BZ, we voorzien dater nog alles aangedaan worden om nog dingen 
te doen. BZ moet blijven coi:irdineren met defensie. 



: Idee van Kaag wordt in Den Haag als compleet onrealistisch gezien. US heel veel 
helicopters naar binnen gevlogen, de rest van de navo landen hebben die middelen niet. 
Zonder US is het einde oefening.  
 
Met welke aantallen rekent BZ? Steeds meer mensen nemen contact op met BZ, aantal 
groeit met de dag, nu 700.  
216 is er nu uit, Totaal 900. 700 is niet behapbaar. Bijna allemaal individuele gevallen, 
ook mensen van NGO’s die proberen gegroepeerd naar airport te komen. Heeft BZ hard 
hoofd in 
 

 gisteren onduidelijkheid over ophalen van lokale medewerkers.  geeft 
aan onwenselijk om bij aankomst te zijn. Nog wel voornemens om heen te gaan,  
en , ook oud cdp kabul staan er. 
 
Morgen:  start in Den Haag, briefing SOCOM. gaat naar M,  gaat naar BZ. 
. 
Om 1200 sluiten  en  aan bij lunch Trim sessie 
Na ochtendbriefing korte update. Om 10 uur info delen BZ en dan in de middag 1300 uur 
om kort bij elkaar te komen, voor details SOCOM en DS.  
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Update 23 aug 2021 

08:33 uur __ .. _, .. _ .. 
Korte update 
10:30 meer nieuws vanuit BZ 

.. 
Buiten m niets, vandaag groot rapport vanuit MIVD ve1wacht. .. 
Doorvliegen vau 4 man extra 
.. met .. gebeld om te duiden van 4, die waren gepositioneerd voor rotatie. Zlj 
hebben contact gehad met ..... geen overbodige luxe, - besproken met c-
Taakeenheid. Is gewoon nodig ... wel veITast, was wel sjiek geweest als ze eerst 
met ons gebeld hadden. Ze vallen nu onder taakeenheid, overleg aan voorkant was wel 
lekker geweest, 
-Hebben ze wapens, dat is het geval eigen wapens of die van sof 
-Gaat het op basis van legering, voeding, matjes, is het geval 
-Wringt het met evacuatie capaciteit, knelt niet. 
Gezien bovenstaande niet moeilijk over doen. Besluit is al voor ons genomen. Als het 
voorziet in behoefte niet te lang bij stil staan als randvoorwaarde 

Gaan 40 extra sof ers ook door? Nee blijven in ISL 
Gaat wel extra TE klaar staan op 10.1.6 . We weten niet hoeveel man. Niet 
duidelijk of <litter vervanging is of in aanvulling. Politieke druk neemt toe, voor 
periode 
Bij def top is alles er op geent redeployment op 26 prio 1 

Wat is prognose. Bij socom leeft idee dat ze politiek gezien aan het drnkken zijn. Dat 
er ook nog een kaus is dat er na 26 nog dingen worden gedaan. Goed kijken hoe bz 
hier in staat 
Hangt allemaal af van de Y anken. Voorzien voor ons in randvoo1waarden, zolang 
randvoorwaarden en veiligheid er zijn, kan het, maar goed blijven kijken naar team en 
evt vervanging 

Moeten we zelf niet al door gaan plannen, mensen in potlood gaan neerzetten. Nu 
gepland tot 26 daama 
Moeilijk hoe lang team houdbaai- is daar? 

Belangrijk om te bezien blijft BZ daar? 



Crisisstaf BSB overleg 
24 aug 10:45 um 

Intell 
Zie ppt 

.. _ ...... _._ 
Aanvang 27/08 exfiltratie US, coalitietroepen moeten voor 27 emit zijn. 
Cl dreiging: mee bezig. 10.1.6 

TW 2x ISKP: Suicider IED op ofbij zich, vandaag of morgen 

Schatting 25.000 rondom HIKIA, bij Abbygate 500 ongeveer. Mogelijk wordt morgen 
Abbygate gesloten 

DLD geeu toestemming op gebmik heli' s 

Deze info wordt gedeeld met gebied en meer. 

SOCOM: 
DA ongewijzigd 
Red unit TLB pakt taken op rond HKIA. wordt gezien als SOF 1LB 
ISKP heerst hier ander beeld, bier wordt gesproken over 75 
TLB geeft aan dat zij mst willen bewaren, zij willen ISKP onder controle houden. 

31/8 staat wat betreft TLB. Heli veiplaatsingen zijn gestopt in de stad wordt gezien als act of 
war. Wordt niet toegestaan. Plan met bussen staat en gaat vooralsnog door 
Chef staf andsf is gezien bij airport, wordt gezien als einde 

Voor de lunch komt exfiltratie order uit. Gaat zo lezen en schakelen met 
Vwb quarautaine 5-10 dg kan tlmis ofhotel/mil kamp. Meer info volgt. 
TE 1 zit daar 
TE 2 N1M in Ned, verplaatsing zou zijn naar emiraten, zouden vk faciliteren. 

.___ ___ ____. 

Naasr scenario 1: war we nu doen, 31 e weg, exfiltratie eerder plaarsvinden. VS is pol aan het 
onderhandelen met TLB voor uitstel. Wordt rekening mee gehouden. dan 
Scenario: 2. latere datum van vertrek 
Scenaiio 3: US er uit anderen blijven, Tmkije en Duitsland blijven. Zlj ook in 
onderhandeling met TLB. Wordt aparte OPG voor opgesrrut. 

Moeten we vanuit nld meer moeten gaan drukken op uit:gaan van 3-4 en rouleren. Moeten we 
ve1vangend team op N1M zetten? 

De sof is aan bet plannen dar TE 1 voldoende vo011Zettings ve1mogen heeft. TE 2 is om op te 
plussen niet voor rouleren. 
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Hebben onze mannen voldoende rust? Of ingrijpen met rouleren van 2-3 man.  
 
Heeft opplussen van ons meerwaarde nu? Ja extra handjes hard nodig. Ze houden vol met idee 
dat we er dodag uitgaan. Er staat stip op de horizon. Met redbull en paar uurtjes slaap is het 
vol te houden tot dodag.  zou strakker moeten sturen dat mensen meer rust moeten 
pakken. KCT heeft voldoende rust. Hoe gaan ze zorgen dat BSB meer rust krijgt. Rouleren is 
symptoom bestrijding. BSB heeft wel taken waar wij niet onderuit komen, pb bz-ers en 
herkennen locals. SOCOM ruimer in jasje.  zegt aan dat we pieken naar dodag toe, zij 
gaan er vanuit dat socom dodag eruit gaat. Vraag neerleggen bij , scenarios denken; 
dodag eruit/verlenging: hoe lang denk je het vol te houden met huidige bezetting? Hij moet lui 
verplicht in de rust leggen.  Niet vraag stellen, maar maak plan hoe langer volhouden. 
scenario 2 en 3 uitdenken door . Wat betekend langer in gebied blijven? Wordt 
neergelegd bij .  
 
SOF eenheden gaan in principe niet vervangen maar wel opplussen.  
 
Nadenken of we 15 man in potlood gaan plannen. Constant blokjes van 2 uur slaap. Nu 4 man 
extra in gebied maar werkdruk is niet afgenomen. Druk is toegenomen omdat window kleiner 
wordt, er wordt nu 24/7 gedraaid. Met name in de nacht worden er veel mensen naar binnen 
gehaald. Met het oog op dodag. Begrijpelijk dat ze geen nee zeggen tegen taken.  
 
Nu kan je vanuit de rust gaan plannen. Dus wel in potlood plannen op verversing. We moeten 
er vanuit gaan dat we langer blijven. Afstemming met KCT zoeken zodat we meekunnen in 
hun pool. Al mensen uit team  meenemen?  wil spiegelen met , gisteren 
expliciet uitgesproken, doen we niet. Nu gevoelsmatig, nu zoeken we mensen en kan het wel. 
Tenzij we ze als team insturen.  
Eerst check met  
Het heeft niet voorkeur  Je moet gaan combineren met ander team, anders kom je er niet. 
Ik wil ze liever uit de wind halen. Van daaruit gaan plannen. 
 
Bij KCT aansluiten dan rekening houden met NTM .  
Meteen OPZ er aan plakken, irt NTM dat ze juist in systeem worden gezet. 
 

 BZ kant 
Heerst bepaalde mate van trots.  sprak dank uit voor creativiteit. Vannacht en vanmorgen 
200 mensen op HKIA aangekomen, deel al doorgevlogen. Mensen met nld paspoort komen 
makkelijk binnen.  
 
Vandaag gaat busroute lopen. Nld paspoorthouders in 5 shifts naar HKIA gebracht. Deadline 
van 26 aug opnemen in stuk. Zou betekenen dat we morgen moeten stoppen. Signalen dat 
langer niet gaat lukken. Geen mensen meer binnen, dan wel korte redeployment.  
 
Verlengen dan op hoogste niveau rek op zoeken om tot dodagavond ngo mensen naar binnen 
te halen.  
 
2 scenarios 
TLB niet instemmen met US verlenging 
 
Risico op toename schietincidenten 
 

10.1.b



DOPS 450 konen mee er gingen er maar 270 mee. Hadden teveel bagage meegenomen. 

VN fairshare wordt naar gekeken 
Vandaag 1 vlucht gehad en nog 4 vluchten 

Algemene beeld, vliegmiddelen goed, nu mensen nog 
NA VO contractors worden aangeleverd op luchthaven. 

ISL veel gedoe. Wordt door CDS gesproken met counte1pait. 
2e slot bus wordt naar gekeken. Samengestelde gezinnen, Afghanen op lijsten. Moet overleg 
voor plaatsvinden met 1LB. 

Kamerbliefvanmiddag uit. Morgen 1330 technische b1iefing. 
Bewindslieden overleg gisteren; lijst 1 nld pp houders komen eerst. Opvang nld en opties 
sluiting HKIA. 

AD pagina groot aitikel, goed ontvangen. - drnkt op rechtt:rekken van aantallen. 

Thuisfront 
Contactfrequentie wat naar beneden, 
- gesproken, wilde gebied in maar heeft- afgeraden, anders extra VIP erbij . 

• belicht binnen BSB gesnmrd met laatste svz. 

Logistiek 
Weinig nieuwe bijzonderheden. Contact socom goed, weten welke omvang onze spullen 
hebben. Bijzonderheden vitg gedeeld met Rekening houden dat voe1tuigen niet 
terngkomen. 10.1.15 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

----. Hoef niet via eigen lijn geweest te zijn, kan ook via civiele lijn zijn. Vennoeden 
dat het nog daar staat, maai· wel even uitlopen. 

zit bij OPG aan over redeployment. Koppelen aan- , - doet zaken 
met SOCOM. Exfiltratie socom, redeployment door DOPS. 

Gisteren op vitg trackers gekeken, 10.1.6 op compound zagen we. Er staan op ----castor en er zijn 10.1.6 op HKIA. 1 sleutel nog op 00 

Hoe lang wil BZ nog blijven? Insteek was 700 man uit, nu al over de 1000. 
Zolang er nld pp houder als land verplicht. 
300-400 over is het idee. Hele grote aantallen nog over die we niet kunnen ve1werken. Als 
andere landen blijven zal nld zeker blijven is het idee van-
Wat als <lit allemaal klaar is? Wij willen weten waar we aan toe zijn op langere tennijn, 
blijven polsen. 

Bezoeken Zoutkamp doet IND moeilijk over. - waagt nog terngkoppeling. 
Dodag CKMar hier, presentatie Bezoek- splitsen. 
- eerder komen, met jongens, gemeenschappelijk deel, exit- en dan ckmar met 
jongens .• geeft tijden door 



26082021 1100 uur __ ...... __ ... _ 
In tell 
Zie ppt 
Oproep landen aan mensen om niet naar HKIA te komen. 

_ .. BZ 
NLd staat committee1t zich aan team wat achterblijf, :10 .1.15 tm 31 aug 

--~~~~~~~~--
in Islamabad. Max :10 .1.15 die zijn ingevlogen is insteek. 

Horen zo van bz of ze mensen achterlaten en hoeveel. US wil busoptie openlaten t:m 31/8. Is 
een achter de handje. 

Vannacht in het teken van sluiting alle gates, Abby gate is dicht. Bus is billllen 118 man. 
Opgeroepen mensen be1icht gekregen dat ze veilig heenkomen moeten zoeken. Veiligheids 
threat UK en US. 

Afgelopen mensen nog 37 mensen uit greppel, nu op 1800 ongeveer. Bus lang voor gate 
vanwege verstekelingen aan boord, die zijn er door TLB uitgehaald, 7 man. 
Iedereen begonnen aan redeployment. Nog 160 man op vliegveld moeten er nog uit, 2 x c130 
10;00 uur-1300 uur 
1430-1730 uur 2 x Hercules, 1 landen, mogelijk 2e 
CdP en defat als laatste instappen, 

TE staat gepland te ve1trekken 1100 morgenochtend lokale tijd. Op grond wordt bepaald hoe 

Docnr. Cll 

te gaan afwachten. In kdclO ofhal of hotel. .. en stemmen af en .. check doen 
met bz of zij zelfstandig naar hotel willen kunnen gaan. Morgen aankomst 20:00 uur 
Eindhoven. Wie van KMarlijn aanwezig? Mindef en eds aanwezig wellicht ook ? 

Pe1iode na 31 aug is nog zwa1t gebied van BZ, geen prognose. Inschatting even geen pe1iode 
van inzet in de regio. Isl is vraag of we dan tiberhaupt een rol hebben. Gaan we nog nader 
bespreken. 

Cl 7 blijft vliegen tm 30e tiblisi. 

- had lijst aangeleverd van 1000 man contractors guards van . Hebben 
contact met politiek, zijn niet meegenomen in de lijsten. Ze vallen onder motie van Belhaj. 
Hebben we wel zorg voor. Dit is een vergeten groep die podium gaat pakken, want link met 
nld. 

V1tg 
Duitse optie k:tijgen wij niet helder. Zou vanuit dops/socom moeten komen. Proces van 
vemietiging nog even on Hold. 1 is vemietigd die zonder sleutel. Nog 10.1.15 , die op HKIA 
staan. 
- met j4 socom, hebben geen effort meer gestoken in Duitse collllectie. Hij wil TE cdt ook 
niet mee lastig vallen. Gaan ze geen tijd insteken. Zelf plan op maken. Enige plan is 
vemietigen. 
Nog 1 x boodschap laten landen bij socom <lops a.ls er geen plan komt dan gaan we onklaar 
maken. Nog 4 dg c130, kan die pendelen voor vitg? stelt vi·aag bij socom. Kan Den 



Haag voor beeldvorming niet verkopen, wel materieel er uit niet alle mensen. Kan maar 1 vrtg 
per keer mee. Vanwege regelgeving ook lastig,  
Afgekapt dan onklaar maken op moment bepaald door cdt TE.  
 
Hoe groot is kans dat we mensen op NTM inzetten voor fase 3, na 31? NTM kan er af. Gasten 
vragen of ze op shortlist kunnen.  informeert operations  
 
Overleg SOCOM gecanceld.  
 

 
Geen bijz 
 
 

 
Terugkeer mannen, morgen 20:00 Eindhoven. Vervoer is geregeld. Ze moeten in thuis 
quarantaine. Waar gaan ze heen? 
Afwikkeling is support en zorg. J1 wil weten BMW daar? Socom en KCT willen dat wel. 
Voorstel dat wel te doen in de vorm van .  en dan 1/2 uit de lijn.  
Spullen daar afhandelen dan kunnen mannen van daar naar huis, of eerst naar 00. Idee dat er 
NOS staat dus zsm weg.  
Defusing in ISL, hot debrief in nld (aansluiting S2 en lijn) , Eindhoven, is het idee.     
 
 

 regelt via DVVO touringcar.  
 
 
Vervoer 00 huis,  en  maken plan.  
 
 
Thuisfront informeren als vlucht vanuit ISL vertrekt. Telefoons door shredder in ISL.  
 
 
Bezoek  
Idee om Zijn beeld gate filteren. Met crisisstaf om 1330 in 438 en  pres. Beelden 
afstemmen. Bedanken namens de BSB. 14:30 team met , dan  en .  
1500uur brengt  naar huis.  
 



Docnr. C12 _ .... _ 
BZ 

Geen nieuws, contact NCTV, minbuza gaat reizen, consequenties? Ze voorzien dat er geen 
inzet van BSB benodigd is, maar komen er nog op temg. ISL denk postleiding dat het niet 
nodig is. Vanmiddag definitieve uitkomst. ZOu goed zijn als onze jongens er niet op hoeven 
te draaien, dan kmmen zij wodag met de rest uitvliegen 
Orn 1400 uur is er weer ciisisberaad. - sluit aan en evt ook om 1430 uur. 
1430 uur evaluatie, is bz intern zwaar. • meldt zich af. 

Met VCI afgesproken, N1M van een week vanaf 1 sept tbv Bu.Za convenant 

- wil tav club 2 los van VCI een evaluatie oplopen, vanuit uitvoerende kant. 
Wodag 1300 uur met ve1tegenwoordiging incl bij ons. • · ...... 
-·-sluiten aan. Obv alle inzichten komen tot juiste tijdlijn 
Bewuste keus van- om nog los van VCI te doen. inf01mee1t wel - en VCI 

SOCOM en DOPS lopen evaluatie traject,. pakt op met .. die regie moet pakken. 

Verzoek- om presentatie bespreken we wodag. 

Groep 3 zit in ISL, komen wodag temg. dodagochtend hot debrief g1p 2 en 3 

Af gelopen weekend spullen temg van groep 2. Eerste opzet met welke spullen zijn vemietigd 
in z'n totaliteit. In order van naar LTC en STAF. 

-Thuisfront groep 2 geen contact mee 
Groep 3, comms met thuis zo goed dat we er uit kunnen. 
CKMar wil telnr van mannen groep 2, - checkt of ze <lit will en 

Wat doen met telefoons? S6 kijkt hoe nieuwe ow tel uitgeleverd worden. Dodag 
waarschijnlijk. 
Aanleveren aan AIM om te bezien wat er mee is gebeurd? 

• waarschuwt groep 3 over debiief en trim 



.. __ _ 
310821 11:15 uur 

Vanuit mbo komt verzoek aan club 1 Kabul om ervaiingen te delen met klas en integreren 
hrecp module. Nog even afwachten gezien politieke gevoeligheid 
Daamaast pe1fecte casus om te integreren in opleiding, maar wel goed over nadenken . .. 
Geen nieuwe info 
Fusion intell cell gaat geen nieuwe info komen 

- BZ 
Ging alleen over implementatie van plivate paitijen die in gat kum1en sp1ingen omdat 
f ederatie nu weg is. aanwezig, Uitkomsten worden via mail gedeeld. Heel 
temghoudend. Gaat m 'n om de tolken, is een defensie verantwoordelijkheid. 
Geen keuze gemaakt 10. 2. g en 10. 2 . g voorkeur naar uit gesproken. 

Geen nieuwe ontwikkelingen, behalve fra dui initiatief voor VN afgeblazen, verder beraden 
op mogelijkheden. 

SOCOM 
Geen info 
Vervolg van 3 en 4 van belang. 
Geen rol in VIP bezoeken. Vooralsnog gaan ze 2200 uur wodag uit. fu gebied veel scenaiio 
denken. Zij krijgen flai·den van mee. Kunnen jullie op 00 rekening houden met dat zij naar 
huis willen en dat er evt nieuw team in gaat indien nodig. 
Van BZ NTM van 1 wk, tenzij bet vanuit SOCOM gaat, dan lnilitaire opdracht. 
Opdracht is dat ze er morgen emit gaan en anders hoe gaat dater dau uit zien ... gaat 
uitstralen dat als dat bet geval is, clan vervangend team. 

Min bz gaat call maken over vervolg (info uit bet gebied). Er worden verkeilllingen gedaan in 
Paki, Oostemijkers zijn naai de grens gereden om mensen op te pikken. 

Werkzaamheden in paki, !l.0.2.a 

--~~~~~~~~~~--~---
. Keus kan zijn om daar te la.ten. Voor geval wij 

we rkza amh ede n moeten gaan doen. 
Mogelijk pb van hoogwaardigheidsbekleders in isl. Uit en inbrengen in lastig. 
Nog geen besluit over nemen, nog even over nadenken 

Club v 4 in paki, zit er goed bij. 

- logistiek 
Geennieuws 
Lijst met spullen die kwijt zijn wordt opgemaakt 
Lijst wapens liggen opgeslagen 
GSM, los van A of M. aangeven Afweging ma.ken door. : wat zijn lisico's van 
aanzetten? Wat zijn operationele 1isico' s van niet kunnen gebmiken van gegevens op de 
toestellen. .. loopt A en M DCC/recherche nog uit. Bij - vraag neerleggen van 
lisico's. 

DocmC.13 



Bij dops navragen wat beleid is tav telefoons in gebied.   
 
Verslag naar CKMar gedaan tbv SG.  
Binnen staf appel gedaan om aan te sluiten op evaluaties die vanuit SOCOM en DOPS  
 
Voorwaarschuwing team  over debrief en diffuse . Team 3 zou aansluiten maar dat gaat 
niet lukken? 2 en 3 verplaatsen naar vrijdag of madag.  gaat verplaatsen zodat 1 groep is. 
Pick up wordt door  geregeld  
 
Morgenochtend gaat VCI met tijdlijn aan de slag, die moet in de namiddag worden 
gepresenteerd aan .  sluit aan, met nog iemand 
Morgenmiddag sessie met .  contact met  en   

 wil presentatie, lastig met rubricering, morgen verder over hebben.  
Verslag SG rubriceren.  
 
Dodag een 2e deel van hot wash up, d-day besproken. Moet  bij aansluiten 1430-1630 uur.  
Hot debrief vrijdagochtend       
 
 
 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hoi -

maanaag30 augustus 2021 15:49 

dnehoe 

Betreffende de driehoek het volgende: 

Docnr. C14 

De driehoek is een gebied aangemerkt door de Beveiligingsmanager, Teamleider en Intellspecial ist op de post, teneinde inzichtelijk te krijgen wanneer 
de Taliban dichterbij Kabul zou komen dan wenselijk. De driehoek loopt van Ghazni, naar de Salangpass, naar Jalalabad. Het betreft een gebied van 
p ngeveer 150 ki lometer random Kabul, waarbij een bepaalde buffer of reactietijd aanwezig is. Deze plekken zijn daarom van strategische waarde. 

--
Het kaartje met de GZ en ESZ volgt. Ben asap aan het zoeken/ maken. 

Groeten, .. 

[Paginanummer] 
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Van: 
Verzonden: maanaag23 augustus 2021 1 S:34 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Goede versie: Kort feitenrelaas situatie Kabul 

Hoi-

Even over hebben? 

Gr. -

Van:' KMAR11 4 l@mindef.nl> 
Datum: maandag 23 augustus 2021om14:13:39 
Aan: ' 11 ~----l@mindef.nl> 

Cc:' , KMA.R/STAFIKAB/CL IPA" <1 @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Goede versie: Ko1i feitemelaas situatie Kabul 

Lukt het jullie om de aanvullingen en checks te doen en mij morgen een evt te verspreiden versie toe te sturen? Th: hoorde gisteren van. dater een plan is 
gemaakt en dat er voorbereidingen zijn getroffen in het betreffende weekend om actief mensen op te halen/te begeleiden. Lijkt me belangrijk om op te nemen 
in de tijdlijn, als dat kan. 

Groet, .. 
Commandant Koninklijke Marechaussee 

Van: ' 11 ~i... ___ 1 . ...,@...,m ....... in ... d .... e ... f.__,nl> 
Datum: vrijdag 20 augustus 2021om16:12:30 
Aan:' , KMAR11 <J------l@mindef.nl> 
Cc:' , KMAR/STAFIKAB/CL IPA" <1 @mindef.nl> 
Onderwerp: Goede versie: Kort feitemelaas situatie Kabul 

Goedemiddag .. , 

Hierbij het korte feitenrelaas inclusief de passage over het contact tussen PCDS/Mindef en de BVM. We zijn eea ook al aan het vastleggen in een 
beeldende presentatie die naar verwachting woensdag gereed is. Mocht deze ook gewenst zijn voor het gesprek met de SG (weet even niet meer 
wanneer dat was) dan hoor ik het graag en kunnen we hierin faciliteren. Verder de disclaimer dat eea nog dubbel gecheckt moet worden qua 
tijdstippen. Dit feitenrelaas dus graag nog niet in een roulatie brengen. Voor nu in ieder geval een kort relaas: 

XXXX ALLE TIJDEN ZIJN NL-tijden XXXX 

Donderdag 12 augustus 2021: 
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Mocht je nog vragen hebben, ben ik bereikbaar. Fijn weekend. 

Gr. ---
[Paginanummer] 
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Commandant Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten – Koninklijke Marechaussee 

@mindef.nl 
...................................................................... 
Bezoekadres 
Camp New Amsterdam 
Dolderseweg 34  
3712 BR Huis ter Heide  

Postadres  
Postbus 160, 3769 ZK 
MPC 53P  
Soesterberg 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Dank! 

, KMAR/STAF/KAB/CL IPA 
woensdag 25 augustus 2021 15:17 

, KMAR/LTC; 
RE: Concept feitenrelaas tbv SG 

Zal in de oplegger (want we voegen bv. ook nog convenant BZ toe) de disclaimer terug laten komen. 

Docnr. Cl6 

Weet dus dat de SG er betreft discussie C&C zelfde in zit als ons. Onderstaand relaas gaat haar helpen bij beargumenteren van haar standpunt. 

Groet, • 
Van: < @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 25 augustus 202115:15 ---' KMAR/STAF/KAB/CL IPA @mindef.nl> 

, KMAR/LTC <i @mindef.nl>; 
------------------- -~~~-- ---@mindef.nl> 

0 n de rw er p: Concept feitenrelaas tbv SG 

Beste . , 

Hierbij op verzoek van het feitenrelaas ten behoeve van de SG. Het is van belang om hierbij de disclaimer te vermelden dat dit een eerste 
voorlopige versie is voor intern gebruik waarop momenteel nog een aantal extra checks en mogelijk aanvullingen worden gedaan, dus wijzigingen 
voorbehouden. 
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Gr -
Met vriendelijke groet, 

Liaison Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten 
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Ministerie van Defensie 
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Camp New Amsterdam | Dolderseweg 34 | 3712 BR | Huis ter Heide | 
Postadres | Postbus 160 | 3769 ZK | MPC 53P | Soesterberg | 
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mindef.nl 

www.marechaussee.nl  



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

, KMAR/STAF/KAB/CL IPA 
donaerdag 26 augustus 2021 14:38 

Info voor SG - GRAAG CHECK 

Docnr. Cl7 

HUIDIG CONVENANT - Getekend convenant BZ (3).pdf; NIEUW CONVENANT - Convenant Defensie-BZ definitief 15 april 2021 .docx; Schets 
tijdlijn Kaboel.docx 

Graag jouw check (met en ige spoed, excuses) op mijn wijzigingen in bijgevoegde versie van jullie feitenrelaas en onderstaande tekst. Dank alvast! 

Groet, • 
Beste ---
Zoals gisteren door C-KMar toegezegd aan de SG in hun reguliere P.O., hierbij een kort overzicht van de feiten zoals die zich 12 t/m 16 augustus j l. 
hebben afgespeeld in Kaboel m.b.t. de BSB. 

Eveneens toegevoegd is het huidige convenant met BZ, waarin de verantwoordelijkheden m.b.t. de werkzaamheden van de BSB in dezen zijn 
vastgelegd (voor de volledigheid is ook het concept voor het nog door BZ te tekenen nieuwe convenant bijgevoegd). 

Bijgevoegde schets van de tijdlijn is formeel vastgesteld, noch uitputtend, maar geeft voor nu voldoende inzicht in waar enkele van de gebeurtenissen 
in Kaboel en Den Haag in conflict waren met de C&C-structuur zoals beschreven in de afspraken tussen DEF en BZ (zie de gearceerde passages in de 
t ijdl ijn). 

Belangrijk om op te merken is dat in zowel de huidige als de nieuwe versie van het convenant met BZ, (in respectievelijk artikel 3 en 11) de 
eindverantwoordelijkheid voor de beveiliging berust bij de CdP (in de tijd lijn treedt de tijdelijk zaakgelastigde (TZ) opals CdP) . De commandant van 
het detachement BSB ter plaatse is namens de CdP aangwezen voor de uitvoering van de beveil igingstaak. 

Groet, • 

[Paginanummer] 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

, KMAR/STAF/KAB/CL IPA 
... w_o-en-s-.-ag_,1. 8 augustus 2021 15:28 

. KMARisrAF1oops1c[ cE:wi: &: s:E:v••••••1 
RE: fei·t.-e-n-re"r·-a-a"'"'s Kaboel 

Langer kan uiteraard ook als de materie dat vergt. Omdat het mondeling is wilde ik jullie niet met al te veel werk op zadelen ... 

Groet, • 
Van @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 202114:57 

@mindef.nl>; @mindef.ni>; 
---~--... ------.. .___,___, 

, KMAR/STAF/DOPS/CL BEW&BEV @mindef.nl>; , KMAR/STAF/KAB/CL IPA< ,_______ -------- -----
0 n de rw er p: FW: feitenrelaas Kaboel 

He-· en .. 

Zie onderstaande verzoek. 

Docnr. C18 

@ , We zijn begin deze week direct gestart met het verzamelen, ordenen en op papier zetten van hetgeen afgelopen dagen/ weken gebeurd is. Het 
BSB team welke in het gebied was, wordt vanmiddag bij aankomst in NL gedebrieft. De info uit deze debrief wordt ook meegenomen . Dit vergt 
behoorlijk wat werk, maar we willen het zorgvuldig aanlopen. Vwb de behoefte van CKmar, we gaan zorgen dat j ij uiterlijk morgen een beknopt 
feitenrelaas krijgt. Alhoewel dat wel lastig is om in een half A4tje te duiden. Ik ga dat intern even afstemmen. 

Je hoort! 

Groet .. 

From: KMAR/STAF/KAB/CL IPA J l@mindef.nl> 
Sent: woensdag 18 augustus 2021 14:26 
To: KMAR/STAF/DOPS/CL BEW&BEV <1 @mindef.nl> 
Cc: , KMAR/STAF/DOPS/COGP @mindef.ni>; , KMAR/STAF/DOPS/CL BEW&BEV '-----__..@_ m_in_d_e_f._nl>;-
KMAR/STAF/KAB/CL PERSST @mindef.nl> 
Subject: feitenrelaas Kaboel 

Ha .. , 

Kunnen jullie ook nog (drukke week ... ) uiterlijk morgen i.s.m. LTC/BSB een feitenrelaasje (halve pagina is meer dan genoeg, puntsgewijs is voldoende) 
produceren rond de gebeurtenissen in Kaboel en onze betrokkenheid daarbij? C-KMar spreekt volgende week namelijk de SG en daar zal dit 
ongetwijfeld de revue passeren. C-KMar zal e.e.a. mondeling toelichten, we geven het relaas dus niet schriftelijk mee. 

Alvast bedankt! 

Groet, • 

[Paginanummer] 
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Afghanistan en Provincies Kabul en Police Districts (PD's) 

3 Konmkll)ke Marechaussee 
8 november 2021 

Algemeen en aanloop 
Sinds 2001 de westerse presentie in Afghanistan. 
In feb 2020 de 'deal' tussen VS (Trump) en Tal iban (hierna: TLB), 
highlights: 
- 'Voorwaardelijke terugtrekking' coalitie per 1 mei 2021 
- Intra-Afghaanse vredesbesprekingen in Doha (Qatar) 
- Openlijk breken van TLB met Al-Qaida 
- Vrijlaten aantal gevangenen 

Bij het aantreden van Biden in januari begon de deal in het geding te 
komen. Naarmate 1 mei dichterbij kwam, werd duidelijk dat de 
redeployment datum niet meer gehaald kon worden. Toch kwam een 
amendement op de deal, waarbij een 'onvoorwaardelijke terugtrekking' 
voor 11 september 2021 werd afgekondigd. 

4 Konmkl l)ke Marechaussee 

8 november 2021 

Eventuele voettekst 
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Donderdag 12 augustus: Algemeen 
- De TLB ging met grote stappen door het land heen. 
- 10 provinciale hoofdsteden onder controle 
- De post hanteert een driehoek, ongeveer 150 KM rondom Kabul, 

waarbij het spannend wordt als de TLB dat zou overschrijden. 

Internationale prognose: TLB voor het einde van 
augustus aan of in Kabul! 

s Konmkll)ke Marechaussee 

Donderdag 12 augustus; Act!es 

8 november 2021 

14.39: Gesprek met BVM: Relatieve rust, ondanks toenemende 
dreigingsmeldingen. 
18.00: Gesprek 52 - BVM: door opdrogen informatiepositie en 
terugvallen op 'Open Brennen' een overload. Steunverzoek aan 52. 
20.19: bericht CNN: Evacuatie US Embassy wordt opgestart. CCC 
geinformeerd en vanaf morgen voorbereidingen voor het vertrek van de 
ZMA treffen. 

6 Konmkll)ke Marechaussee 

8 november 2021 

Eventuele voettekst 3 



Vrijdag 13 augustus: Algemeen 
De driehoek die gister besproken werd, wordt al gecompromitteerd. 
Binnen 24 uur zijn Herat, Kandahar, Lashkar Gah en Tarin Kowt 
gevallen. Dit zijn grote steden. Moreel bij de ANDSF is laag, wordt weinig 
weerstand geboden. De focus ligt nu op de stronghold Mazar-e-Sharif. 

In Kabul worden grote vluchtelingenstromen waargenomen. Moskeen en 
parken stromen over van de mensen . Hierdoor ontstaan opstoppingen in 
de stad . 

Internationale prognose: 'changing of the guard' op 
31-08 wordt als niet onmogelijke optie bestempeld. 

Vrijdag 13 augustus: Acties 
Gehele dag : Het team treft voorbereidende handelingen voor het 
vertrekken van Camp Castor. Zaken worden ingepakt, verplaatst of 
vernietigd. 10.1.15 . In de 
eerder opgestelde plannen is het hotel 'the Baron' de nood-uitwijklocatie, 

......+.--,.-.-; 
gezien de ligging tov HKIA. · · 

Informatiestroom droogt enorm op, 
we zijn aangewezen op onbetrouwbare 
'Open Brennen' als twitter. 

1. Oranje : Camp Castor 
2. Blauw: Camp Seitz 
3. Rood : The Baron (volgt later) 

Eventuele voettekst 4 



Zat€rdag 14 augustus: Algemeen 
Mes (1) en Kabul (2) zijn strongholds. Afghaanse troepen trekken terug 
naar deze steden om vanuit daar te hergroeperen en weerstand te 
bieden . De US ondersteund door airstrikes uit te voeren. De VS kondigt 
een troepenopbouw van 5000 aan, icm de 600 die er al waren. Mogelijk 
zou Ghani de capitulatie aankondigen als Mes zou vallen, maar de hoop 
blijft daarop gevestigd . 

Maidan Shar ( een plaatsje nabij en ten zuidwesten 
van Kabul) wordt hev ig gevochten. Dit is de enige 
buffer tussen de TLB en de hoofdstad. 

Deze dag is er intensief contact tussen de NLD en • 
Kabul, op operationeel en I ntellvlak. 

9 Konmkll)ke Marechaussee 

Zaterdag 14 augustus: Acties 
09.40: Defat aan OOPS: verzocht om pre-positioneren militaire evacuatie. 
09.44: Co-locatie bij de Duitsers is afgevallen, besluit genomen tot het nemen van intrek in 'the 
Baron'. Hier is zondag (15/08) plek voor SO pax beschikbaar. 
14.40: bericht 10.2 .a : Terug naar een minimale bezetting in komende 72 uur. Partners 
worden aangemoedigd te volgen. Ook wordt er aangedrongen om de vanuit de US gefaciliteerde 
evacuatie op basis van een Memorandum of Agreement (MOA) af te roepen. Deze borgt ook het 
uiteindelijk uitvliegen uit het gebied indien nodig. Hierop luidt  de noodklok 
richting BZ in Den Haag. Vertrek vanaf de ZMA naar 'the Baron' komt steeds dichterbij. I ntell-positie 
is inmiddels opgedroogd doordat alle partners aan het afschalen zijn. 
17.39: COP neemt besluit tot verplaatsen zodra het kan. BSB is gereed. 
19.22: Bericht dater die avond nog bewindsliedenoverleg plaatsvindt over de LES op de B-lijst. 
22.19: Insteek wordt om de avond van zondag 15-08 te gaan verplaatsen naar 'the Baron' zodat tot 
die tijd op de ZMA nog zo veel mogelijk consulair werk voor het vertrek van de LES kan worden 
uitgevoerd. Planning van inkomende vluchten voor evacuatie is een C-17 op maandag 16-08. 

10 Konmkll)ke Marechaussee 
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UPDATE: Zaterdag 14 augustus, na 22.30: Algemeen en Acties 
Mes is zo goed als gevallen. De TLB heeft Kabul nu als main area of operations. Er zouden 
gesprekken plaatsvinden tussen Ghani (pres), vs en TLB. Een gewelddadige ovemame van 
Kabul wordt door alle partijen als onwenselijk beschouwd. De verwachting is dat de TLB (net 
als vele andere steden) de stad door dialoog wilt ovememen. 

Er komt informatie binnen over aanwezigheid en vijandigheden in de buitenwijken van Kabul. 
Er zouden schoten gehoord worden. De TLB zou zich ophouden bij de 4 poorten van Kabul. Er 
is sprake van storingen in het stroomnetwerk en communicatienetwerk. Dit zorgt voor 
onduidelijke situaties, doordat er weinig informatie uit het gebied komt. 

22.30: S2 belt met TL KAB: Intellupdate gedaan, beeld is onduidelijk en de informatie gering. 
TL KAB (en het team) is in de rust en wacht uit tot morgen. 

22.40: C-BSB doet suggest ie tot verplaatsing oer direct naar Baron-hotel. Vanuit contact met 
de BVM en na intern overleg wordt besloten niet te gaan voor een nachtelijke verplaatsing. 
Signaal aan BVM wordt nogmaals afgegeven dat bij noodzaak hij (de BVM) de rode kaart kan 
trekken en de diplomaten mee kan nemen. 
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Zondagnacht 15 augustus: Algemeen 

8 november 2021 

De situatie door de blackout en geruchten van oprukkende TLB wordt 
onduidelijker en gevaarlijker. Vervolgens komt het gerucht dat er een 
onge'identificeerde helikopter boven de Greenzone wordt gezien . Dit 
volgt enkele uren na het bericht van de TLB dat een testvlucht in 
Kandahar succesvol is gebleken . Ook komt het bericht dat de TLB 2500 
gevangenen uit de Pul-e Charki prison heeft 'onderhandeld'. Deze 
vrijlating gaat gepaard met onrust en geruchten van een uitbraak. 

Vele zorgwekkende indicatoren zijn bereikt. 
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Zondagnacht 15 au~ustus: Act1es 
00.55: De BVM is gebeld door de battlecaptain (US) in Kabul met het 
dringende advies om per direct te gaan verplaatsen naar de luchthaven. 
Crisisteam BSB in Soesterberg wordt in kennis gesteld en 
noodvernietiging Camp Castor wordt opgestart. 
01.45: Verplaatsing van de ZMA naar de luchthaven (HKIA) rn.Ll:i BSB, 
diplo, . DEFAT, tolk. 
01.51: CCC en C-LTC worden door BSB ge'informeerd. CCC informeert 
Min BZ. 
01.55: Aankomst ingang HKIA. Gedurende de nacht installeert het team 
zich in oude NSE-huisvesting op het militaire deel van de luchthaven. 
02.00: Crisisteam BSB in Soesterberg formuleert voorzichtig scenario's 
en monitort de situatie. 
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Zondagnacht 15 augustus: Algemeen 

SI de uit eigen veilighe dsupdate 15-08-2021 

1. nBhooitniCJl.O~jk.Ch.:11k;\tcn 
811sr~mdi~tr;ict inP~rwcni11 INnclen. 

3. V4nn;acht~lijk·2.SOOlf.i~ngcn 
~!~~';a~rrel~~songe ten. Ging 

4. Oooflopend buic-hterivannachtvdn 
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Internationale prognose: 
Ministery of Interior, 
Kha lilzad (VS gezant AFG) en 
TLB stellen een vreedzame 
transitie van de macht voor. 
De rust is er bij de gratie van 
de TLB. 
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Zondag 15 augustus: Acttes 
08.52 uur: Bericht van de !10.2.a dat de GZ wordt losgelaten en zowel de QRF 
als de Role 1 zal worden teruggetrokken naar HKIA. (Beelden van de pendelende 
Chinooks (US) zijn doorlopend in het nieuws). 
12.28 uur: Regering Afghanistan treedt af. 
13.58 uur: Contact vanuit BSB met OOPS (f0 .2 .e _ ). Aan BSB duidelijk gemaakt dat 
rode kaart vwb het vertrek uit Afghanistan een politieke keuze is. NL-presentie blijft 
speerpunt. Zorg hierover gelet op de veiligheidssituatie, ontbreken van intell en 
voortzettingsvermogen van beveiligingsteam BSB. 
14.50 uur: C-BSB rapporteert aan C-LTC over worsteling tussen rode kaart trekken en 
veiligheid LES. Situatie op HKIA wordt als relatief veilig gezien en zodoende vooralsnog 
blijven op HKIA en pogen om LES en tolken naar HKIA te krijgen. 
15.15 uur: C-BSB krijgt bericht van C-LTC dat zorgen zijn gedeeld in de lijn tot aan 
CDS/Mindef. 

1s Konmkll)ke Marechaussee 
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Zondag 15 augustus : Acties 
15.29 : Melding van BVM dater diverse alarmen op HKIA afgaan en dat ze zich 
hebben verplaatst naar de bunker. Apaches vliegen bu iten over het 
I uchthaventerrein . 
16.02 : Door BVM is opdracht aan lokale medewerkers die nog aanwezig waren 
op !10.1.o 

16.40: Via intell-cel wordt vernomen dat de Taliban Kabul intrekken. 

"Greenzone staat open, gevangenis mogelijk geopend, Ghani is vertrokken en 
de TLB is in het Presidentieel Paleis. Er is geen Freedom of Movement zonder de 
TLB tegen het lijf te lopen. Eerste levensbehoeftes worden schaars en mensen 
worden wanhopig ." 
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8 november 2021 

Eventuele voettekst 8 



Zondagavond 15 augustus: Acties en Algemeen 
21.54: Bericht van de BVM dat hij info heeft ontvangen dater een aantal Talibanstrijders 
zouden hebben geprobeerd om het militaire deel van HKIA op te komen . Ze zijn 
opgemerkt door de bewaking en omgebracht in een vuurgevecht. BSB-team heeft 
vuurposities ingenomen ter beveiliging . CCC en OOPS ge'informeerd voor evt. nieuwe 
standpuntbepaling ten aanzien van houdbaarheid veiligheidssituatie. BSB-team start met 
wachtschema. Oefat brengt advies uit aan OOPS om evacuatie-operatie stand-byte gaan 
zetten in het gebied. 

NOOT: hierbij het belang dat de integriteit van het 'militaire kamp' 
verbroken is. Het team staat hierdoor in opperste staat van paraatheid. 
Dit is de eerste melding van de drukte op HKIA en de vele komende 
breach-meldingen. 

17 Konmkll)ke Marechaussee 

Maandag 16 augustus: Algemeen 

FOTO 1: later op de strip 
FOTO 2 : Eerder in de civiele vertrekhal 

8 november 2021 

De situatie op HKIA wordt grimmig. In het donker zoeken mensen naar mogelijkheden om het land te verlaten. De 
us Force Protection is niet in staat om de grote massa's wanhopige mensen terug te dringen, wat tot treurige 
beelden leidt. 

Beelden van drukte, chaos, wanhoop en wanorde voeren de boventoon in zowel de media als de situatie aldaar. 
Dit zorgt voor een enorme beperking in de werkbaarheid en veiligheid van de situatie. 

Door de chaos komen doorlopend meldingen binnen bij het team, meldingen die nooit in de media komen. Zo is er 
Indirect Fire neergekomen (mortierinslag) en zijn er meerdere breach-alarmeringen en een groundattack-alarm 
geweest. 
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Maandagnacht 16 augustus: Act!es 
02.45: BSB wordt gebeld door CCC naar aanleiding van bericht vanuit  Deze is gebeld door US 
Ambassade dat de Taliban de toegangswegen naar HKI A is handen hebben en dat het onzeker hoe 
lang er evacuatie-vluchten kunnen worden uitgevoerd en of het voor LES Oberhaupt de vraag is of 
zij HKIA kunnen bereiken. Informatiepositie is slecht. BSB-team voert verkenning rondom locatie uit 
en ontdekt dat QRF van de Amerikanen verdwenen is en er rondom hun locatie Taliban aanwezig, 
slechts gescheiden door de muur van het luchthaventerrein. 

04.03: Besluit wordt tussen BSB en BZ genomen om per vlucht te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Punt aan de horizon voor eigen vertrek BSB-team en diplomaten wordt gesteld op dinsdag ( 17-08) 
12.00 uur i.v.m. het feit dat dit de deadline is uit de MOA. Dit wordt gedeeld met de BVM. BVM geeft 
aan dat voortzettingsvermogen van het BSB-team sterk afneemt door gebrek aan slaap/rust. 
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Maandag 16 augustus: Acties en algemeen 
08.52: Na eerder binnendringen van de luchthaven (breach) in de ochtend, wordt er nu een derde breach gemeld 
door de BVM. Verplaatsing naar de bunker. Dit terwijl de COP in een veiligheidsoverleg zat. OJ2_~a'.--.----

De luchthaven is totaal afgesloten door de US en er is gedrang bij de 
toegangspoorten. LES7tolken kunnen HKIA niet op en zijn heengezonden. Kans op het Oberhaupt binnen HKIA 
krijgen van mensen is laag. De Noren en Finnen zijn inmiddels ook uitgevlogen. Situatie is steeds 
onoverzichtelijker aan het worden. Vliegverkeer is beperkt en aanvoer US-troepen voor herstel orde dus ook. Defat 
heeft contact met OOPS voor het inbrengen van evacuatie-team. BVM stuurt aan op vertrek uit het gebied uiterlijk 
dinsdag (17-08). Dit wordt vanuit C-BSB ondersteund. 
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Maandag 16 augustus: Acties 
13.22: Luchtruim wordt gesloten voor alle niet-US vluchten. COP en Defat nemen contact 
op met US Ambassade metals insteek om zsm het team inclusief diplomaten te laten 
vertrekken met een Amerikaanse vlucht. Vanuit crisisteam BSB wordt toestemming 
verleend om wapens op de man onklaar te maken en TBB1-materiaal te vernietigen. Oit 
omdat dit niet mee mag aan boord van de uitgaande vluchten. 
14.00: C-BSB aangesloten bij overleg SOCOM en verslag gedaan van huidige onhoudbare 
situatie. C-SOCOM doet verslag vanuit overleg met CENTCOM. Beelden totaal 
verschillende met info vanuit het gebied. C-BSB herhaalt boodschap en dat BSB-team en 
diplomaten een uitgaande vlucht gaan nemen. 
14.19: BVM informeert crisisteam BSB dat Amerikanen geen controle meer hebben over 
de toren van HKIA en dat er paniek bij de Amerikanen ontstaat om ook zelf weg te 
kunnen komen . Vanuit crisisteam BSB wordt CCC ge'informeerd. 
14.49: BVM geeft noodkreet af. Wapens zijn inmiddels onklaar gemaakt. Crisisteam BSB 
heeft contact met CKMar en die geeft aan dater geen vertrek kan plaatsvinden zonder 
toestemming vanuit Mindef en Min BZ. 
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Maandag 16 augustus: samenvattend 
- TLB op steenworp afstand 
- Luchtruim is gesloten, zicht op uitvlucht neemt razendsnel af 
- Luchtverkeerstoren niet meer onder controle US 
- 10 .2 .a 

- Ooorlopend overlopen door wanhopige menigtes 
- Meer dan 3 dagen (72 uur) doorlopend wakker en aan het werk 
- Wapens en communicatiemiddelen onklaar gemaakt of vernietigd 
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Maandag 16 augustus: Acties 
15.22: C-BSB belt met PA CKMar. In verband met overleg CKMar verzocht aan PA CKMar om 
toestemming te gaan vragen bij Mindef voor vertrek. 
16.02: C-BSB in overleg met BZ. I nsteek vanuit BZ is blijven. Tijdens overleg wordt zowel 
roep tot vertrek vanuit BVM als COP ontvangen. C-BSB trekt de rode kaart om te vertrekken .• 
BZ gaat hierin mee. Min BZ blijkt echter standpunt tot blijven te houden. Hierop neemt COP 
volledige verantwoordelijkheid en besluit om met het team te vertrekken. 
16.37: MP blijft vasthouden aan het feit dater diplomaten moeten achterblijven. CKMar benadrukt 
dat BSB in dat geval ook dient te blijven. COP houdt voet bij stuk t.a.v. vertrek. 
16.48: C-BSB belt onbekend nummer terug n.a.v. gemiste oproep. Oproep blijkt van 0.2.e 
(PCDS). Telefoon wordt op speaker gezet met mededeling dat tevens Mindef meeluistert. Opdracht 
wordt vertrekt tot het blij ven op HKI A. C-BSB heeft hierop situatie toegelicht en benadrukt dat 
beveiligingstaak niet meer uitvoerbaar was door gebrek aan wapens, 
voortzettingsvermogen/vermoeidheid en het dreigende ontbreken van enige uitweg uit het gebied 
ivm de laatste vluchten die door de Amerikanen waren aangekondigd. Desondanks blijft opdracht 
om te blijven. 
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Maandag 16 augustus: Acties 
16.50 uur: Na verkregen opdracht belt C-BSB direct met C-LTC over gang van zaken. C-LTC 
escaleert naar CKMar. 
17.07 uur: Crisisteam BSB krijgt bericht dat BVM ook PCDS en Mindef aan de lijn heeft gehad . Deze 
hadden gebeld met de Defat met dezelfde opdracht als aan C-BSB. Defat is vervolgens verzocht om 
ook BVM aan de lij n te laten komen. BVM heeft opdracht gekregen om te blijven en heeft 
aangegeven dit niet te kunnen doen vanuit de veiligheid van zijn team en de diplomaten. Vervolgens 
werd door technische redenen de verbinding verbroken. 
17.12 uur: C-BSB wordt gebeld door CKMar met de mededeling dat er akkoord is vanuit de CDS om 
te vertrekken. 
17.32 uur: BSB-team en diplomaten gaan aan boord. Betreft op dat moment allerlaatste bekende 
vlucht uit het gebied . Nederlandse team verlaat als een van de laatste EU- lidstaten het gebied 
(uitgezonderd UK, Fr, Dui). 
23.55 uur: Daadwerkelijk vertrek richting Doha. 
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Koninklijke Marechaussee 

verslag 

Inleiding 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Afghanistan en de inname van 
Kabul door de Taliban heeft het daar ten behoeve van BZ regulier aanwezige BSB 
team op 16 augustus 2021 het land moeten verlaten. Omdat in de aanloop naar 
dit vertrek er de nodige discussie is geweest binnen BZ en Defensie is verzocht om 
een weergave van de tijdl ijn die heeft geleid tot dit vertrek. Onderstaand t reft u 
de tijdslijn. Deze is tot stand gekomen met de inbreng van het crisisteam BSB, het 
BSB team en de postleiding ter plaatse. We hebben getracht op basis van alle ons 
ter beschikking staande informatie een en ander zo volledig mogelijk te 
reconstrueren. 

/ 
_ ..... / 

• .-·"° 

"'"" ,.. 

I , 

c! pse;/. 

I 
I 

Kaart met Camp Castor, Camp Seitz ( in de Green zone), HKIA en hotel 
The Baron 
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XXXX ALLE TIJDEN ZIJN NL-tijden XXXX 
  

Maandag 09 augustus- woensdag 11 augustus 2021 

 
Het zittende BSB team bereidt zich voor op HOTO en vertrek naar Nederland. In 

de afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden met BZ over relocatie, de 

mogelijkheid van inhuizen bij de Duitsers en het verplaatsen naar Camp Seitz. In 

het kader van relocatie heeft het team een start gemaakt met het weghalen van 
kwetsbare materialen.  

 
Op 10 augustus komt het nieuwe BSB team binnen en op 11 augustus vindt de 

HOTO plaats.  

 

 
Donderdag 12 augustus 2021 

 
Het uitgaande team wordt naar de luchthaven gebracht. Uit contact met BVM ter 

plaatse blijkt nog relatieve rust. Dreigingsmeldingen nemen wel toe en de steden 

in Afghanistan vallen een voor een om richting Kabul. Er wordt voorgesorteerd op 

een verplaatsing van Camp Castor (de ambassade, ZMA) naar de beveiligde Green 

Zone (GZ). Daar zijn meerdere opties waarbij de lijn tot co-locatie bij de Duitsers 
wordt gekozen. In deze fase speelt nog steeds de discussie over de aantallen local 

employed staff (LES) die naar NL mogen komen.  
 

De BVM maakt de afspraak met TZ en Defat om vanaf dodag 12 augustus 2021   
3 x per dag bij elkaar te komen om te syncen. Hierdoor was iedereen op de 

hoogte van dreigingsmeldingen en voorbereidingen. 
 

Informeel krijgt BSB team via andere CPT’s te horen dat er zeer veel beweging is 
op de US-ambassade. Daarnaast komt er geen intell meer binnen vanuit partner-

partijen (normaal 15-25 berichten per dag). Hieruit bleek dat andere (westerse) 
partners individualistischer werden in hun optreden. Ook ontvingen zowel de Sec-

tie 2 als het team al meer dan een maand geen producten meer van  
.   

 

In de avond bericht CNN dat de evacuatie van de US Ambassade opgestart wordt. 
Na verificatie wordt vanuit de BSB de crisiscoördinator (CCC) van BZ geïnformeerd 

en verzocht om een crisisberaad de volgende ochtend (13-08). De BVM in Kabul 
wordt verzocht voorbereidingen te gaan treffen voor het vertrek van de ZMA. Het 

team in Kabul werkt vervolgens onafgebroken de hele nacht door om alles in ge-
reedheid te hebben voor vertrek.  

        
21:30 uur  

De S2 BSB bericht het BSB team Kabul dat UK en US troepen gaan inbrengen tbv 
de evacuatie/reductie van de ambassades en dat de mogelijkheid bestaat dat de 

Afghaanse overheid gaat capituleren bij het verliezen van Kandahar en Mazar-e-

Sharif.  

 
 

 

  

GEDERUBRICEER
D

10.1.b



 

 

 

Ministerie van Defensie 

KMAR LTC 

KMAR LTC/BSB 

Datum 

30 augustus 2021 

 

Pagina 3 van 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vrijdag 13 augustus 2021 
 

Door het BSB team wordt een veiligheidsdriehoek gehanteerd. De driehoek is een 

gebied aangemerkt door de Beveiligingsmanager, Teamleider en Intellspecialist op 
de post, teneinde inzichtelijk te krijgen wanneer de Taliban dichterbij Kabul zou 

komen dan wenselijk. De driehoek loopt van Ghazni, naar de Salangpass, naar Ja-

lalabad. Het betreft een ge-

bied van ongeveer 150 kilo-
meter rondom Kabul, waar-

bij een bepaalde buffer of 
reactietijd aanwezig is. Deze 

plekken zijn daarom van 

strategische waarde.  

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Op vrijdag 13 augustus wordt deze driehoek volledig doorbroken. Belangrijke pun-

ten zijn nog steeds Kabul, Jalalabad en Mazar-e-Sharif. ANDSF lijkt zich terugge-
trokken te hebben tot deze ‘strongholds’ om hier weerstand te kunnen gaan bie-

den. Of dit nog iets uit gaat halen kan betwist worden. 
 

Het BSB team treft gehele dag voorbereidingen op vertrek (vernietiging en inpak-

ken)  
  

 
Uit intell volgt dat 

 
 

Zaterdag 14 augustus 2021 
09.40 uur 

Vanuit Defat wordt aan DOPS verzocht om pre-positioneren militaire evacuatie. 
 

09.44 uur 

Co-locatie bij de Duitsers is afgevallen en besluit is genomen tot het nemen van 

intrek in het Baron-hotel nabij de luchthaven. Hier is zondag (15/08) plek voor 50 
pax beschikbaar.  

 

Uit intell volgt dat de TLB op meerdere fronten strijd aan het voeren is, daardoor 
nog niet de volle focus op Kabul. Prognoses van 72 uur voor een overname zijn 

daarin realistisch, maar afhankelijk van de weerstand die MeS, Jalalabad, Maidan 
Shar en Kabul gaan leveren. 

 
14.40 uur 

10.2.a
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Er komt bericht van de  dat zij teruggaan naar een minimale bezet-
ting in de komende 72 uur. Alle partners worden aangemoedigd hetzelfde te doen. 

Ook wordt er aangedrongen om de vanuit de US gefaciliteerde evacuatie op basis 

van een Memorandum of Agreement (MOA) af te roepen. Deze borgt ook het uit-
eindelijk uitvliegen uit het gebied indien nodig. Maak je hier dus geen gebruik van, 

dan ben je als land op jezelf aangewezen om geëvacueerd te worden. Hierop luidt 

 ( ) de noodklok richting BZ in 

Den Haag. Vertrek vanaf de ZMA naar het Baron-hotel komt steeds dichterbij. In-
tell-positie is inmiddels opgedroogd doordat alle partners aan het afschalen zijn.   

 
17.39 uur 

 neemt het besluit om te gaan verplaatsen zodra het kan. BSB is gereed. 

 

19.22 uur 
Bericht dat er die avond nog bewindsliedenoverleg plaatsvindt over de LES op de 

B-lijst.   
 

22.19 uur 

Insteek wordt om de avond van zondag 15-08 te gaan verplaatsen naar het Ba-

ron-hotel (met verkenning vooraf) zodat tot die tijd op de ZMA nog zo veel moge-

lijk consulair werk voor het vertrek van de LES kan worden uitgevoerd (aanmaken 
visa). Planning van inkomende vluchten voor evacuatie is een C-17 op maandag 

16-08. 
  

22.40 uur 
Er komt informatie binnen over aanwezigheid en vijandigheden in de buitenwijken 

van Kabul. C-BSB doet suggestie tot verplaatsing per direct naar Baron-hotel. 
Vanuit contact met de BVM en na intern overleg wordt besloten niet te gaan voor 

een nachtelijke verplaatsing. Signaal aan BVM wordt nogmaals afgegeven dat bij 
noodzaak hij (de BVM) de rode kaart kan trekken en de diplomaten mee kan ne-

men.  
  

23.50 uur 
De BVM is gebeld door de battlecaptain in Kabul met het dringende advies om per 

direct te gaan verplaatsen naar de luchthaven. Crisisteam BSB in Soesterberg 

wordt in kennis gesteld en noodvernietiging wordt opgestart. 
 

  

10.2.a
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Zondag 15 augustus 2021: 
 

01.00 uur  

Verplaatsing van de ZMA naar de luchthaven (HKIA) HKIA met BSB,  diplo-
maten  defat, tolk. Statische Hongaarse beveiligers ( ) zijn 10 minu-

ten later vertrokken via Camp Seitz. 

 

01.06 uur 
CCC en C-LTC worden door BSB geïnformeerd. CCC informeert Min BZ. 

 
01.10 uur 

Aankomst Abbygate HKIA. Na 15 min kan team naar binnen, Hongaren sluiten 

aan, maar mogen niet naar binnen omdat zij geen RS-pas hebben. Gekozen om 

de Hongaren naar The Baron te sturen zodat ze zo veilig mogelijk zitten en op een 
later moment mogelijk aan kunnen sluiten. De Hongaren kunnen in eerste instan-

tie The Baron niet vinden.  BSB verlaat Abbygate om 
Hongaren naar The Baron te leiden. 

. Denen, Noren en Tsjechen reeds binnen op HKIA.  Gedurende de nacht in-

stalleert het team zich in oude NSE-huisvesting op het militaire deel van de lucht-

haven.  

 
08.52 uur 

Bericht van de  dat de GZ wordt losgelaten en zowel de QRF als de 
Role 1 zal worden teruggetrokken naar HKIA.  

 
10:15 uur NT, 12:45 uur KT 

 

 
 

 
 

Tevens is aan een andere lokale medewerker gevraagd om achtergebleven bagage 
op te halen van Camp Castor. Hij heeft dit in shifts gaan doen, de laatste shift is 

niet gelukt vanwege een blokkade van de straat.   

 
Na 10:15 uur:  

Er wordt door het BSB team een eerste plan gemaakt om LES en tolken op HKIA 
naar binnen te krijgen. Dit plan betrof het processen, searchen en verplaatsen, 

terminal incheck doen en begeleiding tot aan vliegtuig. Dit eerste plan zag er op 
hoofdlijnen als volgt uit: Hotel The Baron, in de nabijheid van HKIA zou gebruikt 

worden als opvanglocatie voor de LES en tolken. Vervolgens zou er vanaf The Ba-
ron te voet worden verplaatst naar HKIA.  

 

10.1.b

10.1.b

10.1.b
10.1.b

10.2.a

10.1.b



 

 

 

Ministerie van Defensie 

KMAR LTC 

KMAR LTC/BSB 

Datum 

30 augustus 2021 

 

Pagina 6 van 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Overzicht van HKIA met de toegangspoorten 

 

12.28 uur  

Regering Afghanistan treedt af.  

 
13.58 uur  

Contact vanuit BSB met DOPS vertegenwoordiger. Aan BSB duidelijk gemaakt dat 

rode kaart vwb het vertrek uit Afghanistan een politieke keuze is. NL-presentie 
blijft speerpunt. Zorg hierover gelet op de veiligheidssituatie, ontbreken van intell 

en voortzettingsvermogen van beveiligingsteam BSB.  

 

14.50 uur  
C-BSB rapporteert aan C-LTC over worsteling tussen rode kaart trekken en veilig-

heid LES. Situatie op HKIA wordt als relatief veilig gezien en zodoende vooralsnog 
blijven op HKIA en pogen om LES en tolken naar HKIA te krijgen.  

 

15.15 uur  

C-BSB krijgt bericht van C-LTC dat zorgen zijn gedeeld in de lijn tot aan CDS/Min-
def. The Baron blijkt niet meer toegankelijk, plan zoals bedacht niet uitvoerbaar. 

 
15:15 uur  

Alarm op HKIA vanwege 2x incoming IDF. Het BSB team was verspreid over 

kamp. Met comms elkaar opgeroepen. Team in de bunker. Er zijn 2 klappers bin-

nengekomen. Alarm bleef aanhouden. Apaches vliegen buiten over het luchtha-

venterrein (buiten normbeeld). 
 

15:30 uur 
Ten tijde van alarm vindt tevens ground attack plaats, breach van het vliegveld. 

BSB team verzameld bij NSE, iedereen is in stand to gegaan (incl BZ) tactische 
posities in gebouw ingenomen. Bericht dat TLB N-HKIA heeft ingesloten, paleis in 

handen van TLB en GZ bezet door TLB. Nooit stand down afgekondigd.  
 

16.40 uur 
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Via intell-cel wordt vernomen dat de Taliban Kabul intrekken. Via lokale medewer-
kers wordt het bericht ontvangen dat de Zweden geplunderd waren (in de buurt 

van Castor).  

 
21.54 uur 

Bericht van de BVM dat hij info heeft ontvangen dat er een aantal Talibanstrijders 

zouden hebben geprobeerd om het militaire deel van HKIA op te komen. Ze zijn 

opgemerkt door de bewaking en omgebracht in een vuurgevecht. BSB-team heeft 
vuurposities ingenomen ter beveiliging. CCC en DOPS geïnformeerd voor evt. 

nieuwe standpuntbepaling ten aanzien van houdbaarheid veiligheidssituatie. BSB-
team start met wachtschema. Defat brengt advies uit aan DOPS om evacuatie-

operatie standby te gaan zetten in het gebied.  
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Maandag 16 augustus 2021 
 

02.45 uur 

TL Bula BSB wordt gebeld door CCC naar aanleiding van bericht vanuit  Deze 
is gebeld door US Ambassade dat de Taliban de toegangswegen naar HKIA is han-

den hebben en dat het onzeker hoe lang er evacuatie-vluchten kunnen worden 

uitgevoerd en of het voor LES überhaupt de vraag is of zij HKIA kunnen bereiken. 

Informatiepositie is slecht. BSB-team voert verkenning rondom locatie uit en ont-
dekt dat QRF van de Amerikanen verdwenen is en er rondom hun locatie Taliban 

aanwezig, slechts gescheiden door de muur van het luchthaventerrein. 
 

03:30 uur 

Het BSB team maakt een nieuw plan om LES en tolken naar binnen te krijgen op 

HKIA. Plan op hoofdlijnen: 
 Verkenning of Abbygate open is 

 Busjes huren bij bouwbedrijf op HKIA 
 Afspraken maken bij terminal 

 2 man BSB aan de poort bij Abbygate, een van hen over de muur 

om overview te hebben en de bekenden te kunnen identificeren, 

de ander bij de poort om de geïdentificeerde naar binnen te trek-

ken 
 Search door US militairen 

 Personen doorgeleid naar opvang met 1 man BSB en 1 BZ om in-
check te doen middels lijst 

 Na incheck met busjes met 2 man BSB pendelen naar terminal 
 Bij terminal 2 man BSB die de LES/tolken in afwachting van vlucht 

zouden plaatsen.  
 

04.03 uur 
Besluit wordt tussen C-BSB en CCC genomen om per vlucht te kijken wat de mo-

gelijkheden zijn. Punt aan de horizon voor eigen vertrek BSB-team en diplomaten 
wordt gesteld op dinsdag (17-08) 12.00 uur i.v.m. het feit dat dit de deadline is 

uit de MOA. Dit wordt gedeeld met de BVM. BVM geeft aan dat voortzettingsver-
mogen van het BSB-team sterk afneemt door gebrek aan slaap/rust. Diplomaten 

ook sterk verminderd functionerend en derhalve een grotere belasting voor het 

team.  
 

04:15 uur NT, 06:45 uur KT  
Verkenning door een aantal teamleden naar Abbey gate om te kijken of deze vrij 

is van Taliban/locals en om te kijken hoe de LES/Tolken naar binnen gehaald kun-
nen worden. De lockdown van het kamp is dan nog gaande. 

 
06.30 uur  

BSB team wordt gebriefd over plan om LES/tolken alsnog op HKIA te krijgen. Aan 
het einde van de briefing komt Defat binnen met het bericht dat de C17 vlucht 

geen toestemming krijgt om te landen, daarnaast zitten alle gates dicht. Les en 

tolken kunnen niet naar binnen.  

 
07:00 uur NT, 09:30 uur KT 

Het BSB team doet nog verkenning naar de North-gate om te bezien of LES en tol-

ken daar wel binnen gehaald kunnen worden. De Taliban bevindt zich op 20 meter 
afstand van de muur om het vliegveld. Defat geeft call om LES en tolken naar huis 

te sturen. 
 

08:30 uur NT, 11:00 uur KT 
Na eerder binnendringen van de luchthaven (breach) in de ochtend, wordt er nu 

een derde breach gemeld door de BVM. Het BSB team en diplomaten verplaatsen 
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naar de bunker. Dit terwijl de  in een veiligheidsoverleg zat.  
. De luchthaven is totaal af-

gesloten door de US en er is gedrang bij de toegangspoorten. LES/tolken kunnen 

HKIA niet op en zijn heengezonden. Kans op het überhaupt binnen HKIA krijgen 
van mensen is laag. De Noren en Finnen zijn inmiddels ook uitgevlogen. Situatie is 

steeds onoverzichtelijker aan het worden. Vliegverkeer is beperkt en aanvoer US-

troepen voor herstel orde dus ook. Defat heeft contact met DOPS voor het inbren-

gen van evacuatie-team.  
 

09:00 uur  
C-BSB en TL Bula BSB sluiten aan bij crisisoverleg BZ.  BZ straalt uit “blijven 

en warme overdracht”. Vanuit de BSB wordt aangegeven dat de situatie dusdanig 

onveilig is dat blijven tot een warme overdracht niet realistisch is.  

 
09:30 uur NT, 12:00 uur KT 

BVM stuurt aan op vertrek uit het gebied uiterlijk dinsdag (17-08). Dit wordt van-
uit C-BSB ondersteund. 

 

13:00 uur NT, 15:30 uur KT 

Het luchtruim wordt gesloten voor alle niet-US vluchten. Door het BSB team wordt 

de oproep ontvangen vanuit US dat uiterlijke uitvliegmogelijkheid gepland staat 
voor 16-08 17.00 uur LT.  en Defat nemen contact op met US Ambassade met 

als insteek om z.s.m. het team inclusief diplomaten te laten vertrekken met een 
Amerikaanse vlucht. Media berichten nog over instroom van 1000 US-militairen, 

maar door sluiten luchtruim zijn er op dat moment zo’n 2500 US-militairen.  
 

13:23: uur NT, 15:53 uur KT 
Vanuit crisisteam BSB wordt bij BVM aangegeven te gaan organiseren om in te 

stappen in US vlucht. Tevens wordt vanuit crisisteam BSB naar DOPS vertegen-
woordiger uitgestraald dat het team asap vertrekt.   

 
14.00 uur 

C-BSB sluit aan bij overleg SOCOM en geeft situatie ter plaatse aan de discrepan-
tie met het beeld van SOCOM vanuit CENTCOM. C-BSB deelt mede dat team pro-

beert vlucht uit te nemen  

 
14:15 uur NT, 16:45uur KT  

De call wordt gemaakt te vertrekken door BVM,  en Defat. Team wordt aange-
meld op de vlucht bij de US. Moet zich om 16:00 uur NT, 18:30 KT uur melden. 

Vanuit crisisteam BSB wordt toestemming verleend om wapens op de man onklaar 
te maken en TBB1-materiaal te vernietigen. Dit omdat dit niet mee mag aan 

boord van de uitgaande vluchten.  
 

14:15 uur 
Bericht van de BVM dat er vanaf 17:00 uur lokale tijd gestart zal worden met eva-

cuatievluchten door de US.  Wapens 

worden als laatste onklaar gemaakt.  

 
14.19 uur  

BVM informeert crisisteam BSB dat Amerikanen geen controle meer hebben over 

de toren van HKIA en dat er paniek bij de Amerikanen ontstaat om ook zelf weg te 
kunnen komen. Vanuit crisisteam BSB wordt CCC geïnformeerd.  

 
14:30 uur NT, 17:00 uur KT 

Om 17:00 uur komt eerste C-17 aan die niet kan landen en doorstart moet ma-
ken. Er moeten lichamen van de flightline worden gehaald en de flightline moet 

vrij gemaakt worden van personen.   

10.2.a
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Ministerie van Defensie 

KMAR LTC 

KMAR LTC/BSB 

Datum 

30 augustus 2021 

 

Pagina 10 van 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
14:35 uur  

Telefoongesprek H-OPS BSB en CKMar. De US roept op om te vertrekken, BSB 

team en diplomaten kunnen mee op US vlucht om 1700 uur. CKMar geeft aan: 
Mindef en Minbuza moeten toestemming geven, niet zelf besluiten.  

 

14:43 uur NT, 17:13 uur KT 

Start noodvernietiging documenten en comms, onklaar maken wapens.   
 

14.49 uur 
BVM geeft noodkreet af. Integriteit landingsbaan in het geding. Wapens zijn in-

middels onklaar gemaakt. Crisisteam BSB geeft bij de BVM aan dat het contact 

heeft met CKMar en die geeft aan dat er geen vertrek kan plaatsvinden zonder 

toestemming vanuit Mindef en Min BZ.  
 

14:58 uur NT, 17:28 uur KT 
Gesprek  en Minbuza op de speaker in aanwezigheid van BSB team. Het BSB 

team luistert mee en hoort dat de  onderbouwing geeft waarom het niet haal-

baar is om te blijven. US kan veiligheid niet meer garanderen. Versterking US is te 

langzaam op gang gekomen. Zijn nu niet in staat goed te reageren op mensen-

massa. Advies van  aan Minbuza om team weg te halen. Er is niet meer te voor-
zien wat er gaat gebeuren, alle landen gaan weg. Aan het einde van het gesprek 

zegt Minbuza: “Ja, voer maar uit”. Hier hoort ook noodvernietiging bij.  
 

15:01 uur 
Telefoongesprek H-OPS BSB en C-BSB. US verliest controle, team kan meevliegen 

met US vlucht om 14:30 uur NT, 17:00 uur KT. Om 16:45uur alles vernietigd. 
Mindef gaat voor vertrek liggen, wil warme overdracht met SOF team dodag. Ge-

escaleerd naar CKMar vanwege mogelijk laatste vlucht nu om 1800. C-BSB geeft 
aan dat erbij DOPS niets bekend is over een mogelijk laatste vlucht. Bij crisisteam 

BSB ontstaat beeld dat Mindef niet de juiste informatie heeft. De laatste intell die 
de S2 BSB heeft is dat US moeite heeft om integriteit start- en landingsbaan te 

behouden.  
 

Crisisteam BSB heeft naar BVM uitgestraald dat team om 18:00 uur uur op de 

vlucht moet. Team heeft namelijk geen wapens en crypto meer en zijn dus niet 
meer in staat hun taak uit te voeren. De Mindef blijft op het standpunt van een 

warme overdracht. C-BSB gaat in lijn escaleren.   
 

15:12 uur 
Bericht  Kabul, die inmiddels is aangesloten bij het crisisteam van BZ in Den 

Haag, aan crisisteam BSB, verwacht dat er snel groen licht gaat komen. Alvast 
verplaatsten naar vliegtuig om te vertrekken.  

 
15.15 uur  

C-BSB belt met PA CKMar. In verband met overleg CKMar loopt de PA CKMar naar 

de Mindef om onder meer de informatie over de onklaar gemaakte wapens bij 

haar te krijgen. 
 

15:30 uur  

Voor aanvang crisisoverleg gesprek  BZ/CCC/C-BSB waarin gelet op situatie 
wordt uitgesproken door C-BSB de rode kaart te trekken en dat men er uit moet. 

Vervolgens snel opvolgende dynamiek waarbij telefonisch Minbuza en  discussi-
eren over blijven of weggaan.  pakt volledige verantwoordelijkheid en besluit te 

vertrekken. 
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15:46 uur  
Bericht H-OPS BSB aan CKMar dat er geen enkel werkend wapen meer op de man 

is.  

  
15:47 uur NT, 18:17 uur KT 

Noodvernietiging gereed, voertuigen bepakt en geparkeerd, wapens onklaar.  

 

15:48 uur NT, 18:18 uur KT 
Verplaatsing team van gebouw naar luchthaven 

 
15:50 uur  

Telefoongesprek vertegenwoordiger HJ5 DOPS – TL Bula BSB.   

Hoogste bevel gegeven dat diplomatieke beveiliging achterblijft.  Wie heeft beslo-

ten om de post te sluiten? Lokaal hebben  en BVM besloten om te vertrekken. 
Wapens zijn vernietigd.   

 
15:51 uur NT, 18:21 uur KT 

Defat telefoongesprek met PCDS en Mindef met boodschap dat Defat moet blijven. 

Team BSB begeleidt Defat mee naar luchthaven.  

 

15:55 uur NT, 18:25 uur KT  
Aankomst luchthaven  

 
15:56 uur NT, 18:26 uur KT 

 geeft bij BSB team aan alle verantwoordelijkheid op zich te nemen t.a.v. het 
vertrek.  

 
16:00 uur  

Telefoongesprek H-OPS en C-BSB. Verzoek van C-BSB om C-SOCOM op de hoogte 
te houden van ontwikkelingen ter plaatse. Geen warme overdracht mogelijk dus 

implicaties voor aflossende eenheden. Vanuit de wandelgangen bij BZ heeft C-BSB 
vernomen dat ook MP nee heeft gezegd op vertrek. 

 
16:02 uur 

BSB Team en diplomaten checken in 

 
16:37 uur 

Signal bericht C-BSB aan crisisstaf BSB: MP geeft aan er moet een diplomaat ach-
terblijven.  

CKMar: Opdracht aan BZ gaat nu uit: uit het vliegtuig, wij gaan waar BZ gaat, dus 
als dat zo gaat gebeuren blijven wij ook.  

 
16:44 uur 

BSB team en diplomaten zijn achter de check-in bij de US, kunnen niet terug. Wa-
pens dusdanig onklaar gemaakt dat ze niet meer functioneren  

 

16.48 uur  

C-BSB belt onbekend nummer terug n.a.v. gemiste oproep. Oproep blijkt van 
PCDS. Telefoon wordt op speaker gezet met mededeling dat tevens Mindef mee-

luistert. Opdracht wordt verstrekt tot het blijven op HKIA. C-BSB heeft hierop situ-

atie toegelicht en benadrukt dat beveiligingstaak niet meer uitvoerbaar was door 
gebrek aan wapens, voortzettingsvermogen/vermoeidheid en het dreigende ont-

breken van enige uitweg uit het gebied i.v.m. de laatste vluchten die door de 
Amerikanen waren aangekondigd. Desondanks blijft de opdracht om te blijven. 

 
16.50 uur: Na verkregen opdracht belt C-BSB direct met C-LTC over gang van za-

ken. C-LTC escaleert naar CKMar. 
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16:54 uur 

Telefoongesprek C-BSB en H-OPS BSB. Escalatie binnen defensie is gelopen. C-

BSB bij PCDS en Mindef harde opdracht gekregen om te blijven, BZ moet blijven 
en BSB dus ook. Ondanks alle aangedragen argumenten. Er is niets tussen te krij-

gen. Politieke druk speelt om niet te vallen. Is er contact met mede MP’s? Idee dat 

dat niet geval is. Defat is ook aan het meegaan met defensie, dat we moeten blij-

ven.  staat achter vertrek heeft aangegeven ter plekke met ontslag te gaan. Er 
wordt gedrukt op inkomen 50 SOF morgen, warme overdracht. Dit spreekt bericht 

tegen van de US dat er geen andere dan US vluchten binnen kunnen komen. C-
BSB drukt nog op onderling politiek contact. 

16:56 uur 

Bericht uit Kabul dat  voet bij stuk houdt en heeft gedreigd met ontslag ter 
plaatse. 

+/- 17:00 uur 

Defat wordt gebeld door PCDS en Mindef, willen BVM spreken. PCDS stelt zich 

voor brengt boodschap dat BSB team niet mag vertrekken. BVM houdt pleidooi 

waarom hij van mening is wel te moeten vertrekken en heeft de vraag gesteld: 

“Weet u wat u van mij vraagt als AOO?” Toen werd de verbinding verbroken. 

16:45- 17:00 uur NT, 19:15-19:30 uur KT 
Team op terminal.  heeft Minbuza weer op aan de telefoon. BSB team hoort dat 

 bij haar aangeeft geen mensen op te offeren voor politiek gewin en zijn ontslag 
aan te bieden als dat wel zou moeten. Na telefoongesprek spreekt  complimen-

ten uit naar BSB team voor al het verzette werk. 

17:06 uur 
Telefoongesprek TL BSB Kabul en TL BULA BSB. De BVM is gebeld door de PCDS 

om met 2 man achter te blijven. BVM heeft gezegd dat hij dit niet doet.   

17.07 uur 
Crisisteam BSB krijgt bericht dat BVM ook PCDS met op de achtergrond Mindef 

aan de lijn heeft gehad. Deze hadden gebeld met de Defat met dezelfde opdracht 

als aan C-BSB. Defat is vervolgens verzocht om ook BVM aan de lijn te laten ko-
men. BVM heeft vervolgens van de PCDS de opdracht gekregen om te blijven, 

maar heeft aangegeven dit niet te kunnen doen vanuit de veiligheid van zijn team 
en de diplomaten. Vervolgens werd door technische redenen de verbinding verbro-

ken.  

17.12 uur 
C-BSB wordt gebeld door CKMar die van de PCDS heeft gehoord dat vlucht met

team zal vertrekken.

17:14 

Telefoongesprek C-BSB met crisisstaf BSB. CKMar geeft aan dat gesprek met BVM 

waarschijnlijk indruk heeft gemaakt. CKMar heeft van de PCDS heeft gehoord dat 
vlucht met team zal vertrekken. 

17.32 uur 
BSB-team en diplomaten gaan aan boord. Betreft op dat moment allerlaatste be-

kende vlucht uit het gebied. Nederlandse team verlaat als een van de laatste EU-
lidstaten het gebied (uitgezonderd UK, Fr, Dui).  

23.55 uur  

Daadwerkelijk vertrek richting Doha. 
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Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

FYI 

Military Police, Unit Special Operations 
Road of Ministry of Interior 
Malalai Watt 

Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

Opvolgen 
Completed 

1ii :=====~/ ===~/---f8i :- @minbuza.nl/ @hg.ms.rs.nato.int (MS) 

From: BVM BSB KABUL< @gmail.com> 

Sent: donderdag 7 januari 202117:04 
To: KAB-BSB < @minbuza.nl> 

Subject: 

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

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

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

[Paginanummer] 



Docnr. C24 

From: KAB-BSB < @minbuza.nl> 

Sent: zondag 10 januari 2021 15:50 

To: #KMAR/DLBE/BSB/ AFDOP1; #KMAR/L TC/BSB/IOP /I NTELL 
Cc: 

Subject: SITREP & APL ZMA Kabu l wk 01 2021. 

Attachments: 20210110 SITREP KAB week 01.docx; 20210110 SITREP KAB week 01.pdf; 20210110 APL 

KAB week 01.docx 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Beste collega's, 

Opvolgen 

Completed 

In de bijlage de SITREP & APL van week 01 2021. 

Uiteraard heb ik de SITREP oak in PDF bijgevoegd zodat deze leesbaar is op mobile devices. 

Mochten er nag vragen zijn dan hoar ik dat graag. 

Gr. -

Military Police, Unit Special Operations 
Road of Ministry of Interior 
Malalai Watt 
Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

1il:--------; I ------0 :- @minbuza.nl/ @hg.ms.rs.nato.int (MS) 

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

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

[Paginanummer] 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -! 

KABUL 
WEKELIJKS SITUATIE RAPPORT 001 
04 JANUARI 2021 - 10 J ANUARI 2021 

BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE • 

VEILI GHEIDSSITU A TIE 
Algemeen 

Doc nr. C25 

Er is op dit moment geen specifiek tegen ons gerichte dreiging, de algemene aanslagdreiging blijft bestaan gericht tegen 
de internationale gemeenschap. De druk van de INS op Kabul stad en zijn veiligheidsinstanties is hoog door de 

voortdurende intentie tot het uitvoeren van complex attacks. Taliban, Haqani en IS hebben laten zien vindingrijk, 
vasthoudend, veerkrachtig en geduldig te zijn. INS zijn constant actief met planning en voorbereiding van nieuwe 

aanslagen. Geweld tegen een grote verscheidenheid aan doelen lijkt dan ook voor de langere termijn bij de Afghaanse 
realiteit te blijven behoren. 
De dreiging om niet-gespecificeerde zelfmoord, VBIED en complexe aanvallen uit te voeren op overheidspersoneel en de 

veiligheidstroepen blijft hoog. De algemene dreiging blijft met name gericht op personeel van overheidsinstellingen, 
veiligheidsdiensten zoals ANA, ANP en NDS, moskeeen, internationale instellingen en hotels. 

(M)IED's / (RC)IED's en CQA met wisselend effect blijven de boventoon voeren in met name die politiedistricten die in de 
periferie van Kabul stad liggen en waar de opstandelingen/terroristen de meeste invloed hebben. 

Ook het gebruik van drones in heel Afghanistan neemt sinds oktober 2020 sterk toe. 

Stod 

Op dit moment zit er nog steeds een serieuze dreiging op locaties die zijn geassocieerd met GIRoA, veiligheidstroepen 

en de internationale gemeenschap. De CPA dreiging op de luchthaven HKIA blijft onverminderd hoog. Ook de dreiging 
op het paleis om een aanslag te plegen op lst Vice President Amrullah Saleh of zijn zonen blijft van kracht. Uit diverse 

rapporten komt ook een specifieke (VB)IED dreiging naar voren op de Russische en lndiaanse ambassade. 
Afgelopen week waren er weer diverse IED incidenten in en om de stad te betreuren. De maand januari is begonnen 
met een flink aantal incidenten, ook hier een behoorlijke stijging in vergel ijking met januari 2020. Er vinden steeds meer 

gerichte aanslagen plaats op overheidsfunctionarissen waarbij grof geweld niet wordt geschuwd. 
De cijfers omtrent het aantal COVID-19 besmettingen zijn onduidelijk en onbetrouwbaar, het is dan ook lastig om in te 

schatten hoe het ervoor staat met de besmettingsgraad. In de stad is het gewoon erg druk en blijkt men zich weinig aan 
te trekken van de COVID-19 problematiek. Vrijwel alle winkeltjes en markten zijn weer open en de bevolking beweegt 
zich vrij door Kabul. 1,Sm afstand houden is op veel drukke plekken in de stad niet aan de orde. Ook het dragen van een 
mondkapje is vrijwel nergens aan de orde. 
De luchtkwaliteit in de avond e n nachtelijke uren is van extreem slechte kwalit eit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen. 

1r.cider:ten 

Datum OmschriivinR Gebied 

04 jan 2021 (RS)IED gedetoneerd, lx LN WIA PD12 

04 jan 2021 (M)IED explosie onder ANDSF voertuig, lx ANDSF WIA PD8 

04 jan 2021 Granaat ontploft in woning medewerker MOD, lx KIA (child) PDlO 

06 jan 2021 NDS Officier doodgeschoten voor zijn woning, lx NDS KIA PD13 

07 jan 2021 Een CRU-777 piloot is vermoord en zijn broer, 2x KIA PDS 

07 ian 2021 (RS)IED gedetoneerd Baghrami Village, no casualties. PD8 

09 jan 2021 (M)IED explosie op medewerker Min.of Health, Toyota Prado lx WIA lx KIA PDlO 

10 jan 2021 (M)IED explosie op Woordvoerder van Gen. Director of Public Protection 3x KIA. PD8 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -- ----------· 

POST 
Al~emeen 

10.1.15 

Meetings op onze ambassade worden frequent georganiseerd door (PLV)CdP, en overige stafleden. COVID instructies 
worden met de uitnodiging(en) meegestuurd. Bezoekers melden zich aan de poort of indien toegestaan met de auto op 
het terrein, met mondkapje, men wordt getemperat uurd en begeleid naar plaats van meeting. Daarbij steeds rekening 
houdend met de 1,5 meter afstand. Zodra men plaatsneemt kan het mondkapje af. 

Operation eel 

Per"oneei 

Medisch 10.2.e 

Motivatie / moreel 
lnzetbaarheidsgraad 

I' Wie--=-------------·-F~u=n=c=tie=----------------1 ln/ uit I Datum 
i0 .2 .e 



 BSB – NEDERLANDSE AMBASSADE -  
 

 

Training & neventaken   

Diversen    
 

A. Wapens en munitie 

B.  Voertuigen 

C. Communicatie 
Er stond een bezoek gepland van  op 12 januari, deze afspraak is geannuleerd vanwege het 
niet verkrijgen van een visum voor Afghanistan. 
 
D. Medisch 
Vanwege de COVID-19 gelden er zeer strenge maatregelen op de ZMA Kabul. De postleiding heeft  een hernieuwd 
MEMO geschreven om de regels aan te scherpen. Ook is er een schrijven vanuit BZ gekomen met COVID-19 richtlijnen 
voor kanselarijen en residenties, ook de daarin genoemde maatregelen nemen we zoveel als mogelijk over.  
Bij terugkomst in Nederland na een uitzending in een hoog risico land wordt er een thuis quarantaine van 14 dagen 
gehanteerd door de overheid.  
We hebben verschillende clusters op de ZMA ingesteld om zo de risico’s te kunnen beperken.  
Bij vertrek uit Kabul laten we de PCR test sinds kort uitvoeren door de Duitse Medische Kliniek. Een verpleegkundige 
komt naar de ZMA en neemt hier de test af.  
Bij vertrek uit NL wordt een ieder verplicht getest, bij negatief resultaat mag men vliegen.  
De test mag niet ouder zijn dan 96 uur. 
 
De luchtkwaliteit in de avond en nachtelijke uren is van extreem slechte kwaliteit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen.  
 
 
E. Bevoorrading  

F. Infrastructuur & huisvesting  
De huisvesting van het BSB detachement is gefaciliteerd op de compound van ambassade. De huisvesting wordt als goed 
ervaren door het personeel. De renovatiewerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang met, inachtneming van de 
coronamaatregelen. 
 

 

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -- ----------· 

Veelvoorkomende afkortingc.011 

ABP 

SF 

AOE 

ALP 

ANA 

ANDSF 

ANI' 

Al'PF 

CRU 

CQA 

OCl'SU 

PSD 

INS 

ISI 

ISIL 

IS-KP 

bsI, 

LN 

MgJ 

NDS 

OR OU PS TIRMINOLOOY ATTACK METHODS AND COMPONENTS 

Affhan Border Police CAV Civilian Annouc~d Vehicle 10.1.b BB Body Some llEDl 

Special Forces OIRoA Government of the lslamk BOLO Be On the Lookout 
Republic of 
AfYhanistan 

Anti·Government Elements Cl' Check Point CA / Cl'X Complex attack 

Afghan Local Police EC:M 8ectronic Counter Measures c:w Command Wire 

Afghan National Army ECP Entry Check Point HME Home Made Explosives 

Afghan National~& Security ESZ Enhanced Security Zone HMO Heavy Machine Gun 
Forces 

Afghan National Police oz Green Zone IDF Indirect fire 

AFG Personal Protection Force HKJA(KAIA) Hamad Karzai International IED Improvised Explosive Device 
Airoort 

Crisis Response Unit HVT High Value Target LSVBllD Large SVBIED 

Close Quarter Assassination IVO In the V'icinity Of M/ MAO Magnetic 

General Command of Police Special KIA Killed In Action MC (IED) Motor Cycle 
Units 

Personal Security Detail &~ Route MO ~fodm Operandi 

Insurgents ~ Location ... Person Borne (IEO) 

Pakistan Intelligence Servic:es MEP Main Entry Point RC Radio Controlled (IED) 

Islamic State In the Levant NPDK No Further Details Known RDX Commercial Explosives 

Islamic ~ • Khorasan Province NSTR Nothing Significant To Report RPO Rocket Propelled Grenade 

Lashkar-e-I.Ail!a. OS Open Source SAF Small arms fire 

Local Nationals PAX People/persons UV Under Vehide OED) 
Ministry of Interior PD Police District uxo Unexploded Ordnance 

National Directorate of Security POO / POI Point of Origin I Point of Impact VBISVB ~Borne/Suicide~~ 
Borne 

Het wekelijks situatie rapport bevat een verzameling van (on)geclassificeerd materiaal verzameld uit verschillende 
bronnen tijdens de gerapporteerde periode. Het is bedoeld om situationeel bewustzijn le creeren van lncidenten en 
gebieden welke relevant zijn voor d iplomaten en beveiligingspersoneel. Deze samenvatting is ontwikkelt voor gebruik 
van de Nederlandse ambassade in Kabul. Ond erdelen van de inhoud kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten en 
mogen niet worden doorgestuurd of gekopieerd zonder toestemming van de opdrachtgever. 

Voorbereid door: 

OPS: --------



From: 
Sent: 
Subject: 
Attachments: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

FYI 

Military Police, Unit Special Operations 
Road of Ministry of Interior 
Malalai Watt 

Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

KAB-BSB < @minbuza.nl> 

zondag 10 januari 2021 07:46 

FYI 
SIGACTs on 06 Jan 2021.xlsx 

Opvolgen 
Completed 

1ii :=====~/ ===~/---f8i :- @minbuza.nl/ @hg.ms.rs.nato.int (MS) 

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

Docnr. C28 

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

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

[Paginanummer] 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

Opvolgen 
Voltooid 

- , - en andere ge'interesseerden 

Docnr. C30 

Vanuit 1.0.1.o hebben wij de lange termijn inlichtingen analyse (2021-2023) voor Afghanistan mogen 
ontvangen. 
Deze is in te lezen op 10.1.o 

..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 

Ik hoop u alle hierbij voldoende te hebben ge'informeerd. 

Vriendelijke greet, 

Section Intelligence (S2) 

Brigade Special Security Assignments (BSB) 
Royal Marechaussee 
Ministry of Defense 
Camp New Amsterdam I Dolderseweg 34 I 3712 BR I Huis ter heide I••••• 
ITelli:ll~~~~~~~ / ......... @mindef.ni 

@mindef .ni 

---------Disclaimer ------------

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. 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
vallen. 
lndien dit e-mailbericht niet voor u bestemd Is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen. 

1 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

Subject: 
Attachments: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Beste collega's, 

KAB-BSB < @minbuza.nl> 

zondag 17 januari 2021 17: 17 

#KMAR/DLBE/BSB/ AFDOP1; #KMAR/L TC/BSB/IOP /I NTELL 

Sitrep & APL wk 02 ZMA Kabul. 

20210117 APL KAB week 02.docx; 20210117 SITREP KAB week 02.pdf 

Follow up 
Completed 

In de bijlage(n) de SITREP & APL van week 02 ZMA Kabul. 

Graag deze week aandacht voor de APL, deze is al weken onbeantwoord gebleven! 

Mochten er nag vragen zijn of opmerkingen dan hoar ik dat graag. 

Gr.··· 

M ilitary Police, Unit Special Operations 
Road of Ministry of Interior 
Malalai Watt 
Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

1il:--------; I ------
0 :- @minbuza.nl/ @hg.ms.rs.nato.int (MS) 

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

Docnr. C32 

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

[Paginanummer] 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE --

KABUL 
WEKELIJKS SITUATIE RAPPORT 002 
11 JANUARI 2021 - 17 J ANUARI 2021 

BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE · 

VEILIGHEIDSSITU A TIE 
Algemeen 

Docnr. C33 

Er is op dit moment geen specifiek tegen ons gerichte dreiging, de algemene aanslagdreiging blijft bestaan gericht tegen 
de internationale gemeenschap. De druk van de INS op Kabul stad en zijn veiligheidsinstanties is hoog door de 
voortdurende intentie tot het uitvoeren van complex attacks. Taliban, Haqani en IS hebben laten zien vindingrijk, 
vasthoudend, veerkracht ig en geduldig te zijn. INS zijn constant actief met planning en voorbereiding van nieuwe 
aanslagen. Geweld tegen een grote verscheidenheid aan doelen lijkt dan ook voor de langere termijn bij de Afghaanse 
realiteit te blijven behoren. 
De dreiging om niet -gespecificeerde zelfmoord, VBIED en complexe aanvallen uit te voeren op overheidspersoneel en de 
veiligheidstroepen blijft hoog. De algemene dreiging blij ft met name gericht op personeel van overheidsinstellingen, 
veiligheidsdiensten zoals ANA, ANP en NDS, moskeeen, internationale instellingen en hotels. 
(M)IED's / (RC)IED's en CQA met wisselend effect blijven de boventoon voeren in met name die politiedistricten die in de 
periferie van Kabul stad liggen en waar de opstandelingen/terroristen de meeste invloed hebben. 
Ook het gebruik van drones in heel Afghanistan neemt sinds oktober 2020 sterk toe. 
In veel provincies in Afghanistan vinden heftige gevechten plaats tussen overheidstroepen en diverse groeperingen 
{Taliban). Er worden aan beide kanten zware verliezen geleden. Diverse rapporten schetsen een verontrustend beeld. 

S to cl 

Op dit moment zit er nog steeds een serieuze dreiging op locaties die zijn geassocieerd met GIRoA, veiligheidstroepen 
en de internationale gemeenschap. De CPA dreiging op de luchthaven HKIA blijft onverminderd hoog. Ook de dreiging 
op het paleis om een aanslag te plegen op lst Vice President Amrullah Saleh of zijn zonen blijft van kracht. De specifieke 
(VB)IED dreiging op de Russische en lndiaanse ambassade blijft nog steeds van kracht. Uit diverse rapporten komt ook 
naar voren dat de RS faciliteiten rondom Massoud circle mogelijk doelwit kunnen zijn van CPA. 
Afgelopen week waren er weer diverse IED incidenten in en om de stad te betreuren. In de tweede week van januari is 
wederom een flink aantal incidenten te betreuren, daarmee stevent januari af op een record aantal geweldsincidenten. 
Er vinden steeds meer gericht e aanslagen plaats op overheidsfunctionarissen waarbij grof geweld niet wordt geschuwd. 
De cijfers omtrent het aantal COVID-19 besmettingen zijn onduidelijk en onbetrouwbaar, het is dan ook lastig om in te 
schatten hoe het ervoor staat met de besmet tingsgraad. In de stad is het gewoon erg druk en blijkt men zich weinig aan 
te t rekken van de COVID-19 problematiek. Vrijwel alle winkeltjes en markten zijn weer open en de bevolking beweegt 
zich vrij door Kabul. 1,Sm afstand houden is op veel drukke plekken in de stad niet aan de orde. Ook het dragen van een 
mondkapje is vrijwel nergens aan de orde. 
De luchtkwaliteit in de avond en nachtelijke uren is van extreem slechte kwaliteit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen. 

lncidenien 

Datum Omschrijving Gebied 
11-01-2021 CQA angainst ANA Colonel working at Fahim National Defence Universitv, l x KIA. PD12 
12-01-2021 (M)IED op een ANA ambulance ontploft, geen gewonden PD14 
12-01-2021 (RS)IED detonation at ANP Ranger, no casualties PD8 
12-01-2021 IED detonation in flowerpot close to the house of Maidan Wardak' s Major, Zarif Ghafari PDS 
12-01-2021 Detonation of two hand grenades at a bucher shop, no casualties PDS 
12-01-2021 SAF attack against University Professor/poli t ical analist, l x WIA (guard) PD9 
13-01-2021 CQA against ANP member, lx ANP KIA PDS 
13-01-2021 Armed clash between ANP and gunmen, lx ANP KIA PD8 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE-- ·---------· 

15-01-2021 (M)IED detonation Toyota Corolla, 2x LN WIA PD17 
16-01-2021 (M)IED detonation at armoured SUV, the deputy chief of police, 2x ANP KIA lx WIA (chief) PD3 
17-01-2021 SAF attack at female prosecutors and judges Supreme court, 4x KIA PD10 

POST 
Algerneen 

10 .1.0 

Meetings op onze ambassade worden frequent georganiseerd door (PLV)CdP, en overige stafleden. COVID instructies 
worden met de uitnodiging(en) meegestuurd. Bezoekers melden zich aan de poort of indien toegestaan met de auto op 
het terrein, met mondkapje, men wordt getemperatuurd en begeleid naar plaats van meet ing. Daarbij steeds rekening 
houdend met de 1,5 meter afstand. Zodra men plaatsneemt kan het mondkapje af. 

Operationeel 

ii'reii•·•-•I lr .. -- - - - I Wlt;f} er;.;m ·• .... 1•• ' -
29/01- 02/02 '21 VCI missie I 2x VCI & lx BSB 
NOTG 10 .1.IJ 

Begin maart 

Personee! 

Medisch 10 .2 .e 

Motivatie / moreel 
lnzetbaarheidsgraad 



BSB – NEDERLANDSE AMBASSADE -  

Training & neventaken   

Diversen   

A. Wapens en munitie 

B.  Voertuigen 

C. Communicatie 
Het bezoek van  is tot nader order verschoven, nieuwe data volgt. 

D. Medisch 
Vanwege de COVID-19 gelden er zeer strenge maatregelen op de ZMA Kabul. De postleiding heeft  een hernieuwd 
MEMO geschreven om de regels aan te scherpen. Ook is er een schrijven vanuit BZ gekomen met COVID-19 richtlijnen 
voor kanselarijen en residenties, ook de daarin genoemde maatregelen nemen we zoveel als mogelijk over.  
Bij terugkomst in Nederland na een uitzending in een hoog risico land wordt er een thuis quarantaine van 14 dagen 
gehanteerd door de overheid.  
We hebben verschillende clusters op de ZMA ingesteld om zo de risico’s te kunnen beperken.  
Bij vertrek uit Kabul laten we de PCR test sinds kort uitvoeren door de Duitse Medische Kliniek. Een verpleegkundige 
komt naar de ZMA en neemt hier de test af.  
Bij vertrek uit NL wordt een ieder verplicht getest, bij negatief resultaat mag men vliegen.  
De test mag niet ouder zijn dan 96 uur. 

De luchtkwaliteit in de avond en nachtelijke uren is van extreem slechte kwaliteit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen.  

E. Bevoorrading  

F. Infrastructuur & huisvesting  
De huisvesting van het BSB detachement is gefaciliteerd op de compound van ambassade. De huisvesting wordt als goed 
ervaren door het personeel. De renovatiewerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang met, inachtneming van de 
coronamaatregelen. 

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE-- ·---------· 

Veelvoorkomende afkortinge P 

ABI' 

SF 

AOE 

ALP 

ANA 

ANDSF 

ANI' 

Al'l'F 

CRU 

CQA 

OCPSU 

l'SD 

INS 

ISI 

ISIL 

IS-Kl' 

~ 

LN 

MQJ 
NDS 

OR OU I'S TIRMINOLOOY ATTACK METHODS AND COMl'ONENTS 

Affhan Border Police CAV Civilian Armo11c .. t1 Vehicle (861 BB Body Borne llEDl 

Special Forces OIRoA 
Government of the Islamic BOLO Be On the Lookout 

Republic of 
AfYhanistan 

Anti·Government Elements Cl' Check Point CA / C PX Complex attadc 

Afghan Local Police ICM 8ectronic Counter Measures cw Command Wire 

Afghan National Army ECI' Entry Check Point HME Home Made Explosives 

Afghan National Qtf.e~& Security ESZ Enhanced Security Zone HMO Heavy Machine Gun 
Forces 

Afghan National Police 0% Green Zone IDF lnairect fire 

AFG Personal Protection Force HKJA(KAIA) Hamad Karzai International IED Improvised Explosive Device 
Airport 

Crisis Response Unit HVT High Value Target LSVBllD Large SVBIED 

Close Quarter Assassination IVO In the Vicinity Of M / MAO Magnetic 

General Command of Po~ce Special KIA Killed In Action MC (lED) Motor Cycle 
Units 

Personal Security Detail &t Route MO Modus Operandi 

Insurgents ~ Location PB Person Borne (IED) 

Pakistan Intelligence Services MEI' Main Entry Point RC Radio Controlled (IED) 

Islamic State In the Levant NFDK No Further Details Known ROX Commercial Explosives 

Islamic ~ • Khorasan Province NSTR Nothing Significant To Report RPO Rocket Propelled Grenade 

Lashkar+ Iftil!a. OS Open Source SAF Small arms fire 

Local Nationals l'AX People/persons UV Under Vehicle (IED) 

Ministry of Interior l'D Police District uxo Unexploded Ordnance 

National Directorate of Security l'OO f l'OI Point of Origin I Point of Impact VB/SVB ~BornelSui<ide ~ 
Borne 

Het wekelijks situatie rapport bevat een verzameling van (on)geclassificeerd materiaal verzameld uit verschillende 
bronnen lijdens de gerapporteerde periode. He! is bed oeld om siluationeel bewuslzijn te creeren van lncidenten e n 
gebieden welke relevant zijn voor d iplo ma ten en beveiligingspersoneel. Deze samenvatting is ontwikkelt voor gebruik 
van de Nederlandse ambassade in Kabul. Onderdelen van de inhoud kunnen onderhevig zijn aan auteursrechlen en 
mogen niet worden doorgestuurd of gekopieerd zonder toeslemming van de opdrachtgever. 

Voorbereid door: 

10.2.e 

O PS: --------



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

vrijdag 15 januari 2021 14:33 

#KMAR/LTC/BSB/IOP/INTELL;····· ••••• 

Fwd: Explosieve lading Kabul 

Docnr. C35 

Attachments: 2021-01-1 1_DV _Explosieve uitwerking mogelijke dreigingen Kabul.docx; ARES-Special
Report-Explosive-Weapons-in-Populated-Areas-May-2016 _ web.pdf; ARES-Special
Report-Indirect-Fire_ web.pdf 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

--en/of anderen, 

Opvolgen 
Flagged 

Hebben jullie misschien maandag een moment om op onderstaande vraag antwoord te formuleren? Wat mij 
betreft in gezamenlijkheid! 

Mail is blijven liggen omdat hij naar mijn minbuza is verzonden, om die reden zit er (uiteraard altijd) klein 
beetje urgentie op. 

Groet! 

Van: ' 11 < @minbuza.nl> 
Datum: donderdag 14 januari 2021om16:56:30 
Aan: ' 11 @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Explosieve lading Kabul 

My bad. Verkeerde mailadres. 

Vriendelijke groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbem.com) 

Van: ~ J @minbuza.nl> 
Datum: dinsdag 12 jan. 2021 11 :40 AM 
Aan: < @minbuza.nl> 
Kopie: < @minbuza.nl> 
Onderwerp: FW: Explosieve lading Kabul 

[Paginanummer] 



Hai-----. 

Zoals gisteren al aangegeven zou ik graag input van jou en de BVM's en 52 hebben voor de vraag van lk heb 

geprobeerd weer te geven met welke mogelijke dreigingen we op de nieuwe locatie rekening zouden kunnen houden 
qua grootte van de explosieve lading. 

lk heb een voorzet gegeven, maar hoop dat jullie daar nag op- of aanmerkingen bij hebben gezien jullie kennis en 
ervaring. 

Zou je de vraag uit willen zetten metals het kan een reactie voor aanstaande dinsdag? (19-01) dan kan ik a lies 

doorgeven aan -

Alvast bedankt! 

Groeten 

Met vriendelijke groet, 

Sr. Beleidsmedewerker Veiligheid & Crisiscoordinatie 

Directie Veiligheid, Crisiscoordinatie en lntegriteit {VCI} 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I• I Den Haag 

T 
@minbuza.nl 

woe flex 

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

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

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

[Paginanummer] 



Docnr. C40 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 
• Sources in Qatar confirmed some members of the Taliban's negotiating team, including their 

chief negotiator Shaikh Abdul Hakim Haqqani, have not traveled back to Doha from Pakistan to 
attend the second round of negotiations. 

• 07 /01: In southern Uruzgan province, a suicide car bomber detonated a vehicle full of 
explosives early Thursday near a military base, killing six security forces, said a provincial 
council member who was not authorized to speak with the media. Mohammad Karim Karimi, 
deputy head of the provincial council in Uruzgan, confirmed the attack on the military base in 
Tirin Kot, the provincial capital, but couldn't provide an exact death toll. He said the explosion 
was so strong it sent shock waves through the city. 

COVID-19 
10-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 53.522 
• 8. 728 actieve gevallen 
• 43.948 hersteld 
• 2.288 overleden 

The first shipment of COVID-19 vaccine will arrive in Afghanistan in six months' time with the financial 
support of World Bank and ADS. 

SIGACTS 
10/01: 

• An explosion occurred in Kabul's 6th Police District on the evening of Jan. 10. The cause of the blast 
remains unclear. Authorities have not confirmed if the explosion has resulted in any injuries; however, 
casualties are possible. No group has yet formally claimed responsibility for the incident. 

• 08:30hrs, MIED Detonation, PD08, Karte-e Naw area. At least three people including a spokesman for the 
National Protection Force (NPPF), were killed and another individual wounded as a result of an MIED in the 
above-mentioned area. 

09/11: 
• 07:35hrs, MIED Detonation, PD10, 3rd Phase of Aria town area. A Prado vehicle driver was injured in an 

MIED Detonation in the above-mentioned area, it is unclear at this stage who the driver was and if he was 
the intended target. 
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EVACS 
NSTR 

 

 

THREATS 
• 10/11: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the 

Afghan Parliament. EUJAC COMMENT: Previous threat reporting indicated that insurgents plan to target 

Afghan Parliament using a VBIED. New Afghan Parliament building was built in the Dar-ul-Aman area of 

PD6 by the Indian government’s fund. The security of the facility has been enhanced to prevent any 

attack against it. However, an attack targeting staff members of parliament at the Entry CP (ECP) cannot 

be ruled out. At least three Parliament Members were targeted over the past three months, however, no 

insurgent group has claimed the responsibility for the attacks. COMMENT ENDS. 

 
- 7 JAN: New threat report indicates that insurgents plan to attack the Afghan 1st Vice President Amrullah 

Saleh at his office. The insurgents planned to use unknown military uniforms. The insurgents intend to use 

Vehicle Bourne IED (VBIED) or Body Bourne IED (BBIED) during the attack targeting VP Saleh. 

- 7 JAN: insurgents plan to target Afghan Parliament using a VBIED. Insurgents plan to use a Toyota 

vehicle as a VBIED. 

- 7 JAN: threat report indicates unknown insurgent group planning a complex attack using a VBIED and ten 

BBIEDs to target Indian Embassy in Kabul. Reporting indicates the insurgents’ second target is the 

Russian Embassy. The attack is planned to initiate with a VBIED and later the BBIEDs will enter the 

embassies and detonate. COMMENT: De Ambassade van India ligt in PD2 op ongeveer een kilometer 

afstand van de Nederlandse ambassade. ENDS 

- 7 JAN: Additional threat reporting indicates that an insurgent group is planning to attack the opening 

ceremony of an office building in Kabul City. The insurgent group is planning to target the opening 

ceremony, which was scheduled to be completed in late-Jan or early-Feb. 
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- 5 JAN: A single threat report indicates that insurgents plan to conduct Vehicle Bourne IED 

(VBIED) and suicide attacks against US convoys within Kabul Province. 
 

 

EVENTS 
• 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 



Docnr. C41 

Van: 
Verzonden: dinsdag 12 januan 2021 07:33 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Op 6 januari zijn de Inter Afghan Negotiations hervat. Tot nu toe zijn er sinds de hervatting nog 
geen toenaderingen gemaakt betreffende de agenda van de onderhandelingen. 

COVID-19 

12-01 -2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 53,584 
• 7,146 actieve gevallen 
• 44,137 hersteld 
• 2,301 overleden . 

SIGACTS 

lOJAN: 
1230hrs, PD12, Mehteralam Baba Hotel, Roadside IED found, device cleared 

11 JAN: 
NSTR 

1300hrs, PDS Deh Arban area, reportedly, unknown armed men attacked the vehicle belonging to a 
commander of an illegal armed group. Two persons were killed. 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Section Intelligence (S2) 

Brigade Special Security Assignments (BSB) 
Royal Marechaussee 
Ministry of Defense 
Camp New Amsterdam I Dolderseweg 34 I 3712 BR I Huis ter heide I••••• 
Tel: C:===;::::--.-----· @mindef .ni 

@mindef .ni 

-----··--·- Disclaimer -·-·--·--·--·· 

Docnr. C42 

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. 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailberlcht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 

vallen. 
lndien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen. 

From:······ ------@mindef.nl> 
Sent: woensdag 13 januari 2021 07:28 

To: @mindef.nl>;~~::::~ii~~~@~m~i~ndef.nl>;"~:::::: 
KMAR/STAF/DPB/CL P&0/3A @mindef.nl>; @mindef.nl>; 

~;;;~~~~~~~~@mindef.nl>;~=====~~~~~~ ~ @mindef.nl>; I < @mindef.nl>; 
< ___ @mindef.n";:I>-;;:::::==:::::..:;__ __ ' KMAR/LTC/HRBEV /4E PEL/ A-SECTIE ____ @mindef.nl>; •• 

@mindef.nl>; 

•••• < @mindef.nl> 
Subject: tearlines KBL 13-01 

AFGHANISTAN 

1 
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- Op 6 januari zijn de Inter Afghan Negotiations hervat. Tot nu toe zijn er sinds de hervatting nog 

geen toenaderingen gemaakt betreffende de agenda van de onderhandelingen. 

- Binnen drie dagen zal de geplande troepenafbouw tot 2500 van de Verenigde Staten 

plaatsvinden.  

 

 

COVID-19 
 

13-01-2021:  

 

• Totaal aantal besmettingen: 53,690 

• 6,774 actieve gevallen  

• 44,608 hersteld  

• 2,308 overleden.  

 

 

SIGACTS KABUL 
 

 

11 JAN:  

- 0630hrs, Assassination, PD21, Assassination ANA Sgt  

- 0845hrs, Assassination attempt, PD3, Karte Sakhi area, unknown armed men shot and injured one 

employee of the Anti-Corruption Department. 

- 1230hrs, IED found, PD12, Mehteralam Baba Hotel, Roadside IED found, device cleared  

- 1300hrs, Armed attack, PD5 Deh Arban area, reportedly, unknown armed men attacked the vehicle 

belonging to a commander of an illegal armed group. Two persons were killed. 

- 2021hrs, Assassination, PD11, 1x ANA shot and killed by unknown armed men.  

- 2045hrs, IED, PD6, IED Detonation, Faiz Mohammad Katib Rd area 

- 20:45hrs, Assassination, PD19, Deh Sabz area 

 

12 JAN: 

- 13:30hrs, MIED Detonation, PD08, Charahi Hewad Wal area. 

- 1645hrs, IED detonation, PD5, Spinkalai area, 1 WIA 
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EVACS 
NSTR 

 

 

THREATS 
NO NEW THREAT REPORTS  

 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

 

EVENTS 
 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 



Docnr. C43 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Afghaanse autoriteiten maakten op dinsdag bekend dat ze een plan van jihadisten hebben 
weten te voorkomen voor een aanval op de US ambassadeur in Kaboel. De verdachten zijn 
aangehouden ( 4x ISKP) 

COVID-19 

14-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 53,774 
• 6,607 actieve gevallen 
• 44,850 hersteld 
• 2,317 overleden. 

SIGACTS KABUL 

12 JAN: 

17:35hrs SAF, PD9, Gewapende aanval op de beveiligings CP van Ahmad Saidi, politiek analist. lx ANP WIA 

19:20hrs Handgrenade, PDS, detonatie van twee handgranaten in de Neyaz Bak area van PDS 

22:00hrs Unspecified mine PDlS, 500 Family area, mijn gevonden en ontmanteld. 

13JAN: 
Tijd onbekend, IED gevonden, PD14. MAIED gevonden en onschadelijk gemaakt door ANDSF. 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

13 JAN: threat report indicates that insurgents intend to attack the Indian Embassy in Kabul City. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Oonderdag werd gemeld dat er de afgelopen 3 dagen geen meetings tussen de 
onderhandelingsteam hebben plaatsgevonden. 

Docnr. C46 

Oaarnaast werd eerder deze week gemeld dat beide onderhandelingsteam nog niet compleet 
zijn, sinds de hervatting van de onderhandelingen. 
Het is mogelijk dat beide teams willen wachten met de voortzetting van de onderhandelingen 
tot Biden als president van de US is ingewijd. 

COVID-19 

15-01 -2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 53,831 
• 6,209 actieve gevallen 
• 45,298 hersteld 
• 2,324 over leden. 

SIGACTS KABUL 

13 JAN: 
Tijd onbekend, IED gevonden, PD14. MAIED gevonden en onschadelijk gemaakt door ANDSF. 

18:10hrs, Assassination, PDS, Afshar Bazaar area, 1x ANP KIA 

18:20hrs, Armed Clash, PD8, armed clash tussen ANP en INS bij de Ameneh Fadavi High School. 

14JAN: 
NSTR 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

NO NEW THREAT REPORTS 

 

13 JAN: threat report indicates that insurgents intend to attack the Indian Embassy in Kabul City. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

#KMAR/L TC/BSB/IOP /I NT ELL 
maandag 18 januari 2021 14:13 

FW: Dreigingsanalyse 2020 Kabul 
20191217 CONCEPT Dreigingsanalyse Kaboel.docx 

Deze is wat recenter, bedoelde jij deze? 

Mvg .. 

Van: @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 december 2019 11:29 

Docnr. C49 

Aan: #KMAR/LTC/BSB/IOP/INTELL @mindef.nl>; ____ @mindef.nl>;-

<i @mindef.nl>; ...--- ------ ·~--------@mi n b u za. n I> 

____ @mindef.nl>; •••• 

----Onderwerp: Dreigingsanalyse 2020 Kabul 

Beste intellmannen, 

Op 13 t/m 16 januari is er hier in Kabul een bezoek van VCI/BSB voor het hernieuwen van de 
jaarlijkse dreigingsanalyse (DA). , , , . en ondergetekende 
gaan een ronde maken langs alle betrokken partners op het gebied van veiligheid. Doelstelling is om 
zo goed en zo kwaad een beeld te vormen over de veiligheidssituatie in Kabul. Hierbij wordt ook de 
(eventuele) nieuwe compound Camp Seitz meegenomen . 

Een gedeelte van de DA specificeert zich tot een terugblik op 2019. Onderdeel hiervan zijn historische 
gegevens op de volgende thema's: 

1. Terreuraanslagen (ISIS-K, Haqqani, Tal iban, etc); 
2. Complex attacks; 
3. IED dreiging; Bv. Aanslag op UN voertuig met MAIED sept. 2019 
4. Raketaanvallen/Indirect Fire; Bv. Met het oog op eventuele verhuizing; beeld van IDF rondom 

Green zone. 
5. (Gewelddadige) demonstraties; Tevens m.h.o.o. verkiezingsuitslag en/of uitspraken NLD politici 

(Wilders) 
6. Criminele incidenten (ontvoering/beroving); Bv. Ontvoering professoren in ruil voor Haqqani 3. 
7. Dronedreiging; Indien relevant in Kabul 
8. Intelldreiging. 

Uiteraard begrijp ik dat bovenstaande opsomming zo'n beetje alle dreigingen betreffen in Kabul die er 
relevant zijn. Het zou ons toch enorm helpen als we een korte samenvatting van incidenten kunnen 
ontvangen die noemenswaardig zijn. Deel is om een vernieuwd trendbeeld te kunnen schetsen, zodat 
we die in de nieuwe DA kunnen opnemen. I n de bijlage heb ik de conceptversie DA meegestuurd, 
waarin ook het beeld van 2018 is beschreven (pagina 11/ 12) . 

Mag ik jullie vragen om hierin te assisteren? Met de recente opgedane Kabul-energie van 
__ JL I heb ik hier het volste vertrouwen in. We plannen om de nieuwe DA klaar te hebben 
voor de deadline van businesscase van Camp Seitz (eind februari 2020). Op die manier wordt het 
meest actuele beeld meegenomen. 

Laten we afspreken dat we even contact hebben over de datum, okay? Kan mij voorstellen dater meer 
opdrachten zijn die prio hebben, waardoor intern overleg noodzakelijk is. Hoar graag van jullie. 

Groetjes uit het Costen. Alvast een prettige jaarwisseling! 
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Docnr. CSO 

From: #KMAR/L TC/BSB/IOP / I NT ELL 
Sent: vrijdag 22 januari 2021 08:59 
To: 

...... ~~~~~~~~~~~~~ ... 
Subject: 10.1.SAFG 

Strijders, 

Vanuit 1.0.1.o een product mogen ontvangen in afschrift welke is gemaakt voor de NATO missie RS 
tbv de Balkh provincie (MeS) 
Het betreft 1.0.1.o -------------------------

Stuk is in te lezen op de 1.0.1.b bij de 52 ---------
Hopende u hier alle voldoende mee te hebben ge"informeerd. 

Vriendelijke groet, 

Section Inte lligence (S2) 

Bri gad e Special Secu r ity Assig nments ( BSB) 
Royal Marechau ssee 
Minist ry of Defense 
Camp New Amsterdam I Dolderseweg 34 I 3712 BR I Huis ter heide 1 ••••• 

Tel : 

---------- Disclaimer--------- --

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. 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
vallen. 
lndien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen. 
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Docnr. CSl 

From: - @minbuza.nl> 
Sent: maandag 18 januari 2021 10:34 

To: 
Subject: FW: CTC Sentinel: January 2021 Issue 

Ter info ;) 

Van: Combating Terrorism Center <ctc@ct cemail.org> 

Verzonden: donderdag 14 januari 2021 20:22 

Aan:- < @minbuza.nl> 
Onderwerp: CTC Sentinel: January 2021 Issue 

0 · 

From the Editor 

CTC Sentinel I January 
2021 
VOLUME 14, ISSUE 1 

Published b~J Combating Terrorism Center 

DOWNLOAD 

SHARE+ 

VISITCTC 

The violent storming of the U.S. Capitol on January 6, 2021, has heightened 
concerns about the threat posed by far-tight extremism in the United States. In 
examining the wide range of terr01ism and counte1terr01ism challenges facing the 
incoming Eiden administration in this month's feature commentary, Bruce 
Hoffman and Jacob Ware write that "the Janua1y 6 events at the U.S. Capitol 
offered a stark, frightening picture of the powerful forces fueling a conspiratorial 
mindset eschevving both the country's foundational democratic values and the 
iule oflaw" and "serves as a salutary and timely reminder of the danger of 
potential violence to come." Given the continued threat posed by "a stubbornly 
resilient Islamic State and an implacably determined al-Qa ' ida," they write that 
"it may be that as the United States and its allies enter the third decade of war 
against international salafi-jihadi terr01ism, we need to recalibrate our immediate 
expectations away from 'winning' and 'losing,' toward 'accepting' and 'managing' 
this conflict. Such an admission would not be popular, but it would be a fairer 
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reflection of the current state of the fight against terrorism, and a more honest 
prediction of what to expect over the next four, or more, years." 

Our interview is with David Lasseter, the Deputy Assistant Secretary of Defense 
for Counte1ing Weapons of Mass Destruction. He notes that "advances in 
synthetic biology and other related biotechnologies hold the potential for both 
promise and peril in their application. And so we've got to be cognizant of how 
such technological shifts can alter the threat landscape [and] impose new defense 
and security challenges. We've heard it said that biological weapons are 'a poor 
man's nuke,' given the potentially enormous impact of their usage. I think 
COVID-19 has further accelerated this mindset. The U.S. has had a watchful eye 
on bio threats and has elevated bio threats as a core national secmity pri01ity over 
the past several years." 

In an assessment that has far-reaching implications for the U.S. military mission 
in .Afghanistan, Jonathan Schroden finds that if the United States were to 
withdraw the remainder of its troops from the count1y, the Taliban would have "a 
slight military advantage" over Afghanistan's secmity forces, "which would then 
likely grow in a compounding fashion." Nodirbek Soliev examines the Tajik 
connection in an Islamic State plot against U.S. and NATO air bases in Germany 
thwarted in Ap1il 2020. 

Paul Cruickshank, Editor in Chief 

View the Issue 

TERRORISM AND COUNTERTERRORISM CHALLENGES FOR THE BIDEN 
ADMINISTRATION 

Bruce Hoffman and Jacob Ware 

A VIEW FROM THE CT FOXHOLE: DAVID LASSETER, DEPUTY ASSISTANT 
SECRETARY OF DEFENSE FOR COUNTERING WEAPONS OF MASS DESTRUCTION 

Stephen Hummel, Paul Cruickshank, and Don Rassler 

AFGHANISTAN'S SECURITY FORCES VERSUS THE TALIBAN: A NET ASSESSMENT 

Jonathan Schroden 

THE APRIL 2020 ISLAMIC STATE TERROR PLOT AGAINST U.S. AND NATO MILITARY 
BASES IN GERMANY: THE TAJIK CONNECTION 

Nodirbek Soliev 

WWW.CTC.USMA.EDU 

You are recei\ing this e-mail because you haYe subscribed to the Combating Terrorism Center Newsletter 
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Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan info1matie bevatten die niet voor u is bestemd. fudien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
ve1wijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verbaud houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you al'e requested to info1m 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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From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

Subject: 
Attachments: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Beste collega's, 

KAB-BSB < @minbuza.nl> 

zondag 24 januari 2021 18:33 

#KMAR/DLBE/BSB/ AFDOP1 ; #KMAR/L TC/BSB/IOP /I NTELL 

Sitrep & APL wk 3 ZMA Kabul 

20210124 SITREP KAB week 03.pdf; 20210124 APL KAB week 03.docx 

Follow up 
Completed 

In de bijlage(n) de SITREP & APL van WK 3, ZMA Kabul. 

Mochten er nag vragen zijn dan hoar ik dat graag. 

Gr ----

M ilitary Police, Unit Special Operations 
Road of M inistry of Interior 
Malalai Watt 
Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

W: / , 
~iii@:mi!~~iZiiiiiliiii@~~~~~h--~~~~---f8j ; - @mi n b u z a. n I/ @hg.ms.rs.nato. int (MS) 

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

Docnr. C52 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 

[Paginanummer] 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -! 

KABUL 
WEKELIJKS SITUATIE RAPPORT 003 
18 JANUARI 2021 - 24 J ANUARI 2021 

BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE • 

VEILI GHEIDSSITU A TIE 
Algemeen 

Docnr. C53 

Er is op dit moment geen specifiek tegen ons gerichte dreiging, de algemene aanslagdreiging blijft bestaan gericht tegen 
de internationale gemeenschap. De druk van de INS op Kabul stad en zijn veiligheidsinstanties is hoog door de 
voortdurende intentie tot het uitvoeren van complex attacks. Taliban, Haqani en IS hebben laten zien vindingrijk, 
vasthoudend, veerkrachtig en geduldig te zijn. INS zijn constant actief met planning en voorbereiding van nieuwe 
aanslagen. Geweld tegen een grote verscheidenheid aan doelen lijkt dan ook voor de langere termijn bij de Afghaanse 
realiteit te blijven behoren. 
De dreiging om niet-gespecificeerde zelfmoord, VBIED en complexe aanvallen uit te voeren op overheidspersoneel en de 
veiligheidstroepen blijft hoog. De algemene dreiging blijft met name gericht op personeel van overheidsinstellingen, 
veiligheidsdiensten zoals ANA, ANP en NDS, moskeeen, internationale instellingen en hotels. 
(M)IED's / (RC)IED's en CQA met wisselend effect blijven de boventoon voeren in met name die politiedistricten die in de 
periferie van Kabul stad liggen en waar de opstandelingen/terroristen de meeste invloed hebben. 
Ook het gebruik van drones in heel Afghanistan neemt sinds oktober 2020 sterk toe. 
In veel provincies in Afghanistan vinden nog steeds heftige gevechten plaats tussen overheidstroepen en diverse 
groeperingen (Taliban). Er w orden aan beide kanten zware verliezen geleden. Diverse rapporte n schetsen een 
verontrustend beeld. 

Stod 

Op dit moment zit er nog steeds een serieuze dreiging op locaties die zijn geassocieerd met GIRoA, veiligheidstroepen 
en de internationale gemeenschap. De IDF dreiging op de luchthaven HKIA, het paleis, het Ministerie van Defensie en 
buitenlandse doelen in de groene zone blijft onverminderd hoog. Deze week komt in diverse rapporten naar voren dat 

de TB de intentie heeft om met twee ge'lmproviseerde (MLRS) raket systemen geplaatst op kleine trucks, 107mm 
raketten af te vuren op de bovengenoemde locaties. 
Tevens komt uit rapporten naar voren dat de TB van plan is zelfmoordaanslagen uit te voeren tegen filialen van Kabul 
Bank en Azizi Bank in Kabul. Ook zit er een dreiging op (internationale) ziekenhuizen in Kabul. De gerichte aanslagen 
tegen overheidsfunctionarissen gaan onverminderd door waarbij grof geweld niet wordt geschuwd. 
Afgelopen week waren er weer diverse JED incidenten in en om de stad te betreuren. In de derde week van januari is 
wederom een flink aantal incidenten te betreuren, daarmee stevent januari af op een record aantal geweldsincidenten. 
In PD6, in en om Darulaman Road is het deze week erg onrustig geweest. Hier zijn meerdere (M)IED (4x) aanslagen 
geweest binnen 64 uur. 
De cijfers omtrent het aantal COVID-19 besmettingen zijn onduidelijk en onbetrouwbaar, het is dan ook lastig om in te 
schatten hoe het ervoor staat met de besmettingsgraad. In de stad zijn er geen COVID-19 maatregelen van kracht. 
De luchtkwaliteit in de avond en nachte lijke uren is van extreem slechte kwalite it, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen. 

Datum Omschriiving Gebied 
18-01-2021 (M)IED Detonation on a soft skin Toy LC an official of Ministry of Telecom/IT, no PD6 

casualties(Darulaman Road) 
18-01-2021 (M) IED attack Toy LC. NSTR PD3 
18-01-2021 (M)IED Detonation on an armoured Gov. Lexus SUV the head of the political office, no cas. PD11 
18-01-2021 (M)IED Detonation to a private Toy Corolla an staff member of the Ministry of Rural PD6 

Development, lx LN KIA lx LN WIA (Darulaman Road) 
19-01-2021 (M)IED Detonation at civilian vehicle, 4x LN WIA PD4 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE-- ·---------· 

19-01-2021 Attack. Attack on teacher. IVO Afghan Police Academy. Unk gunman. lx WIA. PDS 
20-01-2021 (M)IED Explosion at civilian Toyota, (Daruluman Road) lx LN KIA 2x LN WIA PD6 

20-01-2021 (M)IED. Parked car. No cas. PD4 
21-01-2021 (M)AIED. Toy C. lx LN KIA en 2x LN WIA (4x in 64 uur) (Daruluman Road) PD6 

21-01-2021 SAF IVO Ariana Hotel. Target ANA Ranger. BDA 2x NCO ANA KIA. PDS 
22-01-2021 Shot rep. HKIA. BDA NO CAS. Number of 20 rounds fired. NSTR PD15 
24-01-2021 IED (unclear wheter this was (M) or (RS) IED detonation at armoured Toy LC from the Da PD8 

Afgh. Bank, head of dispute Mr. Durrani, 2x WIA lx KIA (BG) 

POST 
Algemeen 

10.1.0 

Operation eel 

29/01 - 02/02 '21 VCI missie 
16102 - 20102 ·21 cro--. .,.._ .. c--------------·-----------
Be in maart 

Medisch 10 .2 .e -M otivatie I moreel -lnzetbaarheidsgraad 

f:.j;iW~ie..__ ___________ 
0
._l .r.Fu=n=c=tie~---------------1~ ~ln,/uit I Datum 

10.2.e 



 BSB – NEDERLANDSE AMBASSADE -  
 

Training & neventaken   

 

Diversen    
 

A. Wapens en munitie 

B.  Voertuigen 

C. Communicatie 
Het bezoek van  is gepland op 16/02 t/m 20/02. 
 
D. Medisch 
Vanwege de COVID-19 gelden er zeer strenge maatregelen op de ZMA Kabul. De postleiding heeft  een hernieuwd 
MEMO geschreven om de regels aan te scherpen. Ook is er een schrijven vanuit BZ gekomen met COVID-19 richtlijnen 
voor kanselarijen en residenties, ook de daarin genoemde maatregelen nemen we zoveel als mogelijk over.  
Bij terugkomst in Nederland na een uitzending in een hoog risico land wordt er een thuis quarantaine van 14 dagen 
gehanteerd door de overheid.  
We hebben verschillende clusters op de ZMA ingesteld om zo de risico’s te kunnen beperken.  
Bij vertrek uit Kabul laten we de PCR test sinds kort uitvoeren door de Duitse Medische Kliniek. Een verpleegkundige 
komt naar de ZMA en neemt hier de test af.  
Bij vertrek uit NL wordt een ieder verplicht getest, bij negatief resultaat mag men vliegen.  
De test mag niet ouder zijn dan 96 uur. 
 
De luchtkwaliteit in de avond en nachtelijke uren is van extreem slechte kwaliteit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen.  
 
 
E. Bevoorrading  

F. Infrastructuur & huisvesting  
De huisvesting van het BSB detachement is gefaciliteerd op de compound van ambassade. De huisvesting wordt als goed 
ervaren door het personeel. De renovatiewerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang met, inachtneming van de 
coronamaatregelen. 
 

 

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b
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Veelvoorkomende afkortingc.011 

ABP 

SF 

AOE 

ALP 

ANA 

ANDSF 

ANI' 

Al'PF 

CRU 

CQA 

OCl'SU 

PSD 

INS 

ISI 

ISIL 

IS-KP 

bsI, 

LN 

MgJ 

NDS 

OR OU PS TIRMINOLOOY ATTACK METHODS AND COMPONENTS 

Affhan Border Police CAV Civilian Annouc~d Vehicle 10.1. b BB Body Some llEDl 

Special Forces OIRoA Government of the lslamk BOLO Be On the Lookout 
Republic of 
AfYhanistan 

Anti·Government Elements Cl' Check Point CA / Cl'X Complex attack 

Afghan Local Police EC:M 8ectronic Counter Measures c:w Command Wire 

Afghan National Army ECP Entry Check Point HME Home Made Explosives 

Afghan National~& Security ESZ Enhanced Security Zone HMO Heavy Machine Gun 
Forces 

Afghan National Police oz Green Zone IDF Indirect fire 

AFG Personal Protection Force HKJA(KAIA) Hamad Karzai International IED Improvised Explosive Device 
Airoort 

Crisis Response Unit HVT High Value Target LSVBllD Large SVBIED 

Close Quarter Assassination IVO In the V'icinity Of M/ MAO Magnetic 

General Command of Police Special KIA Killed In Action MC (IED) Motor Cycle 
Units 

Personal Security Detail &~ Route MO ~fodm Operandi 

Insurgents ~ Location ... Person Borne (IEO) 

Pakistan Intelligence Servic:es MEP Main Entry Point RC Radio Controlled (IED) 

Islamic State In the Levant NPDK No Further Details Known RDX Commercial Explosives 

Islamic ~ • Khorasan Province NSTR Nothing Significant To Report RPO Rocket Propelled Grenade 

Lashkar-e-I.Ail!a. OS Open Source SAF Small arms fire 

Local Nationals PAX People/persons UV Under Vehide OED) 
Ministry of Interior PD Police District uxo Unexploded Ordnance 

National Directorate of Security POO / POI Point of Origin I Point of Impact VBISVB ~Borne/Suicide~~ 
Borne 

Het wekelijks situatie rapport bevat een verzameling van (on)geclassificeerd materiaal verzameld uit verschillende 
bronnen tijdens de gerapporteerde periode. He! is bedoeld om situationeel bewustzijn le creeren van lncidenten en 
gebieden welke relevant zijn voor d iplomaten en beveiligingspersoneel. Deze samenvatting is ontwikkelt voor gebruik 
van de Nederlandse ambassade in Kabul. Onderdelen van de inhoud kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten en 
mogen niet worden doorgestuurd of gekopieerd zonder toestemming van de opdrachtgever. 

Voorbereid door: 

OPS: --------



Docnr. C56 

Van: 
Verzonden: maandag 18 januari 2021 07:59 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Een landmachtmilitair is zaterdag op Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif Afghanistan gewond 
geraakt aan zijn arm. Het incident gebeurde tijdens een schietoefening op het kamp. 
De Nederlandse militair die onderdeel uitmaakt van de NAVO-missie Resolute Support is 
overgebracht naar het Role 2-veldhospitaal op het kamp. Daar is hij inmiddels door een 
Nederlands chirurgisch team geopereerd. Zijn toestand is stabiel. Het thuisfront van de militair 
is ge'informeerd. De militair zal voor verdere zorg naar Nederland gevlogen worden. 

Afgelopen vrijdag heeft het Amerikaanse ministerie van defensie bevestigd dat het aantal 
troepen in Afghanistan is teruggebracht naar 2500. 
Het geweldsniveau in de provinciehoofdsteden en provincies was afgelopen weekend erg hoog, 
met onder andere aanslagen in Kandahar, Herat, Jalalabad, Baghlan 
Na een aantal dagen zonder ontmoeting hebben de onderhandelingsteams elkaar op zondag 
gesproken om de agenda van de onderhandelingen te bespreken. 

COVID-19 

18-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,062 
• 5,851 actieve gevallen 
• 45,868 hersteld 
• 2,343 overleden. 

SIGACTS KABUL 

15 JAN: 
1700hrs MAIED, PD17, Sar Jotal-e-Khair area 

16JAN: 

0930hrs MAIED, PD3, Dehbori Sq. 2x ANP KIA 

17 JAN: 
0830hrs Assassiation, PD4, Street Taimani area: twee vrouwelijke rechters zijn om het leven gekomen. 

1030hrs Demonstration, PD4, Karte Parwan, Pakistan Embassy 

18JAN: 
0836hrs IED, PD6, Kart-e-Say area, Roadside IED gericht op een gov voertuig. Geen casualties. 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

NO NEW THREAT REPORTS 

 

13 JAN: threat report indicates that insurgents intend to attack the Indian Embassy in Kabul City. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 



Docnr. C57 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Na een aantal dagen zonder ontmoeting hebben de onderhandelingsteams elkaar op zondag 
gesproken om de agenda van de onderhandelingen te bespreken. 
De agenda is echter nog niet vastgesteld. Ondanks de vertraging die is opgelopen hebben beide 
partijen aangegeven dat ze verwachten dat de agenda op korte termijn vastgesteld kan 
worden. 
Hierbij is het voor de zijde van de Afghaanse regering essentieel dat een staakt-het-vuren 
besproken wordt. 

COVID-19 

19-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,141 
• 5,436 actieve gevallen 
• 46,359 hersteld 
• 2,346 overleden. 

SIGACTS KABUL 

17 JAN: 

1950hrs Assassination PDS, lx ANP KIA, Taliban heeft de aanslag geclaimd 

18JAN: 

0836hrs MAIED, PD6, Kart-e-Say area, Roadside IED gericht op een gov voertuig. Geen casualties. 

1010hrs MAIED, PDll, Khiar Khana area, geen casualties. 

Bericht over een derde MAIED op de dag in PD6, geen details bekend. 
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2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

NO NEW THREAT REPORTS 

 

13 JAN: threat report indicates that insurgents intend to attack the Indian Embassy in Kabul City. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 



Docnr. C58 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

In verschillende provincies blijven de gevechten tussen ANDSF en Taliban aanhouden. 
Hierbij vallen aan beide zijden dagelijks slachtsoffers. Afgelopen 24 uur zouden er 40 ANDSF om het 
leven zijn gekomen bij gevechten in onder andere Kunduz, Baghlan en Nimroz. 

COVID-19 

20-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,278 
• 5,370 actieve gevallen 
• 46,554 hersteld 
• 2,354 overleden. 

SIGACTS KABUL 

18JAN: 

1636hrs, MAIED, PD6, Char Qala Chahardehi area, MAIED op een voertuig van een ministerie, 1 GOV KIA en 
1GOVWIA 
1800hrs, Armed attack, PDS, lx ANA shot en WIA 

19 JAN: 
123Shrs, MAIED, PD4, Parwan e Say area, MAIED op een civiel voertuig leidde tot 4x LN WIA 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

NO NEW THREAT REPORTS 

 

13 JAN: threat report indicates that insurgents intend to attack the Indian Embassy in Kabul City. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Een adviseur van president Ghani heeft aangegeven dat de Afghaanse regering niet nog meer Taliban 
gevangenen vrij zal laten. 
Het eerste deel van de Taliban gevangenen dat vrij gelaten is heeft geresulteerd in meer geweld. Veel 
strijders keerden namelijk terug op het strijdtoneel. 
De vrijlating van gevangenen maakt deel uit van de overeenkomst die de VS in februari 2020 met de 
Taliban sloot. De Afghaanse regering was geen partij bij deze overeenkomst. 

Nu president Biden geinaugureerd is, zal de VS opnieuw naar de overeenkomst met de Taliban gaan 
kijken. 

COVID-19 

21-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,403 
• 5,281 actieve gevallen 
• 46,759 hersteld 
• 2,363 overleden. 

SIGACTS KABUL 

19 JAN: 
1200hrs, Armed attack, PDS Afshar area, een ANP academy docent werd aangevallen door AGE en raakte 
daarbij gewond 

20JAN: 

0530hrs Robbery, PD17 Khair Khana area, UN contractor overvallen op weg naar werk. 
0930hrs Robbery, PDll Khair Khana area, 

1120hrs, IED Found, PD7, Dasht-e-Padoleh area 

1725hrs, IED attack, PD6, Chahar Qala-e-Chahardehi area, 1KIA2 WIA 

1 



2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

NO NEW THREAT REPORTS 

 

13 JAN: threat report indicates that insurgents intend to attack the Indian Embassy in Kabul City. 

11 JAN: New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct an attack against RS locations in the 

vicinity of Massoud Circle or near HKIA. 

10 JAN: A single threat reporting indicates the insurgents intend to conduct a complex attack against the Afghan 

Parliament. 

 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 



Docnr. 60 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Een adviseur van president Ghani heeft aangegeven dat de Afghaanse regering niet nog meer Taliban 
gevangenen vrij zal laten. 
Het eerste deel van de Taliban gevangenen dat vrij gelaten is heeft geresulteerd in meer geweld. Veel 
strijders keerden namelijk terug op het strijdtoneel. 
De vrijlating van gevangenen maakt deel uit van de overeenkomst die de VS in februari 2020 met de 
Taliban sloot. De Afghaanse regering was geen partij bij deze overeenkomst. 

Ook First VP Saleh benadrukt dat wanneer het huid ige geweldsniveau vanuit de Taliban hoog bl ijft, er 
geen sprake kan zijn van het opnemen van de gevangenenvrijlating in de agenda van de 
onderhandelingen. 

Nu president Biden geinaugureerd is, za l de VS opnieuw naar de overeenkomst met de Taliban gaan 
kijken. 

Antony Bl inken, Bidens kandidaat voor de ministerpost Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat: 
De VS zich terug wil trekken en een einde wil maken aan de eindeloze oorlog maar dat het 
enige capaciteit wil behouden ter bestrijding van terrorisme 
Hij zich zal moeten buigen over de afspraken die met de Taliban gemaakt zijn in de 
overeenko s v n afge pen februari . 

COVID-19 

22-01 -2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,483 
• 5,226 actieve gevallen 
• 46,887 hersteld 
• 2,370 overleden . 

SIGACTS KABUL 

20 JAN: 
1120hrs, IED Found, PD7, Dasht-e-Padoleh area 
1725hrs, IED attack, PD6, Chahar Qala-e-Chahardehi area, 1KIA2 WIA, civiel voertuig 
2353hrs, MAIED, PD4 Taimani area, civiel voertuig 

Comment : opvallend dat in beide gevallen van IED attacks een civiel voertuig tot doelwit was, waar het normbeeld is 
dat voornamelijk ANDSF en GOV voertuigen tot doelwit behoren en civiel in mindere mate als doelwit gezien wordt. 

ENDS 

21 JAN: 

Evening, MAIED, Kote sanghi area, 2x ANDSF KIA 

1 



2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

21 JAN: A single threat reporting indicates that the Taliban (TB) are planning to conduct a complex attack on Serena 

Hotel. TB plans to use a Vehicle Borne IED (VBIED) and four fighters, which will conduct the ground attack using 

small arms fire. The time of the attack has yet to be determined. 

21 JAN: Insurgent groups in Afghanistan will try to use armed drones against security forces at airports this year. 

 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 



Docnr. C61 

From: 
Sent: woensdag 27 januari 2021 15:56 

To: 
Cc: 
Subject: VU55 AFG 

Strijders, 

10.1.6 heeft een korte en bondige nieuwe veiligheidsupdate uitgebracht in te lezen op 10.1.6 

Vriendelijke groet, 

Brigade Special Security Assignments (BSB) 
Royal Marechaussee 
Ministry of Defense 
Camp New Amsterdam I Dolderseweg 34 I 3712 BR I Huis ter heide 1 ••••• 

----------Disclaimer----------

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. 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht 
vallen. 
lndien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen. 

1 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Collega' s, 

KAB-BSB < @minbuza.nl> 

dinsdag 26 januari 2021 13:38 

•••••• ----; #KMAR/L TC/BSB/IOP/INTELL 
IED ltaliaan. 

Follow up 

Completed 

Zie onderstaand over de IED op de Italiaan. 
Zoals ik al dacht. ..... 

Military Police, Unit Specia l Operations 
Road of Ministry of Interior 
Malalai Watt 
Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

Hi -

Docnr. 62 

Mate, I am almost 100% certain that was not a MAIED. Most likely a Roadside IED. We didn' t do a 
storyboard or anything because it's not classed as a High Profile Attack (HPA) but I can give you the 
following: 

At approximately 0730hrs on 25 Jan, an IED detonation was reported in the Kart-e Parwan 2 area of PD4, close to 
Parwan 2 Square. The device was reported to have targeted a Toyota Corolla vehicle owned by the Ministry of 
Economy; an Italian Embassy Civilian Armoured Vehicle (CAV) was also in the vicinity when the device detonated. The 
CAV was being driven by locally employed Afghan staff collecting other Afghan National employees of the Italian 
Embassy. No casualties have so far been reported from the occupants of the Corolla vehicle and the occupants of the 
CAV only received minor injuries. The CAV was able to safely extract from the scene w ithout further issue. 

[Paginanummer] 



[Paginanummer]

EUJAC COMMENT:  Initial reports state that the Toyota Corolla vehicle was the intended target, although it is entirely 

feasible that the Italian EMB CAV had been mistaken as a GIROA vehicle especially as it was being driven and 

occupied by Afghan Nationals at the time of detonation. This was probably an opportunistic attack against a vehicle 

that appeared to match the target profile of similar vehicles which have recently been targeted by roadside IEDs i.e. 

Toyota Landcruisers, typically up-armoured B6 variants popular with senior Afghan officials.  COMMENT ENDS.   

EUJAC COMMENT: Based on the imagery seen, it is highly unlikely that the attack involved a magnetic-IED.  It is 

noteworthy that the attack has not been claimed or referenced by any of the insurgent groups, although it is likely to 

have been conducted by TBN/HQN with intent to degrade GIROA capability within Kabul as part of their ongoing 

campaign of attacks against mid to senior level ANSF/GIROA officials. COMMENT ENDS.  

 

Hope that helps mate 

 

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

 

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

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

 

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

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 

messages. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

#KMAR/L TC/BSB/IOP /I NTELL 
maandag 1 februari 2021 13:48 

Docnr. C63 

Subject: FW: Videoclip IED aanslag op gepantserde TLC KABUL vanochtend 1 feb 2021 

Importance: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

TKN • 

High 

Follow up 

Completed 

Van: , CLAS/OTCO/LWC/DEC C-IED/ATN < @mindef.nl> 
Verzonden: maandag 1 februari 202113:46 

Aan: , CLAS/OTCO/LWC/DEC C-IED/ATN @mindef.nl> 
Onderwerp: Videoclip IED aanslag op gepantserde TLC KABUL vanochtend 1 feb 2021 
Urgentie: Hoog 

All con, 

Onder deze internet link; https://tolonews.com/afahanistan -169663 vinden jullie een korte video clip 
met de postblast beelden van een aanslag op een gepantserde TLC in KABUL, vanochtend . 

Zoals goed te zien is, heeft de beschermende binnen constructie het goed gehouden en zijn er geen 
gewonden of doden te betreuren in het voertuig. 
We hebben nog geen idee van het exacte type IED, maar een aanname is dat de IED onder een 
putdeksel heeft gelegen en net achter het voertuig tot detonatie is gebracht. Het is ook bij ons 
onbekend of de AFG ministers met ECM r ijden in de TLC. 

Groet, 

-Met vriendel ijke groet I Respectfully, 

Defence Expertise Centre C-IED 
Ministry of Defence 
Bernhard Barracks! Barchman Wuytierslaan 1981 
P.O. Box 30031 3800 DA Amersfoortl The Netherlands 

1 
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From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

FYI 

•••••. CLAS/OTCO/LWC/DEC C-IED/ATN 
vrijdag 29 januari 2021 10:39 

KABUL info 01-11-20 t/m 28-01-21 
20210229_EWS_OSTD_KABUL_011120_280121.pdf 

Opvolgen 
Completed 

Met vriendelijke groet / Respectfully, 

Defence Expertise Centre C-IED 
Ministry of Defence 
Bernhard Barracks! Barchman Wuytierslaan 1981 C::JI••• 
P.O. Box 30031 3800 DA Amersfoortl The Netherlands 

Intranet@:•······················ 

[Paginanummer] 

Docnr. C64 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

Subject: 
Attachments: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Beste collega's, 

KAB-BSB < @minbuza.nl> 

zondag 31 januari 2021 18:45 

#KMAR/DLBE/BSB/ AFDOP1; #KMAR/L TC/BSB/IOP /I NTELL 

SITREP & APL w 

20210131 SITREP KAB week 04.pdf; 20210131 APL KAB week 04.docx 

Follow up 
Completed 

In de bijlage de SITREP & APL van ZMA Kabul, week 04. 

Mochten er nag vragen zijn dan hoar ik dat graag. 

Gr. -

Military Police, Unit Special Operations 
Road of Ministry of Interior 
Malalai Watt 
Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

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

Docnr. C67 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 

[Paginanummer] 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -! 

KABUL 
WEKELIJKS SITUATIE RAPPORT 004 
25 JANUARI 2021 - 31 J ANUARI 2021 

BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE · 

VEILI GHEIDSSITU A TIE 
Algemeen 

Docnr. C68 

Er is op dit moment geen specifiek tegen ons gerichte dreiging, de algemene aanslagdreiging blijft bestaan gericht tegen 
de internationale gemeenschap. INS zijn constant actief met planning en voorbereiding van nieuwe aanslagen. Er is een 
constante dreiging van aanslagen op de middenlaag van de ANDSF en GIRoa, dergelijke aanslagen blijken zeer effectief 
voor de INS. Deze aanslagen vereisen minima le planning en zijn makkelijk haalbaar vanwege het gebrek aan 
veiligheidsbewustzijn bij deze groep. Geweld tegen een grote verscheidenheid aan doelen lijkt dan ook voor de langere 
termijn bij de Afghaanse realiteit te blijven behoren. 
De dreiging om niet-gespecificeerde zelfmoord, VBIED en complexe aanvallen uit te voeren op overheidspersoneel en de 
veiligheidstroepen blijft hoog. De algemene dreiging blijft met name gericht op personeel van overheidsinstellingen, 
veiligheidsdiensten zoals ANA, ANP en NDS, moskeeen, internationale instellingen en hotels. 
(M)IED's / (RC)IED's en CQA met wisselend effect blijven de boventoon voeren in met name die politiedistricten die in de 
periferie van Kabul stad liggen en waar de opstandelingen/terroristen de meeste invloed hebben. 
Ook het gebruik van drones in heel Afghanistan neemt sinds oktober 2020 sterk toe. 
In veel provincies in Afghanistan vinden heftige gevechten plaats tussen overheidstroepen en diverse groeperingen 
{Taliban). Er worden aan beide kanten zware verliezen geleden. 

Stod 

Op dit moment zit er nog steeds een serieuze dreiging op locaties die zijn geassocieerd met GIRoA, veiligheidstroepen 
en de internationale gemeenschap. De IDF dreiging op de luchthaven HKIA, het paleis, het Ministerie van Defensie en 
buitenlandse doelen in de groene zone blijft onverminderd hoog. Deze week komt in diverse rapporten naar voren dat 
de TB de intentie heeft om aanslagen te plegen op medische faciliteiten/ziekenhuizen in de stad. Ook is er specifieke 
dreiging geuit tegen artsen die werkzaam zijn in het NDS hospitaal. (buren) 
Tevens komt uit rapporten naar voren dat de TB van plan is zelfmoordaanslagen uit te voeren tegen filialen van Kabul 
Bank en Azizi Bank in Kabul. 
Afgelopen week waren er weer diverse IED incidenten in en om de stad te betreuren. In de vierde week van januari is 
wederom een flink aantal incidenten te betreuren, daarmee is januari geeindigd met een record aantal 
geweldsincidenten sinds jaren. 

lncidenten 

Datum Omschrijving Gebied 
25-01-2021 (M)IED detonated at armed Toy LC Italian Embassy, no casualties PD4 
25-01-2021 (RS)IED detonated against armed Toy LC, 2x employee Central Afghan Bank, lx KIA lx WIA PD8 
26-01-2021 (M)IED detonated at private vehicle, lx KIA (driver) lx WIA PD5 
27-01-2021 (M)IED at APPF vehicle, 2x WIA (APPF members) PD15 
27-01-2021 (M)IED at ANP Ranger vehicle PD9 
27-01-2021 IED in roadside flower pot detonated, no casualties, lx arrest PD4 
27-01-2021 (M)IED at ANP ranger, 2x KIA (ANP) 2x WIA (ANP) PD12 

27-01-2021 IM)IED detonated at private Tov Cor., 3x WIA PD3 
27-01-2021 SAF. SA Attack Tolak CP PD14 
27-01-2021 SAF Attack ANP CP BDA: NSTR PD18 
30-01-201 (M)IED detonated under private car, lx LN KIA 3x LN WIA PD4 
30-01-2021 (M)IED detonated under ANP vehicle, lx ANP WIA PD5 
31-01-2021 Grenade attack, thrown into the home of a prosecutor, casualties reported PD16 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE-- ·---------· 

POST 

10.1.0 

Het veiligheidsoverleg (VO) is minimaal eenmaal per week, ook is er iedere zondagochtend een veiligheidsupdate door 
de BVM aan alle diplomaten op de post. 

Operationeel 

ii'r.j;11,·,1 - -- .. ---
1;.,....,~reT~'-i .. .11111•lt..~ l'm';f} 

29/01- 02/02 '21 VCI / BSB & OOPS missie 2x VCI & lx BSB & l x OOPS 
08/02 - 11/02 '21 OHF Seitz project team 5 pax 

16/02 - 20/02 '21 10.1.~ 

Begin maart 

Person eel 

Medisch 10.2 .e 

Motivatie / moreel 
lnzetbaarheidsgraad 

l 

WiP.,_ ____________ .E_un ctiP.. _______________ ~. 

10.2.e 
n otum ___ _ 



 BSB – NEDERLANDSE AMBASSADE -  
 

Training & neventaken   

Diversen    
 

A. Wapens en munitie 

B.  Voertuigen 

C. Communicatie 
Het bezoek van  is gepland op 16/02 t/m 20/02. 
 
D. Medisch 
Vanwege de COVID-19 gelden er zeer strenge maatregelen op de ZMA Kabul. De postleiding heeft  een hernieuwd 
MEMO geschreven om de regels aan te scherpen. Ook is er een schrijven vanuit BZ gekomen met COVID-19 richtlijnen 
voor kanselarijen en residenties, ook de daarin genoemde maatregelen nemen we zoveel als mogelijk over.  
Bij terugkomst in Nederland na een uitzending in een hoog risico land wordt er een thuis quarantaine van 14 dagen 
gehanteerd door de overheid.  
We hebben verschillende clusters op de ZMA ingesteld om zo de risico’s te kunnen beperken.  
Bij vertrek uit Kabul laten we de PCR test sinds kort uitvoeren door de Duitse Medische Kliniek. Een verpleegkundige 
komt naar de ZMA en neemt hier de test af.  
Bij vertrek uit NL wordt een ieder verplicht getest, bij negatief resultaat mag men vliegen.  
De test mag niet ouder zijn dan 72 uur. 
 
De luchtkwaliteit in de avond en nachtelijke uren is van extreem slechte kwaliteit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen.  
 
 
E. Bevoorrading  

F. Infrastructuur & huisvesting  
De huisvesting van het BSB detachement is gefaciliteerd op de compound van ambassade. De huisvesting wordt als goed 
ervaren door het personeel. De renovatiewerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang met, inachtneming van de 
coronamaatregelen. 
 

 

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -- ----------· 

Veelvoorkomende afkortingc.011 

ABP 

SF 

AOE 

ALP 

ANA 

ANDSF 

ANI' 

Al'PF 

CRU 

CQA 

OCl'SU 

PSD 

INS 

ISI 

ISIL 

IS-KP 

bsI, 

LN 

MgJ 

NDS 

OR OU PS TIRMINOLOOY ATTACK METHODS AND COMPONENTS 

Affhan Border Police CAV Civilian Annouc~d Vehicle 10.1.b BB Body Some llEDl 

Special Forces OIRoA Government of the lslamk BOLO Be On the Lookout 
Republic of 
AfYhanistan 

Anti·Government Elements Cl' Check Point CA / Cl'X Complex attack 

Afghan Local Police EC:M 8ectronic Counter Measures c:w Command Wire 

Afghan National Army ECP Entry Check Point HME Home Made Explosives 

Afghan National~& Security ESZ Enhanced Security Zone HMO Heavy Machine Gun 
Forces 

Afghan National Police oz Green Zone IDF Indirect fire 

AFG Personal Protection Force HKJA(KAIA) Hamad Karzai International IED Improvised Explosive Device 
Airoort 

Crisis Response Unit HVT High Value Target LSVBllD Large SVBIED 

Close Quarter Assassination IVO In the V'icinity Of M/ MAO Magnetic 

General Command of Police Special KIA Killed In Action MC (IED) Motor Cycle 
Units 

Personal Security Detail &~ Route MO ~fodm Operandi 

Insurgents ~ Location ... Person Borne (IEO) 

Pakistan Intelligence Servic:es MEP Main Entry Point RC Radio Controlled (IED) 

Islamic State In the Levant NPDK No Further Details Known RDX Commercial Explosives 

Islamic ~ • Khorasan Province NSTR Nothing Significant To Report RPO Rocket Propelled Grenade 

Lashkar-e-I.Ail!a. OS Open Source SAF Small arms fire 

Local Nationals PAX People/persons UV Under Vehide OED) 
Ministry of Interior PD Police District uxo Unexploded Ordnance 

National Directorate of Security POO / POI Point of Origin I Point of Impact VBISVB ~Borne/Suicide~~ 
Borne 

Het wekelijks situatie rapport bevat een verzameling van (on)geclassificeerd materiaal verzameld uit verschillende 
bronnen tijdens de gerapporteerde periode. He! is bedoeld om situationeel bewustzijn le creeren van lncidenten en 
gebieden welke relevant zijn voor d iplomaten en beveiligingspersoneel. Deze samenvatting is ontwikkelt voor gebruik 
van de Nederlandse ambassade in Kabul. Onderdelen van de inhoud kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten en 
mogen niet worden doorgestuurd of gekopieerd zonder toestemming van de opdrachtgever. 

Voorbereid door: 

OPS: --------



Docm. C70 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

In de Afghan Peace Negotioations (APN) hebben de afgelopen tijd geen nieuwe ontmoetingen 
tussen de beide onderhandelingsteams plaatsgevonden. 
Hiermee lijkt er opnieuw sprake te zijn van een impasse, wat zorgt voor een nieuwe vertraging 
in het proces. 
Afgelopen week werd gedacht dater door beide partijen gewacht werd met de inauguratie van 
Joe Biden als US president. 
In eerste instantie lijkt de koers die Joe Biden gaat varen met betrekking tot Afghanistan niet 
drastisch te gaan wijzigen ten opzichte van hiervoor, 
Door de Biden regering gaat opnieuw gekeken worden naar de deal die in Februari door de 
Trump regering met de Taliban is gesloten. 

COVID-19 

25-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 56,672 
• 4,989 actieve gevallen 
• 47,298 hersteld 
• 2,385 overleden. 

SIGACTS KABUL 

22 JAN: 
191Shrs, MAIED, PD6, Darul Aman Rd area, 1 LN KIA en 2 LN WIA 

23 JAN: 
NSTR 

24JAN: 
Morning, MAIED, PD8, Shah Shaheed area, metals doe I een GIRoA voertuig, 3x GOV WIA. 

1 



2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

NO NEW THREAT REPORTS 

 

21 JAN: A single threat reporting indicates that the Taliban (TB) are planning to conduct a complex attack on Serena 

Hotel. TB plans to use a Vehicle Borne IED (VBIED) and four fighters, which will conduct the ground attack using 

small arms fire. The time of the attack has yet to be determined. 

21 JAN: Insurgent groups in Afghanistan will try to use armed drones against security forces at airports this year. 

 

 

EVENTS 

 



3

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 



Docnr. 71 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

President Ghani heeft de verwachting uitgesproken dat de Afghaanse regering en de nieuwe 
Biden regering nauw met elkaar zullen samenwerken. 
Volgens het Amerikaanse ministerie van Financien neemt de kracht van Al Qaeda onder de 
Taliban bescherming in Afghanistan nog steeds toe (memo van 4 januari). 
Comment: in de overeenkomst gesloten tussen de taliban en de VS (februari 2020) werd 
afgesproken dat de Taliban alle banden met AQ zou verbreken en Afghanistan niet langer een 
safe have voor terrorisme zou laten zijn. 
Later dat jaar werd al duidelijk dat de banden tussen AQ en de Taliban nog niet verbroken zijn . 
AQ leden treden op als adviseurs van de taliban. ENDS 

COVID-19 

26-01 -202 1: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,750 
• 4,996 actieve gevallen 
• 47,365 hersteld 
• 2,389 overleden. 

SIGACTS KABUL 

24JAN: 
Morning, MAIED, PD8, Shah Shaheed area, metals doel een GIRoA voertuig, 3x GOV WIA. 

25 JAN: 
0730hrs, IED detonation, PD4, Kart-e-parwan 2 area, metals doel een voertuig van het ministerie van 
Economische zaken. Een ltaliaans diplomatiek voertuig (CAV) was ook in de buurt toen IED detoneerde. 
Andere bronnen rapporteren dat de IED op het diplomatieke voertuig detoneerde. 

1 



2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

NO NEW THREAT REPORTS 

 

21 JAN: A single threat reporting indicates that the Taliban (TB) are planning to conduct a complex attack on Serena 

Hotel. TB plans to use a Vehicle Borne IED (VBIED) and four fighters, which will conduct the ground attack using 

small arms fire. The time of the attack has yet to be determined. 

21 JAN: Insurgent groups in Afghanistan will try to use armed drones against security forces at airports this year. 

 

 

EVENTS 

 



3

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 



Docnr. C72 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Er zijn honderden taliban leden die deel uitmaakten van de gevangenenruil (vrijlating), als 
onderdeel van de vredesovereenkomst tussen Taliban en VS, opnieuw gearresteerd omdat zij 
teruggekeerd zijn naar het strijdveld. 
Leden van het onderhandelingsteam van de Afghaanse regering beschuldigen de Taliban ervan 
niet t e willen meewerken in de APN. 
Afgelopen 13 dagen heeft er geen formele bijeenkomst plaatsgevonden tussen de beide 
onderhandelingspartijen . 

COVID-19 

27-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,854 
• 5,006 actieve gevallen 
• 4 7 ,459 hersteld 
• 2,389 over leden. 

SIGACTS KABUL 

25 JAN: 

26JAN: 

0730hrs, IED detonation, PD4, Kart-e-parwan 2 area, metals doel een voertuig van het ministerie van 
Economische zaken. Een ltaliaans diplomatiek voertuig (CAV) was ook in de buurt toen IED detoneerde. 
Andere bronnen rapporteren dat de IED op het diplomatieke voertuig detoneerde. 
Het is hoogst onwaarschijnlijk (beoordeling EUJAC) dater sprake is geweest van een MAIED aanval op het 
ltaliaans voertuig. (waarschijnlijk was het een Road Side IED) 

1115hrs MAIED, PDS, Ade Ghazni area, vierde civiele voertuig dat door een MAIED wordt getroffen in de 
afgelopen vier weken. 1 LN KIA en 1 LN WIA 
0200hrs Assassination, PD7, Chehilsitoon Sarak e Takhnikom area, voormalig UN Habitat employee Mr. 
Mohammad Rafiq Stanekzai vermoord. 

1 



2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

25 JAN: 

- Taliban are planning to conduct multiple Indirect Fire (IDF) attacks against various ANDSF, GIRoA and RS 

facilities. 

- Taliban plans to execute suicide attacks against branches of Kabul Bank and Azizi Bank within Kabul City. 

- Insurgents intend to conduct a complex attack against medical facilities in Kabul, with specific intent to seek 

and target foreigners present. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 



Docnr. C73 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Op woensdag heeft de Taliban via haar officiele kanalen de uitspraken van het US Ministerie 
van Financien ontkend dat Al Qaeda nog altijd aanwezig is in Afghanistan . 
De huidige impasse in de onderhandelingen lijkt het gevolg van de eis van de Taliban om 
opnieuw gevangenen vrij te laten en van de UN Blacklist te verwijderen. 

COVID-19 

28-01-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,891 
• 4,945 actieve gevallen 
• 47,549 herst eld 
• 2,397 overleden. 

SIGACTS KABUL 

26JAN: 

27 JAN: 

lllShrs MAIED, PDS, Ade Ghazni area, vierde civiele voertuig dat door een MAIED wordt getroffen in de 
afgelopen vier weken. 1 LN KIA en 1 LN WIA 
0200hrs Assassination, PD7, Chehilsitoon Sarak e Takhnikom area, voormalig UN Habitat employee Mr. 

Mohammad Rafiq Stanekzai vermoord . 

0700hrs, Demonstration, PD4, Karte Parwan area, vreedzame demonstratie door ongeveer 400 man nabij 
Pakistaanse ambassade over Visa en corruptie 

0800hrs, MAIED, grens PD9/PD15, Dispatchari area, twee Afghan Public Protection Force (APPF) leden WIA 
0930hrs MAIED PD12, Aezan Qimat area 2 ANP KIA and 2 ANP WIA. 
1520hrs IED, PD4, Shahr e Naw area 
Afternoon, IED, PD3 Golayee Dawakhana area 2 LN WIA 

Comment: Het aantal MAIED incidenten blijft maar toenemen. Deze maand is het aantal MAIED incidenten 

opvallend hoog {18). 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 
27 JAN: 

- A single threat reporting indicates that Taliban plans to assassinate two NDS doctors in Kabul City. 

25 JAN: 

- Taliban are planning to conduct multiple Indirect Fire (IDF) attacks against various ANDSF, GIRoA and RS 

facilities. 

- Taliban plans to execute suicide attacks against branches of Kabul Bank and Azizi Bank within Kabul City. 

- Insurgents intend to conduct a complex attack against medical facilities in Kabul, with specific intent to seek 

and target foreigners present. 

 

EVENTS 



3

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 

 



Docnr. C74 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

De !eider van de Pakistani militant group Lashkar-e-Islam (Lei) is op donderdag om het !even 
gekomen bij een roadside IED explosie vlakbij zijn huis (in de provincie Nangahar) 
In verschil lende rapporten wordt gesproken van een voorbereiding door de Taliban voor een 
gewelddadig 'spring-offensive'. 
De huidige impasse en de onwelwillendheid van de Ta liban om de dialoog met de Afghaanse 
regering aan te gaan passen in dit beeld. 
De onderhandelingen liggen inmiddels 11 dagen stil. 
Een woordvoerder van het Pentagon heeft aangegeven dat de VS zich niet zal binden aan de 
afgesproken terugtrekking voor mei 2021 wanneer de Taliban zich niet aan de deal houden. 
In zijn commentaar benoemde hij het feit dat het hoge geweldsniveau en de nog altijd 
bestaande banden met terroristische organisaties als Al Qaeda aantonen dat de Taliban zich 
niet aan de afspraken houden. 
Op dit moment is nog niet duidelijk wat dat gaat betekenen voor de terugtrekking van US 
troepen. Dit zal met partners besproken moeten worden en afhankelijk zijn van de 
veiligheidssituatie . 

COVID-19 

29-01 -2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 54,939 
• 4,958 actieve gevallen 
• 47,583 hersteld 
• 2,398 overleden. 

SIGACTS KABUL 

27 JAN: 
17:00hrs, MIED Detonation, PD3, Golayee Dawa Khana area, 4 LN W IA 

28 JAN: 

Dit was de vierde (M)IED explosive van de dag en al de 18e MAIED aanslag in de maand januari. 

19:40hrs, IED Discovery/MIED, PDS, Kot e Sangi area 
21:20hrs Armed Clash, SAF, PDS, 1 criminal KIA door de ANP 

OO:OOhrs Armed Clash, SAF, PD18, Kuchi Abad area, geen casualties 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 
28 JAN: 

- New threat reporting indicates that insurgents intend to carry out an IDF attack against HKIA. 

27 JAN: 

- A single threat reporting indicates that Taliban plans to assassinate two NDS doctors in Kabul City. 

25 JAN: 

- Taliban are planning to conduct multiple Indirect Fire (IDF) attacks against various ANDSF, GIRoA and RS 

facilities. 

- Taliban plans to execute suicide attacks against branches of Kabul Bank and Azizi Bank within Kabul City. 

- Insurgents intend to conduct a complex attack against medical facilities in Kabul, with specific intent to seek 

and target foreigners present. 
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EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 

 



Docnr. C82 

Van: 
Verzonden: maandag 1 februari 2021 07:43 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

In een gezamenlijk statement hebben de EU, Australie, Canada, US, UK en NATO een oproep 
gedaan aan de taliban om het geweldsniveau te verminderen . 
In een VBIED aanslag in Jalalabad zijn ten minst 1 5 ANDSF om het leven gekomen. 

COVID-19 

01-02-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,059 
• 4,976 actieve gevallen 
• 47,679 hersteld 
• 2,404 overleden. 

SIGACTS KABUL 

29 JAN: 
OO:OOhrs Armed Clash, SAF, PD18, Kuchi Abad area, geen casualties 

30JAN: 
0900hrs MAIED, PDS, Pole Company circle. MAIED op een ANP voertuig. lx ANP WIA 

0915hrs MAIED, PD4, Saleem Karwan circle, MAIED op een civiel voertuig, lx LN KIA, 3x LN WIA 

31 JAN: 
NSTR 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 
29JAN: 

- Insurgents intend to conduct a Complex Attack against MFNDU (National Defense University).  

 

28 JAN: 

- threat reporting indicates that insurgents intend to carry out an IDF attack against HKIA. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 



Docnr. C83 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

In een gezamenlijk statement hebben de EU, Australie, Canada, US, UK en NATO een oproep 
gedaan aan de taliban om het geweldsniveau te verminderen . 
De Afghaanse regering heeft dit statement verwelkomd. De Taliban uiteraard niet en noemen 
het ongefundeerd. 

Biden zal mogelijk een hardere aanpak van de Taliban voorstaan dan zijn voorganger Trump. 
Op dit moment wordt de gesloten overeenkomst met de Taliban herzien. 
Als de conclusie wordt getrokken dat de Taliban zich niet aan de afspraken heeft gehouden zal 
er mogelijk opnieuw worden gekeken naar de geplande terugtrekking van mei 2021. 
De Taliban heeft al aangegeven 'het land te zullen verdedigen' wanneer US forces of CF na de 
deadline in Afghanistan blijven. 

Het aantal incidenten in Kabul neemt toe, met name (M)AIEDs en targeted killings vinden nog 
altijd veel plaats. Doelwit zijn voor namelijk overheidsmedewerkers (incl ANDSF), 
maatschappelijk !eiders en journalisten 

COVID-19 

02-02-20 2 1: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,121 
• 4,993 actieve gevallen 
• 4 7, 723 hersteld 
• 2,401 overleden . 

SIGACTS KABUL 

31 JAN: 
0140hrs Handgranaat in PD16, een onbekende heeft een handgranaat in het huis van een openbaar 
aanklager gegooid. Niemand raakte gewond 

1 FEB: 

1630hrs SAF PD12, Twee LN neergeschoten 

1810hrs SAF, PDS, SAF attack tegen de beveiligeng van een verkiezingsofficial 

0726 MAIED, PDlO, het beveiligingsvoertuig van de staatsminister voor vrede werd getroffen door een 

MAIED. Niemand raakte gewond 

121Shrs MAIED, PD7, Jangalak station area, lGOV KIA, 1 LN KIA, 1 LN WIA 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 
1 FEB 

- New threat reporting indicates that an insurgent group is planning to attack the opening ceremony of 

Masalhi Shura building in Kabul City. The insurgent group is planning to target the opening ceremony, which 

was scheduled to be completed in late-Jan or early-Feb. 

- Another threat reporting indicates that insurgents intend to attack locally employed staff associated with 

ANSF 

- Further threat reporting indicates that insurgents intend to attack 1st Vice President. 

- Additional threat reporting indicates that insurgents intend to conduct a SVBIED attack against NDS 

Directorate 10. 

 



3

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 



Docnr. C84 

Van: 
Verzonden: woensdag 3 fe6ruari 2021 07:43 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Het aantal incidenten in Kabul neemt toe, met name (M)AIEDs en targeted killings vinden nog 
altijd veel plaats. Doelwit zijn voornamelijk overheidsmedewerkers (incl ANDSF), 
maatschappelijk !eiders en journalisten. 
Ook dinsdag vonden weer 3 (mogelijk 4) ( MAJIED incidenten plaats en vanochtend alweer een. 
Oproepen tot een reductie van het geweld vanuit onder andere de regering, regionale actoren 
en in gezamenlijkheid de EU en NAVO hebben niet het gewenste resultaat. 

COVID-19 

03-02-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,174 
• 4,970 actieve gevallen 
• 47,798 hersteld 
• 2,406 overleden. 

SIGACTS KABUL 

1 FEB: 

2 FEB: 

3 FEB: 

0745hrs Assassination, PDS Company area, lx NDS KIA 

Time Unknown, IED found, PD3, bij een operatie in PD3 zijn 9 MAIED aangetroffen en door de ANSF EOD 
onschadelijk gemaakt. 

0736hrs IED, PD2, Joy Sheer area, op een voertuig van het Mol (anti narcotics department). 2 
beveiligi ngsmedewerkers WIA 

0830hrs MAIED. PD4 Salim Karwan area, doelwit was het voertuig van Mohammad Atif Mashal, een religieus 
leider van de groep Jamiat -e- Isla h. 

1040hrs MAIED, PD3. Deh Mazang area, op een civiel voertuig. 1 LN WIA 

Afternoon, explosie (mogelijk IED) PD8 Rahman Mana area. 

08:30hrs, IED, PDlS, Tangi Tarakhel area, op een ANP voertuig, 1 ANP KIA, 3 ANP WIA 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 
2 FEB: 

A single threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against NDS personnel and 

prominent social activists in Kabul. 

1 FEB: 

- New threat reporting indicates that an insurgent group is planning to attack the opening ceremony of 

Masalhi Shura building in Kabul City. The insurgent group is planning to target the opening ceremony, which 

was scheduled to be completed in late-Jan or early-Feb. 

- Another threat reporting indicates that insurgents intend to attack locally employed staff associated with 

ANSF 

- Further threat reporting indicates that insurgents intend to attack 1st Vice President. 
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- Additional threat reporting indicates that insurgents intend to conduct a SVBIED attack against NDS 

Directorate 10. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 

 



Docnr. C85 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 
• WASHINGTON, February 3 - The Biden administration should slow the withdrawal of troops in 

Afghanistan, abandon the May 1 exit deadline and instead reduce American forces further only 
as security conditions improve, a congressionally appointed panel recommended Wednesday. 

• Citing the US-Taliban peace agreement in Doha on February 29, the Taliban have said that 
based on the deal, an Islamic government will replace the Ghani government as a result of the 
intra-Afghan peace negotiations. In a press conference, following their meeting in the Iranian 
capital Tehran this week, the Taliban's delegation said that if the US and NATO forces continue 
to remain in Afghanistan after May, the Taliban will deserve the right to defend their country. 

COVID-19 
03-02-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 55.231 
• 4.842 actieve gevallen 
• 4 7. 982 hersteld 
• 2,407 overleden 

SIGACTS KABUL 
03/02 

• 11 :00hrs, Demonstration/Commemoration, Multiple PDs - PD4/10, Taimani I Karte Parwan 
area. A large gathering of Dr Mohammad Atif supporters gathered in the above-mentioned 
locations to pay their respects to Dr Atif who was killed in one of the MIED attacks yesterday 
morning. While, also demonstrating against the government and holding the Government 
responsible to find those responsible for the killing of Dr Atif. Nothing further was reported. 

• 10:30hrs, Demonstration, PD6, Darul Aman area, ivo Parliament building. A demonstration 
occurred which was similar to yesterday's demonstration, but todays demonstration appears to 
be in favor of Ghani staying in power and the demonstrators NOT wanting an interim 
government to be formed and condemning Mr Rahmani's statements that an interim 
government would work better than the current government to bring peace to Afghanistan. 
Nothing further was reported. 

• 09:00hrs, IED Discovery, PD2, Deh Afghanan area, Kabul Municipality office. An IED was 
attached to the Kabul Mayor's backup vehicle, it was reported that the device fell off of the 
vehicle when the vehicle parked inside the parking lot. Fortunately, the device was not 
detonated. The ANP EOD team were called, where they defused the device safely before it could 
be detonated. Nothing further was reported. 

• 08:30hrs, IED, PDlS, Tangi Tarakhel area, op een ANP voertuig, 1 ANP KIA, 3 ANP WIA 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

03/04 

• New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against unspecified embassies in 

Kabul. EUJAC COMMENT: The report lacks further details including specific target, method of attack and a 

timeline. COMMENT ENDS. 

• Another threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against senior NDS. EUJAC 

COMMENT: Due to constant attacks against the ANDSF and GIRoA personnel, the threat of targeted killings 

against the NDS personnel within Kabul City remains high. COMMENT ENDS. 

 

2 FEB: 

A single threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against NDS personnel and 

prominent social activists in Kabul. 

1 FEB: 

- New threat reporting indicates that an insurgent group is planning to attack the opening ceremony of 

Masalhi Shura building in Kabul City. The insurgent group is planning to target the opening ceremony, which 

was scheduled to be completed in late-Jan or early-Feb. 

- Another threat reporting indicates that insurgents intend to attack locally employed staff associated with 

ANSF 

- Further threat reporting indicates that insurgents intend to attack 1st Vice President. 
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- Additional threat reporting indicates that insurgents intend to conduct a SVBIED attack against NDS 

Directorate 10. 

 

 

EVENTS 

• 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 



Docnr. C86 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

De EU heeft opnieuw zorgen uitgesproken over het hoge geweldsniveau de afgelopen tijd . De 
EU benadrukt het vredesproces te steunen en benoemt een ceasefire als hoogste prioriteit. 
Ook Jens Stoltenberg, Secretaris-Generaal van de NAVO, heeft de Taliban opnieuw opgeroepen 
zich aan de overeenkomst te houden om het geweld te verminderen en banden met 
terroristische organisaties te verbreken . 
De NAVO moet binnenkort beslissen over het al dan niet terugtrekken van alle troepen voor de 
deadline van 1 mei. 
Er bestaan veel twijfels over de vraag of de deadline gehandhaafd zal worden nu het 
geweldsniveau in Afghanistan en met name in de hoofdstad Kabul zo hoog is. 
Deze twijfels komen uit duidelijk naar voren vanuit de Amerikanen (de enige actor die zelf 
partij was bij de overeenkomst met de Taliban). 
Jens Stoltenberg benoemt dat een beslissing in consensus tot stand dient te komen en erkent 
de risico's die bij de beslissing komen kijken. 

COVID-19 

04-02-202 1: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,265 
• 4,863 actieve gevallen 
• 47,995 hersteld 
• 2,407 overleden. 

SIGACTS KABUL 

3 FEB: 
0900hrs, IED found, PD2 Deh Afghanan area, municipality office, 1 IED onschadelijk gemaakt. 

4 FEB: 
0325hrs IED, PD13, buiten een moskee in de Omchi Baqbana area van PD13 is een explosie gehoord. Details 
zijn onbekend. Mogelijk gaat het om een IED, maar het kan ook een Flash bang granaat of vuurwerk geweest 

zijn. 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

4 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against the Indian Embassy. 

COMMENT: op 14 januari werd er ook al een dreiging tegen de Indiase ambassade gerapporteerd ENDS 

- Another threat report indicates that insurgents intend to conduct attacks against RS locations. COMMENT: 

Details over de dreiging zijn onbekend ENDS 

 

3 FEB: 

- New threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against unspecified embassies in 

Kabul 

- Another threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against senior NDS. 
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2 FEB: 

A single threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against NDS personnel and 

prominent social activists in Kabul. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 



Docnr. C87 
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Official Language : 
Ethnic groups: 
Capital: 
Size : 
Population : 
President: 
Currency: 
Timezone: 
Religion: 
Voltage : 

I slamic Republic of Afghanistan 

Dari (Persian), Pasjt o (official) 
Pashtun, Taj ik, Hazara, Uzbek and many ot hers 
Kabul ( 4,6 mil.) 
652,230km2 ( 4 2• world) 
36,644 mil. (39• world) 
Ashraf Ghani 
Afghani (100 afg = 1,11 Euro) 
Currently = NLD + 3.Sh 
Muslim 99,7 (Sunni 87% -Shia 11%, ot her 0,7% 
220 V ~SO Hz 

Climate : continental, cool winters and hot summers 
• Terrain : Mostly rugged mountains, plains in north and southwest , 

Highest point Noshak 7,492m , lowest point Amu Darya 258m 
Nat ural resources : petroleum, gas, coal, copper, sulfer, iron, salt 
Nat ural hazards : Earthquakes, flooding, droughts 
Communication : 2/3/4 G, internet 

• Saur Revolution (April 1978) 
• Civil War (1979) , proxy 
• Soviet-Afghan War (1979-1989) 
• Soviet withdrawal (1989) 
• Communist regime collapse ( 1992) 
• Afghan Civil War (1992-2001) 
• Foreign invasion. ISAF (2001) 



• Coup People's Democratic Party of Afghanistan (PDPA) 
• Communist Regime 

• Oppression of political opposition 
• Guerilla mujahideen 
• Proxy war: 

- Pakistan 
- United States 
- Soviet Union 

• Coup within POPA 



• Soviet Union invasion: December 1979 
• US and Pakistan continued to support mujahideen 
• Soviet withdrawal: 1988-1989 
• Communist regime collapse : 1992 

• Power vacuum 
• War between mujahideen factions 
• Civil war between Taliban and Northern Alliance 
• Taliban rule: 1996 
• Sharia law 



• 9/11 
• US/UK invasion (Operation Enduring Freedom) 
• Interim administration 
• December: International Security Assistance Force (ISAF) 
• Taliban insurgency 

• September 2014: Ashraf Ghani 
• December 2014: end of ISAF 
• Full security responsibility by Afghan government 
• Operation Resolute Support (NATO): Train and advise mission 



Political situation: Islamic Republic (GIRoA) 

Executive: 
• President: head of state and leader of government 
• Cabinet (approved by lower house of Parliament) 

Legislature : National Assembly 
• Lower house, Wolesi Jirga, 249 seat s 
• Upper house, Mushrano Jirga, 102 seats 

Judicial 

Grand Assembly, Loya Jirga, consultative 

President Ashraf Ghani 1 st VP: Amrullah Saleh 2nd VP: Sarwar Danish 



HCNR Chairman 
Abdullah Abdullah 

February 2020: US - Taliban Peace Deal 

• Conditions based withdrawal by May 2021 of all CF 
• Taliban to sever ties with terrorist organizations (AQ) 
• Prisoner swap 
• Start of Afghan Peace Negotiations (APN) 

Note: Afghan government was no party 



September 2020: Start Afghan peace negotiations. DOHA 

• Intra-Afghan talks between GIRoA and Taliban representatives 
• Framework 
• Agenda 
• Impasse 

Taliban: 
• Prisoner release 
• Interim government (power sharing agreement) 

GIRoA: 
• Ceasefire agreement 

ANDSF: Afghan National Defense and Security Forces 

ANA: Afghan National Army (app. 96,000) 
AAF: Afghan Air Force (app. 8,000) 
ANP: Afghan National Police (app. 83,000) 
NDS: National Directorate of Security 



AN DSF: Material and Financing 

Past 5 years: 
- $5-6 billion Afghan Security Forces Fund 
- $1 billion International partners 
- $300-400 million Afghan Government 
- Covering for all expenses 
- 90°/o Foreign funding 

AN DSF: Material and Financing 

AAF: 
- Transport and attack helicopters 
- Transport aircrafts 
- Surveillance 
- Attack FW 



AN DSF: Material and Financing 

ANP: 



AN DSF: Employment 
!10-:2.a 

Taliban Control in Afghanistan 
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The local media include : 
- Pajhwok 
- Bakhtar News, 
- Khaama Press News Agency, 
- Kabul Press 
- TOLO Television 
- Shamshad Television . 

- TOLO news 





Allied to 
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• September 2020: Afghan Peace Negotiations 
• 15 February: Armed forces day I Liberation day 
• 17-18 February: NATO top 
• 13 April: start of Ramadan 
• 28 April: Afghan victory day 
• 1 st of May: CF troop withdrawal deadline 



CQA and (M)IED against GOV: 

• ANDSF, ANA, ANP, NDS, political actors 
• Unclaimed 
• Journalists, judges, civil activists 
• Cost-effective 

IDF Green Zone/HKIA: 
• gth of March: Presidential swearing-in ceremony 
• 1Sth of August: Independence day 
• 21 st of November: GZ 
• 12th of December: HKIA 



BBIED 24th of October: 
• Hazara Shia educational center 
• PD13 
• Killing 30, injuring 70 

Complex attack 2nd of November: 
• Kabul University 
• PD3 
• BBIED + SAF 
• Killing 22, injuring 40 
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KABUL CITY 

Most Likely Course of Action: 

KABUL 
TB/ Haggani: 

Continuation of current level of violence with IEDs, CQAs and periodical HPAs against 
government personnel, ANDSF, civil activists and journalists. 

ISKP: 
Attacks targeting soft targets, shia targets 

Most Dangerous Course of Action: 

KABUL 

TB/ Haggani: 

Shift in violence targeting the international community. 

ISKP: 

Complex attack/ IDF targeting high profile international target 
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Abstract: A key questionfor the.future of Afghanistan is if the United States withdraws the 
remainder of its forces from the country, would Afghanistan's security forces or the Taliban be 
stronger militarily? According to a net assessment conducted by the author across five factors 
size, material resources, external support,force employment, and cohesion- the Taliban would 
have a slight military advantage if the United States withdraws the remainder of its troops from 
Afghanistan, which would then likely grow in a compounding fashion. 

In the November/December 2020 issue of this publication, Seth Jones examined the ideology, 
objectives, structure, strategy, and tactics of the Afghan Taliban, as well as the group's relationship to 
other non-state actors and sources of state support.l In concluding his study, Jones considered the 
implications of the current situation in Afghanistan and wrote that: 

... without a peace deal, the further withdrawal of U.S. forces ... will likely shift the balance of power 
infavor of the Taliban. With continuing support from Pakistan, Russia, Iran, and terrorist groups 

[Paginanummer] 



[Paginanummer]

like al-Qa`ida, it is the view of the author that the Taliban would eventually overthrow the Afghan 

government in Kabul.2 

This is a critically important judgment for the future of U.S. policy on Afghanistan, and one that 

deserves more rigorous attention than Jones was able to dedicate in the concluding remarks of his 

paper. In addition to Jones’ article, there have been numerous recent, detailed works on the Taliban’s 

history,3 social resources and adaptations,4 political trajectory,5 and perspectives on peace 

negotiations.6 There are also various U.S. government reports that periodically give a wealth of 

information on the Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF).7 Yet, a formal assessment 

of how Afghanistan’s security forces compare to the Taliban’s fighting forces in the context of U.S. 

troop withdrawals is lacking. In this article, the author therefore seeks to answer the question: If the 

United States withdraws the remainder of its forces from Afghanistan,a would the ANDSF or the 

Taliban be stronger militarily? 

To do this, the author will conduct a net assessment of the two sides’ military forces in the projected 

absence of U.S. forces. In this context, net assessment refers to the practice of considering the 

strategic interactions of “blue” (friendly) and “red” (adversary) forces through the use of data that are 

widely available, in order to create strategic insights that lead to decisive advantage.8 While there are 

many elements that could be focused on while conducting such an assessment and there is a great 

body of literature about which are most important,9 the author examines five here: size, material 

resources (i.e., money and technology), external support, force employment, and cohesion. The first 

four are included because they address the fundamental inputs to military effectiveness: people, 

things, and the ability of people to use those things. The author includes cohesion because it speaks to 

the will of both sides to fight10 and because it is particularly important in the context of the war in 

Afghanistan and efforts to end it via a negotiated settlement.11 Of note, the author does not consider 

the possible impacts of the novel coronavirus COVID-19 due to a paucity of reliable data and no clear 

indication that its consideration would change the results of the assessment. This article now 

examines each of these factors for both sides, then conducts a net assessment of the five factors, 

before providing an answer to the central question along with some of the implications. 

Size 

Taliban 

The number of people in the Taliban’s fighting forces is difficult to determine precisely, but a variety 

of sources give an estimate of 60,000 core fighters, give or take 10-20 percent.12 b The most 

systematic public study of the Taliban’s size (from 2017) concluded that the group’s total manpower 

exceeds 200,000 individuals, which includes around 60,000 core fighters, another 90,000 members 

of local militias, and tens of thousands of facilitators and support elements.13 These numbers are 

considerable increases over official U.S. estimates of around 20,000 fighters that were provided in 

201414 and illustrate the group’s ability to recruit and deploy new fighters in recent years. They also 

illustrate the Taliban’s ability to withstand significant casualties—estimated to be in the range of 

thousands per year.15 As a Taliban military commander recently commented, “We see this fight as 
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worship. So if a brother is killed, the second brother won’t disappoint God’s wish—he’ll step into the 

brother’s shoes.”16 

ANDSF 

Afghanistan’s security forces have an authorized total end-strength of 352,000 personnel.17 c Yet, the 

country has never been able to fill all of those billets. As of July 2020, the Afghan Ministry of Defense 

(MOD)—which includes the army, air force, and special operations forces (SOF)—had 185,478 

personnel. The Afghan Ministry of Interior (MOI)—which includes a variety of police forces—

numbered 103,224. This gives a total of 288,702 security force personnel, or 82 percent of total 

authorized end-strength.18 d While analysts have greater confidence in these numbers now than in the 

past as a result of a new biometric manpower system in Afghanistan that was implemented to address 

the phenomenon of “ghost soldiers,”19 e they nonetheless represent an upper bound on the true size of 

the fighting force—they are merely the number of filled billets. A 2014 study of the Afghan army 

found that its force structure was about 60 percent combat personnel,20 but the number of soldiers 

showing up for duty each day is even lower (since some soldiers are always sick, on leave, etc.). One 

official U.S. reference quoted an on-hand percentage of about 90 percent.21 Using these figures 

together (and subtracting the roughly 8,000 personnel in the Afghan Air Force (AAF)22) gives an 

estimated on-hand army fighting force of about 96,000 soldiers. The Afghan police are a much leaner 

force, with only about 11 percent as administrative and support personnel for the 89 percent that are 

patrolmen.23 Assuming a 90 percent on-hand rate for the police as well gives about 83,000 

patrolmen. All told then, the ANDSF are likely fielding a fighting force in the vicinity of 180,000 

combat personnel each day. 

Material Resources 

Taliban 

There is no consensus on the Taliban’s yearly revenue total. Official United Nations, government, and 

some independent estimates range from $300 million to $1.6 billion per year,24 with the United 

States estimating that up to 60 percent of these totals comes from Taliban involvement in the drug 

trade.25 These numbers are disputed, however, by David Mansfield’s detailed work on illicit 

economies and drug production in Afghanistan, which suggests that the Taliban’s share of drug 

proceeds is significantly less than popularly understood and therefore the group’s annual revenues 

are much less as well.26 

What is clear is that the Taliban have for years generated some amount of funding from the drug 

trade (e.g., via taxes and protection payments),27 whether on opiates,28 hashish,29 or more recently, 

crystal methamphetamine.30 In recent years, the Taliban have also greatly diversified their portfolio of 

funding sources.31 The most notable expanded source is illegal mining (e.g., precious 

stones,32 talc,33 and rare earth minerals34), which some reports now put near or at the same level of 

revenue for the group as drugs.f The Taliban also actively tax the areas they control (e.g., on 

infrastructure, utilities, agriculture and social industry35), and generate additional revenue from 

smuggling,36 extortion,37 kidnapping for ransom,38 and private donations.39 
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The Taliban have traditionally relied on some degree of centralization of revenue collection, such as 

that from formal taxation, alongside a redistributive resource model.40 But in recent years, the group 

has given local commanders more leeway in generating revenue (e.g., via war booty) and expending 

resources to maintain its war machine. Recent interviews with Taliban recruitment officials and 

commanders suggest that the group does not pay its fighters regular salaries, but rather covers their 

expenses: “we take care of their pocket money, the gas for their motorcycle, their trip expenses. And if 

they capture spoils, that is their earning.”41 

The Taliban have also, in recent years, increasingly benefitted from overruns of vulnerable Afghan 

security force checkpoints and installations, which has afforded them a wealth of armaments mostly 

procured by the United States, including armored vehicles, night-vision devices, Western rifles, laser 

designators, and advanced optics.42 And while the Taliban have been using commercial drones to 

conduct aerial surveillance for years, they have only recently begun routinely weaponizing them for 

attacks against ANDSF positions.43 

ANDSF 

Over the past five years, the ANDSF have been funded at around $5-6 billion per year.44 The United 

States has provided about 75 percent of this funding via the Afghanistan Security Forces Fund (ASFF) 

and has generally dictated how that money is spent, with another $1 billion or so coming from 

international partners and the Afghan government contributing roughly $300-400 million more.45 In 

fiscal year (FY) 2020, Congress appropriated $1.6 billion for the Afghan Army, $1.2 billion for the 

AAF, $728 million for Afghan special security forces (ASSF),g and $660 million for the 

police.46 International donors provide funding for the ANDSF either bilaterally or through one of two 

multilateral channels: the NATO ANA Trust Fund or the Law and Order Trust Fund Afghanistan.47 

These sources of funding cover all of the expenses of the ANDSF, though international sources have 

typically been used to cover salaries, procurement of end-use items (e.g., weapons, vehicles, 

communications equipment, aircraft), maintenance and sustainment of those items, and training on 

how to use them. Afghan government contributions have typically been used for food and uniforms.48 

As a result of tens of billions of dollars of international expenditures, the ANDSF today have an air 

force consisting of 174 aircraft (a mix of transport and attack helicopters, and transport, surveillance, 

and attack fixed wing platforms), some of the region’s best SOF, and an army that boasts heavy 

artillery, mortars, thousands of armored vehicles and personnel carriers, tactical drones and technical 

intelligence capabilities, military grade communications gear, and Western weapons and munitions 

(including technology to operate at night).49 

External Support 

Taliban 

The Taliban are the beneficiaries of support from a number of external actors. Al-Qa`ida has been a 

long-time ally for the group,50 providing “mentors and advisers who are embedded with the Taliban, 

providing advice, guidance and financial support.”51 The relationship between al-Qa`ida and the 
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Haqqani-led portion of the Taliban is particularly strong.52 The Taliban also receive funds, arms, and 

training from Iran.53 Taliban sources have openly admitted to this support, as well as to the receipt of 

military supplies from Russia.54 Private donors from within the Gulf Arab states have also been a 

consistent source of funding for the Taliban.55 

The most significant source of external support for the Taliban, however, comes from Pakistan.56 In 

his book on the subject, Steve Coll discusses at length the nature of this support, which includes 

sanctuary for senior Taliban leaders, but also Pakistan army and intelligence service support to 

recruitment and training of Taliban fighters in areas near the Afghanistan-Pakistan border, support 

to deployment of those fighters into Afghanistan, and support to their rest and recuperation 

(including medical support) back inside Pakistan.57 Pakistan has also provided the Taliban with 

military materiel, as well as strategic and operational advice for the group’s operations in 

Afghanistan.58 While Pakistan took great pains to hide this support for years, the amount of reporting 

on it today is voluminous, and a former Director General of Pakistan’s intelligence agency recently 

admitted to supporting the Taliban “in any way he could.”59 

ANDSF 

As discussed in the prior section, the ANDSF receive over 90 percent of their funding from 

international sources, which pays for nearly everything the force needs except for food and uniforms. 

They also receive training and advisory support from international forces. Most of that training 

occurs in Afghanistan, though the United States has also been training Afghan pilots at Moody Air 

Force Base in Georgia.60 

Force Employment 

Taliban 

Since the mid-2000s, the Taliban have been executing an “outside-in” military strategy.61 h In this 

approach, they first used sanctuaries in Pakistan (and to a lesser extent, Iran62) to generate military 

manpower and materiel, which they used to seize rural areas in Afghanistan.63 They then used their 

control of those areas to generate funding (as described above) and additional manpower, which they 

have used to seize adjacent territory. More recently, they have been using consolidated tracts of rural 

territory to project military power into areas surrounding Afghanistan’s district and provincial 

capitals, with the goal of seizing and holding them in order to undermine the political control and 

popular standing of the government. Ultimately, the Taliban’s military forces would like to follow this 

strategy to pressure and seize control of Kabul, at which time the group could claim military victory 

and political control of the country.64 

To advance this strategy, the Taliban use a wide variety of tactics, on which they provide regular 

training for their military forces (with external support, as described above).65 These include guerrilla 

tactics (e.g., ambushes, raids, hit-and-run attacks);66 conventional tactics (e.g., massed assaults, 

multi-prong attacks);67 terrorist tactics (e.g., car and truck bombs);68 intelligence 

activities;69 intimidation (e.g., targeted assassinations, kidnappings, night letters, death 
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threats);70 influence and information warfare (e.g., media and information operations, shadow 

diplomacy, destroying communications infrastructure);71 and criminal activities (e.g., drugs, 

smuggling, protection rackets, kidnapping for ransom).72 To implement these tactics, the Taliban use 

primarily Soviet-style small arms and improvised explosive devices (IEDs), though they also have 

limited numbers of heavy machine guns, heavy mortars, anti-armor weapons, and sniper rifles.73 In 

recent years, the Taliban have been able to overrun numerous ANDSF checkpoints and installations, 

affording them more advanced gear such as up-armored vehicles, night-vision devices, and laser 

optics.74 The group has used this advanced equipment to conduct assaults on hardened ANDSF 

facilities75 and to arm its relatively new “Red Unit,” which is an elite infantry unit (estimated to 

number from several hundred to a thousand members) used to spearhead and support attacks against 

particularly important or sensitive targets across the country.76 

ANDSF 

For years, the ANDSF’s strategy for defending the country from the Taliban relied primarily on two 

main elements: establishing heavy presence (a “ring of steel”) in and around major population areas 

and conducting large-scale (e.g., division- or corps-sized) clearing operations to try and retake areas 

that had been seized by the Taliban.77 More recently, at the behest of the current U.S. commander in 

Afghanistan—and as a result of significant growth in these forces as part of President Ashraf Ghani’s 

“ANDSF Roadmap” initiative78—the ANDSF have moved away from this model and relied far more 

heavily on the destructive and disruptive power of the AAF and ASSF in a move away from a 

counterinsurgency-centric strategy and toward one based on military pressure and attrition. In this 

mode of operations, elements of the ASSF like the Afghan Commandos conduct direct action raids 

(often enabled by the AAF) and generate intelligence to cue strikes by the AAF against Taliban 

targets.79 

Despite all of its technical capabilities and the preferences of U.S. military leadership in Afghanistan, 

the preferred mode of operation of the country’s army and police remains wide-area security via the 

use of over 10,000 static checkpoints.80 This is largely the result of the ANDSF’s major shortcomings, 

which have persistently included poor leadership, high attrition and inability to effectively manage 

personnel, rampant corruption, and poor sustainment, maintenance, and logistics practices.81 These 

shortcomings—along with the desire of Afghan political actors to have a visible ANDSF presence in 

their areas of influence and the checkpoints’ role in extorting local populations82—have made them 

the lowest common denominator and easiest mode of operation for the ANDSF. The U.S. military has 

been trying for years to change this dynamic, mostly unsuccessfully.83 

Afghan National Army (ANA) officers march during a training exercise at the Kabul Military Training 
Centre in Afghanistan on October 7, 2015. (Ahmad Masood/Reuters) 

Cohesion 

Taliban 

The military scholar Jasen Castillo cites military cohesion as a dependent variable consisting of two 
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factors: staying power (the ability of a military force to hold together and fight even as the odds of 

military victory diminish) and battlefield performance (the willingness of units to fight with 

determination and flexibility).84 He then relates these factors to two independent variables: degree of 

regime control and degree of organizational autonomy.85 

The Taliban—which exhibit a high degree of control over their fighters and the communities in the 

areas they control,86 and a high degree of organizational autonomy via their 

regional shura, mahaz (front), and qet’a (unit) structures87—constitute what Castillo calls a 

“messianic military.”88 i This type of military is characterized by strong cohesion, reflected in strong 

staying power (a military that “collapses only when an adversary possesses crushing material 

superiority”) and strong battlefield performance (whereby “most units fight with determination and 

flexibility”).89 

This observation based on Castillo’s theory is backed by recent studies employing other methods. For 

many years, analysts studying the Taliban have commented on perceived issues with the group’s 

cohesiveness and possibilities of fragmentation.90 As evidence, they have cited events such as 

infighting among Taliban commanders,91 the emergence of rival regional shuras,92 widespread 

disillusion among rank and file with Taliban leadership, and the direction of the seemingly endless 

war.93 Yet, recent detailed studies of the Taliban’s structure, history (e.g., the group’s reaction to the 

announced death of Mullah Omar), and evolution in the context of studies on insurgent group 

cohesion have concluded that the Taliban are today a relatively cohesive group.94 This cohesion likely 

stems from four major sources: strong vertical and horizontal ties within and across the entirety of 

the movement and the communities in which it operates;95 strong and continuous internal 

socialization of key issues (e.g., peace talks) and focus on obedience and cohesion;96 the group’s 

organization for, and perceived successes on, the battlefield and in negotiations;97 and its strong base 

of material resources.98 

ANDSF 

The Afghan government, on the other hand, maintains a relatively low degree of control over the 

areas supposedly under its protection,j and it affords its military a very low degree of organizational 

autonomy.k This results in the ANDSF being what Castillo calls an “apathetic military.”99 This type is 

characterized by a low degree of cohesion, reflected in weak staying power (a military that “collapses 

quickly as probability of victory decreases”) and weak battlefield performance (whereby “only the best 

units fight with determination and flexibility”).100 Examples of weak ANDSF staying power, as defined 

by Castillo, can be seen at the micro level—in the form of near-daily Taliban overruns of poorly 

defended ANDSF checkpoints101—and at the macro level—in the form of the near-collapse of the 

Army’s 215th Corps in 2015102 or the collapse of ANDSF defenses around Ghazni in 2018.103 Examples 

of weak battlefield performance can be seen in the government’s increasing reliance on the AAF and 

ASSF as the most capable units within the ANDSF.l 

In addition to these structural examples of weak cohesion, at the individual level, the ANDSF have 

been plagued with a high level of attrition (on the order of 30 percent per year) for many years, with 



[Paginanummer]

the primary factor being so-called “dropped from rolls,” or soldiers and police that desert their unit 

and do not return within 30 days.104 Such desertions accounted for 66 percent of Afghan army and 73 

percent of police attrition in 2020.105 According to the U.S. Department of Defense, desertions “occur 

for a variety of reasons, including poor unit leadership, low pay or delays in pay, austere living 

conditions, denial of leave, and intimidation by insurgents.” The single greatest contributor to 

desertions is poor leadership,106 which a former U.S. commander in Afghanistan also called “the 

greatest weakness of the Afghan security forces.”107 

Net Assessment 

Having discussed size, material resources, external support, force employment, and cohesion for both 

the Taliban and the ANDSF, the author now conducts a net assessment of those factors in the 

projected absence of U.S. forces. 

Size 

A glance at commonly cited numbers would leave the impression that Afghanistan’s security forces 

far outnumber the Taliban, by as much as a factor of four or five (352,000 to 60,000). A more 

nuanced comparison, however, suggests a different story. Most estimates put the number of Taliban 

frontline fighters around 60,000. The comparable number of Afghan soldiers is about 96,000. The 

only detailed public estimate of the Taliban’s militia elements—its “holding” force—is around 90,000 

individuals.108 The comparable government force is the police, which has about the same number of 

people (84,000) in the field. Thus, a purely military comparison of strength shows that the 

government’s fighting force is only about 1.5 times the strength of the Taliban’s, while the two sides’ 

holding forces are roughly equivalent.109 Assessment: Slight ANDSF advantage. 

Material Resources 

The Taliban have a much leaner (i.e., fewer administrative and support elements) and less technically 

sophisticated fighting force than the Afghan government—lacking an air force, heavy artillery, a fleet 

of armored vehicles, and the like. As such, the group’s military element costs significantly less than 

the ANDSF. A calculation of the total cost of the Taliban’s fighting force relative to the group’s 

revenue was impossible given a lack of reliable data. What is clear is that the Taliban have a 

significantly diversified portfolio of funding streams and there has been no significant reporting in 

recent years of the group suffering from financial deficiencies. 

The ANDSF, on the other hand, are vastly more advanced than the Taliban in terms of technical 

capabilities. But they also cost far more than the Afghan government can afford.110 The United States 

and its allies have thus far been willing to pay the multi-billion dollar per year price tag for the 

ANDSF—and have committed to providing some degree of security assistance through 2024 (though 

the scope of that assistance is to be determined).111 The ANDSF are thus heavily reliant on just a few 

sources of funding, and there is little reason to think the Afghan government will reach fiscal self-

sustainability anytime soon.112 Afghanistan’s gross domestic product (GDP) has only averaged 2-3 

percent growth in recent years, and decades of war have stunted the development of most domestic 
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industries.113 Afghan government funding for its security forces (which is only about 8-9 percent of 

their total cost) is equivalent to roughly two percent of its GDP and one fourth of total government 

revenues—levels that are already extremely high for a developing country.114 The United States’ own 

assessment is that “given the persistence of the insurgency and continued slow growth of the Afghan 

economy … full self-sufficiency by 2024 does not appear realistic, even if levels of violence and, with 

it, the ANDSF force structure, reduce significantly.”115 

Critically, the ANDSF will continue to be reliant for the foreseeable future on contract logistics 

support for aircraft, vehicles, and other technical equipment.116 For example, sustainment costs make 

up nearly 64 percent of the AAF budget, and sustainment of the AAF alone is just over 13 percent of 

the total amount of U.S.-provided funding.117 The U.S. Defense Department has assessed that without 

this funding, “the AAF’s ability to sustain critical air-to-ground capability will fail and the fleet will 

steadily become inoperable.”118 Without these capabilities, ground units will not be able to execute 

operations in locations where the terrain prohibits the use of traditional ground transportation, 

thereby limiting operational effectiveness.119 Assessment: Strong Taliban advantage for funding 

relative to requirements; strong ANDSF advantage for technical capabilities. 

External Support 

As just discussed, the Taliban appear to have a sustainable, diversified funding model for their 

fighting forces. Thus, while the group benefits from external support from the likes of Russia, Iran, 

and even al-Qa`ida, it does not appear to require any of this support to continue its operations in 

Afghanistan. Pakistan’s support to the Taliban, however, has been essential to the group’s success to 

date.120 While the Taliban could, in theory, attempt to fully move their organization into areas they 

control in Afghanistan, doing so would be not only a serious logistical undertaking (e.g., since many 

of the group’s recruitment efforts and training locations are centered in Pakistan’s border areas) but 

would also expose the group to persistent threats of attack by the ANDSF (most notably, by air). 

Taliban leaders are thus quite reliant on sanctuaries in Pakistan for their own safety and comfort. 

While this has occasionally made them vulnerable to pressure by Pakistan (the arrest of Mullah 

Baradar is an important case in this regard121), this pressure has thus far not been significant enough 

to warrant the group completely decamping to Afghanistan. 

The ANDSF are similarly reliant on external support, though critically in different ways. Costing 

many times what the Taliban’s fighting force costs, the ANDSF are almost entirely reliant on foreign 

funding, most notably for salaries and the costs of procuring, maintaining, and sustaining the force’s 

technical capabilities. The continued provision of this funding is at risk in the absence of U.S. 

advisors to provide oversight of the billions of dollars in aid such support requires.122 Even if it were 

to continue with no U.S. troops on the ground, there are other important roles played by advisors that 

would end. For example, only a fraction of the funding provided by the United States and its allies for 

the ANDSF is given to the Afghan government directly (as “on budget” funds), with the rest being 

spent “off budget” by U.S. military entities in Kabul.123 The Afghan Ministry of Defense and Ministry 

of Interior persistently struggle to spend even the on-budget amount, averaging only about a 60 

percent execution rate.124 U.S. advisors have been getting around this by doing their own 
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procurement for goods and services down to Army corps and provincial headquarters levels—a 

practice that would disappear in the absence of those advisors.125 Assessment: Draw; both forces 

have significant external dependencies. 

Force Employment 

At the strategic level, the Taliban have consistently employed their “outside in” strategy since the 

mid-2000s, and have steadily eroded the government’s territorial control since then.126 This is 

roughly the same strategy that was successfully employed by the mujahideen against the Soviet 

occupation and by the Taliban in its initial conquest of Afghanistan.127 The Afghan government, on 

the other hand, has vacillated in its strategic approach since the end of the U.S. surge in 2014. In the 

2015-2018 timeframe, the ANDSF implemented what was called a “hold-fight-disrupt” strategy. As 

described by the commander of U.S. forces in Afghanistan at the time: 

This methodology designated areas which the ANDSF would “Hold” to prevent the loss of major 

population centers and other strategic areas to the enemy, those for which the ANDSF would 

immediately “Fight” to retain and those areas where they would assume risk by only “Disrupting” 

the enemy if they appeared. The ANDSF designed their phased operational campaign plan, called 

Operation SHAFAQ, to anticipate and counter the enemy’s main and supporting efforts. This 

prioritization caused them to concentrate forces in more populous areas and remove forces from 

more remote, sparsely inhabited areas.128 

It is perhaps not surprising then that the last reported official U.S. assessment of territorial control 

(in October 2018) showed the government in control of 54 percent of the country’s districts, with the 

Taliban in control of 12 percent and the rest contested.129 In 2015, the same source had assessed the 

Afghan government as being in control of 72 percent of districts.130 The dramatic decrease in 

government control (from 72 to 54 percent) was commensurate with both the introduction of the 

“hold-fight-disrupt” strategy and the dramatic increase in estimates of Taliban strength (from 20,000 

to 60,000) over roughly the same timeframe. 

By late 2018, the new U.S. commander in Afghanistan shifted to an attrition strategy, featuring 

offensive operations by the ASSF and AAF, with the rest of the ANDSF largely in supporting roles 

(e.g., attempting to hold ground via checkpoints).131 This shift increased the number of Taliban 

casualties through more aggressive air and SOF targeting of Taliban fighters, and there are 

indications that the Taliban wanted that bleeding to stop.132 But overall, it failed to stem the Taliban’s 

steady encroachment on Afghanistan’s major cities. Today, approximately 16 of the country’s 34 

provincial capitals are effectively surrounded by Taliban-controlled or -contested areas.m Assessment: 

Slight Taliban advantage. 

Cohesion 

Application of Castillo’s theory of military cohesion to both the Taliban and the ANDSF shows the 

former to be a more cohesive fighting force than the ANDSF. This theoretical conclusion is supported 
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by independent analyses of the Taliban in the context of theories of insurgency cohesion, as well as by 

observations of ANDSF manpower trends. Assessment: Strong Taliban advantage. 

Summary 

Table 1 summarizes the comparative discussion of each factor and presents a net assessment of each. 

As the last row indicates, the net assessment of these factors tilts slightly to the advantage of the 

Taliban. While the ANDSF field a slightly larger fighting force and have vastly more technical 

capabilities than the Taliban, they are almost entirely reliant on external funding (75 percent from the 

United States)—most critically, for salaries, procurement, and sustainment of those technical 

capabilities. They have also not been able to identify an effective strategy, and they are aptly 

described by Castillo’s theory as an “apathetic military.”133 The Taliban, on the other hand, field a 

slightly smaller and far less technically sophisticated fighting force than the ANDSF. But that force is 

cohesive and appears to be financially sustainable, and is employing technologies that are sustainable 

and a strategy that has been proven to work in Afghanistan. Those advantages are evident in tangible 

successes of the Taliban’s military machine on the battlefield, most notably in the steady erosion of 

government control since the end of the International Security Assistance Force (ISAF) mission in 

2015. 

Table 1: A net assessment of ANDSF and Taliban’s military strength in the projected absence of U.S. 
forces 

Conclusion and Implications 

The author set out in this article to address the question: If the United States withdraws the 

remainder of its forces from Afghanistan, would the ANDSF or the Taliban be stronger militarily? 

Having conducted a net assessment of the Taliban and ANDSF in the projected absence of U.S. troops 

across five factors—size, material resources, external support, force employment, and cohesion—the 

author concludes that the answer is slightly in favor of the Taliban. This finding has numerous 

implications, but this article now focuses on two immediate suggestions for improving the military 

balance in Afghanistan. 

First, the ANDSF would be well served by significantly increasing its focus on recruitment. While 

authorized for an end strength of 352,000 soldiers and patrolmen, the ANDSF has never approached 

that figure and is currently about 63,000 personnel short. In other words, the ANDSF are missing a 

cadre roughly the size of the Taliban’s entire fighting force. Growing the ANDSF to their approved 

end strength would give the force a much stronger size advantage than it currently enjoys. While size 

is not everything, in an attrition war of territorial control—which the war in Afghanistan has steadily 

become—it is a critical factor. Having a larger force may also help mitigate the risk of increased 

desertions or defections by members of the ANDSF if U.S. advisors depart or if the Taliban continue 

to gain territory.134 

Second, the U.S.-led advisory mission since 2015 has not been helping the ANDSF to win, so much as 

it has been slowing the ANDSF’s lossesn by improving the force’s technological advantages over the 
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Taliban. As this analysis shows, that advantage is today quite large. However, it has come at the 

expense of dependency—the ANDSF are currently far too complex and expensive for the government 

to sustain. This has been mitigated for years by advisors who have been directly performing critical 

support and sustainment functions of the ANDSF. If the United States fully withdraws those advisors, 

as stipulated in the U.S.-Taliban agreement,o the Taliban’s slight military advantage at that point 

would begin to grow, as a result of at least two factors: (1) the ANDSF’s technical advantage will erode 

as maintenance and support functions currently performed or overseen by advisors slow down or 

cease; and (2) the ANDSF’s major vulnerability—its dependence on foreign funding—will increasingly 

be at risk, since without U.S. troops in Afghanistan, the United States would have limited ability for 

oversight of security assistance and less “skin in the game.” Both factors portend likely declines in 

U.S. security assistance funding (which may be exacerbated by continued corruption in Afghanistan’s 

Ministry of Defense and Ministry of Interior135 ). Further, the resultant increase of the Taliban’s 

military advantage is likely to be non-linear. This will result both from increasing overuse and 

cannibalization of technical capabilities (e.g., helicopters) and from the ANDSF’s general lack of 

“staying power” as predicted by Castillo’s theory.136 To stem the rate of this possible future decline, 

the United States would be wise to immediately do everything it can to decrease the complexity of 

ANDSF equipment and systems, and increase the sustainability of the force. This would ideally 

include significant adjustments to both force structure and force employment.137 

In conclusion, the author finds that if the United States were to withdraw the remainder of its forces 

from Afghanistan, the Taliban would enjoy a slight military advantage that would increase in a 

compounding manner over time. While the Taliban’s chief spokesman recently “said that the group’s 

primary goal is to settle the issues through talks and that a ‘military solution’ would be used only as a 

last resort,”138 the results of this analysis suggest that the United States and government of 

Afghanistan would be wise to vigorously pursue negotiations while U.S. forces remain and avoid 

tempting the Taliban to exploit the military advantage it would have in their absence.     CTC 
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Substantive Notes 

[a] The author assumes that U.S. troops will either withdraw in accordance with the terms of the U.S.-

Taliban agreement (which states all U.S. troops must depart by May 1, 2021, if the Taliban meet their 

obligations) or within a single six-month extension as has been recently suggested. “Agreement for 

Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the 
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United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America,” U.S. Department of 

State, February 29, 2020; Barnett R. Rubin, “How Biden can bring U.S. troops home from Afghanistan,” 

Responsible Statecraft, January 11, 2021. 

[b] It is typically not clear whether these estimates include the number of personnel in the Haqqani 

network, which has at various times been considered separate from, or integrated with, the Taliban. 

[c] This number does not include 30,000 Afghan Local Police, which are in the process of being 

disbanded due to discontinuation of funding from the United States. 

[d] There are an additional 10,741 civilians working in the ministries. 

[e] The Afghan Personnel and Pay System was implemented over the past several years to identify and 

remove ghost soldiers from the rolls of the ANDSF, which had been estimated to be as high as 40 

percent of the reported strength in some areas. See John F. Sopko, “Assessing the Capabilities and 

Effectiveness of the Afghan National Defense and Security Forces,” Testimony Before the 

Subcommittee on Oversight and Investigations, Committee on Armed Services, U.S. House of 

Representatives, February 12, 2016. 

[f] The Taliban’s own Stones and Mines Commission has stated the group earns $400 million per year 

from mining. See Matthew Dupee, “The Taliban Stones Commission and the Insurgent Windfall from Illegal 

Mining,” CTC Sentinel 10:3 (2017); Hanif Sufizada, “The Taliban are Megarich—Here’s Where They Get the 

Money They Use to Wage War in Afghanistan,” Conversation, December 8, 2020; and Frud Bezhan, 

“Exclusive: Taliban’s Expanding ‘Financial Power’ Could Make It ‘Impervious’ To Pressure, Confidential 

Report Warns,” Radio Free Europe/Radio Liberty, September 16, 2020. 

[g] ASSF include Afghan Army SOF, the AAF’s Special Mission Wing, and various special police units. 

[h] This military strategy complements the Taliban’s political strategy. See, for example, Kriti M. Shah, 

“The Taliban’s Political Strategy,” ORF Raisina Debates, September 19, 2020. 

[i] Note that Castillo only applies his theory to state (national) militaries, and some would rightly 

question this author’s application of it to the Taliban (nominally a non-state group). However, the 

Taliban today control—and govern—significant swaths of Afghanistan’s countryside; have their own 

governance, diplomatic, military, and information structures; levy taxes; and in many ways act like a 

pseudo-state. The author therefore finds it instructive to extend Castillo’s theory to the Taliban’s 

military component. 

[j] Examples of this include both the frequent attacks that occur inside Afghanistan’s major cities, the 

ongoing nationwide campaign of targeted assassinations, and the fact that the Taliban are able to 

project their own governance activities into areas nominally under government control. See Emma 

Graham-Harrison, “In Afghanistan, Fears of Assassination Overshadow Hopes of Peace,” Guardian, November 
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21, 2020, and Ashley Jackson, “Life Under the Taliban Shadow Government,” Overseas Development 

Institute, June 2018, p. 5. 

[k] This can be seen in the frequent reach of the most senior Afghan security officials (e.g., the 

Ministers of Defense and Interior) to tactical levels—for example, by directing tactical operations of 

security forces directly via cell phone from Kabul. Author discussions with U.S. military personnel, 

2008-2020, and “A Force in Fragments: Reconstituting the Afghan National Army,” Asia Report 190, 

International Crisis Group, May 12, 2010. 

[l] In 2017, the U.S. commander in Afghanistan stated that the ASSF conducted 70 percent of all 

Afghan army offensive operations. See John W. Nicholson, “Statement for the Record by General 

John W. Nicholson, Commander U.S. Forces – Afghanistan Before the Senate Armed Services 

Committee on the Situation in Afghanistan,” February 2017, p. 13. This proportion has steadily 

increased since that time. “Enhancing Security and Stability in Afghanistan,” U.S. Department of 

Defense, June 30, 2020, p. 9. 

[m] U.S. forces in Afghanistan no longer produce assessments of district control in Afghanistan, but 

FDD’s Long War Journal has continued to do so via independent means. FDD’s current assessment 

shows the Afghan government in control of 133 (33 percent) of the country’s districts, with the 

Taliban in control of 75 (19 percent) and another 187 (47 percent) contested. (The last three districts 

are unconfirmed.) See Bill Roggio and Alexandra Gutowski, “Mapping Taliban Control,” FDD’s Long War 

Journal. The author calculated the number of provincial capitals surrounded by Taliban 

controlled/contested areas by comparing FDD’s map to a political map of Afghanistan. 

[n] This is most evident in the goal of controlling 80 percent of Afghanistan’s territory within two 

years that was stated by the U.S. commander in Afghanistan in 2017. Not only was that goal not 

achieved, the Afghan government has demonstrably lost ground since it was stated. See “Department 

of Defense Press Briefing by General Nicholson via Teleconference from Kabul, Afghanistan.” 

[o] The agreement stipulates that, subject to the Taliban meeting their obligations under the 

agreement’s terms (which include not allowing terrorist groups like al-Qa`ida to use Afghanistan to 

threaten the security of the United States and its allies), the “United States, its allies, and the 

Coalition will complete withdrawal of all remaining forces from Afghanistan” within 14 months of the 

agreement’s signing (which is generally accepted to be May 1, 2021). See “Agreement for Bringing Peace 

to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a 

state and is known as the Taliban and the United States of America.” 

[p] It is noteworthy that Congress has now required the Defense Department to withhold 5-15 percent 

of ASFF funding for the ANDSF if certain conditions (e.g., pertaining to corruption) are not met by 

the Afghan government. See “William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for 

Fiscal Year 2021,” Section 1521, 116th Congress of the United States of America. 
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De algemene aanslagdreiging gericht tegen de internationale gemeenschap blijft steeds aanwezig. 
De dreiging van geweld en aanslagen, zoals niet-gespecificeerde zelfmoord, VBIED en complexe aanvallen op personeel 

van overheidsinstellingen, veiligheidsdiensten zoals ANA, ANP en NDS, pers, moskeeen, internationale instellingen en 
hotels blijft onveranderd hoog. 
De laatste tijd zien we een toename van aanslagen gericht op het midden segment van GIRoa hetgeen zorgt voor grote 

onrust bij dit personeel. Deze aanslagen vereisen minimale planning, zijn over het algemeen relatief goedkoop en zijn 
veelal gemakkelijk vanwege het gebrek aan veiligheidsbewustzijn en exposure van deze groep. 
(M)IED's / (RC)IED's en CQA met wisselend effect blijven de boventoon voeren in met name die politiedistricten die in 
de periferie van Kabul stad liggen en waar de opstandelingen/terroristen de meeste invloed hebben. 
Ook het gebruik van drones in heel Afghanistan neemt sinds oktober 2020 sterk toe. 
In veel provincies in Afghanistan vinden heftige gevechten plaats tussen overheidstroepen en diverse groeperingen 
(Taliban). Er w orden aan beide kanten zware verliezen geleden. 

Stod 

Op dit moment zit er nog steeds een serieuze dreiging op locaties die zijn geassocieerd met GIRoA, veiligheidstroepen 
en de internationale gemeenschap. De IDF dreiging op de luchthaven HKIA, het paleis, het Ministerie van Defensie en 
buitenlandse doelen in de groene zone blijft onverminderd hoog. Recente informatie leert dat de TB de intentie heeft 

om aanslagen te plegen op medische faciliteiten/ziekenhuizen in de stad. Ook is er specifieke dreiging geuit tegen artsen 
die werkzaam zijn in het NDS hospitaal (onze buren) alsmede tegen filialen van Kabul Bank en Azizi Bank in Kabul. 
Af elo en week waren er weer diverse Ma IED incidenten in en om de stad te betreuren. 

Datum Omschrijving Gebied 
01-02-2021 SAF attack at NDS officer, lx NDS KIA PD5 
01-02-2021 (M)IED detonation at Armored Toy LC related to Peace High Council no casualties reported PD10 
01-02-2021 IED detonation at ANA ranger, lx ANA KIA lx LN KIA lx LN WIA PD7 
02-02-2021 MIED detonation at 4 Runner related to legal advisor House of Representatives. 2x LN WIA. PD8 
02-02-2021 MIED detonation at Tov Corolla, 2x LN WIA PD3 
02-02-2021 MIED explosion at 4 runner witch killed Chief office of Jamiat e Eslah party; 2x KIA, 2x WIA PD4 
02-02-2021 MIED detonation at Everest vehicle related to Dep Min of Counter Narcotics; 2x ANP WIA PD2 
03-02-2021 09.00; MIED discovered and defused at ANP Ranger. No casualties PD2 
03-02-2021 08.05; MIED detonation l x KIA, 3x WIA PD15 
04-02-2021 03.25; IED/Flashbang detonation outside mosque, no casualties reported. PD13 
06-02-2021 09.35; Gas cilinder explosion, 2x KIA, 5x LN's (Sikh) WIA. Next to hospital, witch was target PD1 

in 2020. Media; second explosion occurred at first responders 
06-02-2021 10.45; MIED detonation at ANP/CRU Ranger. lx ANP/CRU KIA PD11 
07-02-2021 08.50; MIED Explosion; 2x LN WIA PD9 
07-02-2021 09.40; MIED Explosion no casualties PD12 
07-02-2021 12.50; MIED at ANDSF vehicle, 2x ANA WIA PD5 
07-02-2021 10.45; IED discoverv; defused PD7 
07-02-2021 09.20; IED discovery; defused PD3 
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BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE-- ·---------· 

Opewrioreei 

HHJlllHI liT~1e -:J~ .. 111• .... ,'1l.:..il:;.1..""i;.11 I~ l'a'It:J"A'A'.l••-

08/02 - 11/02 '21 DHF Seitz project team 5 pax 
15/02-2021 Armed Forces Day Negatief advies 

17-18/02-2021 Navo meeting oa mbt inzet cq voortzetting RS AFGH Brussel 
16/02 - 20/02 '21 10 .r.o 

Maart 
Maart? 

Per\{)nee: 

Medisch 10.2.e 

Motivatie / moreel 
lnzetbaarheidsgraad 

Wie 
10.2 .e 

I Functie.__ _______________ ..,l ~.1 .. n/ui~Datuc.m_.c,_ __ ,.,. 



 BSB – NEDERLANDSE AMBASSADE -  
 

 
 
 
 

Training & neventaken   

Diversen    
 

A. Wapens en munitie 

B.  Voertuigen 

C. Communicatie 
Het bezoek van  is gepland op 16/02 t/m 20/02. 
 
D. Medisch 
Vanwege de COVID-19 gelden er zeer strenge maatregelen op de ZMA Kabul. De postleiding heeft  een hernieuwd 
MEMO geschreven om de regels aan te scherpen. Ook is er een schrijven vanuit BZ gekomen met COVID-19 richtlijnen 
voor kanselarijen en residenties, ook de daarin genoemde maatregelen nemen we zoveel als mogelijk over.  
Bij terugkomst in Nederland na een uitzending in een hoog risico land wordt er een thuis quarantaine van 10 dagen 
gehanteerd door de overheid.  
We hebben verschillende clusters op de ZMA ingesteld om zo de risico’s te kunnen beperken.  
Bij vertrek uit Kabul laten we de PCR test sinds kort uitvoeren door de Duitse Medische Kliniek. Een verpleegkundige 
komt naar de ZMA en neemt hier de test af.  
Bij vertrek uit NL wordt een ieder verplicht getest, bij negatief resultaat mag men vliegen.  
De test mag niet ouder zijn dan 72 uur. 
 
De luchtkwaliteit in de avond en nachtelijke uren is van extreem slechte kwaliteit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen.  
Defensie personeel kan een DFe 050 opmaken indien gewenst. Dit om verblijf in Kabul te archiveren. 
 
E. Bevoorrading  

F. Infrastructuur & huisvesting  
De huisvesting van het BSB detachement is gefaciliteerd op de compound van ambassade. De huisvesting wordt als goed 
ervaren door het personeel. De renovatiewerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang met, inachtneming van de 
coronamaatregelen. 
 

 

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -- ----------· 

Veelvoorkomende afkortingc.011 

ABP 

SF 

AOE 

ALP 

ANA 

ANDSF 

ANI' 

Al'PF 

CRU 

CQA 

OCl'SU 

PSD 

INS 

ISI 

ISIL 

IS-KP 

bsI, 

LN 

MgJ 

NDS 

OR OU PS TIRMINOLOOY ATTACK METHODS AND COMPONENTS 

Affhan Border Police CAV Civilian Annouc~d Vehicle 10.1.b BB Body Some llEDl 

Special Forces OIRoA Government of the lslamk BOLO Be On the Lookout 
Republic of 
AfYhanistan 

Anti·Government Elements Cl' Check Point CA / Cl'X Complex attack 

Afghan Local Police EC:M 8ectronic Counter Measures c:w Command Wire 

Afghan National Army ECP Entry Check Point HME Home Made Explosives 

Afghan National~& Security ESZ Enhanced Security Zone HMO Heavy Machine Gun 
Forces 

Afghan National Police oz Green Zone IDF Indirect fire 

AFG Personal Protection Force HKJA(KAIA) Hamad Karzai International IED Improvised Explosive Device 
Airoort 

Crisis Response Unit HVT High Value Target LSVBllD Large SVBIED 

Close Quarter Assassination IVO In the V'icinity Of M/ MAO Magnetic 

General Command of Police Special KIA Killed In Action MC (IED) Motor Cycle 
Units 

Personal Security Detail &~ Route MO ~fodm Operandi 

Insurgents ~ Location ... Person Borne (IEO) 

Pakistan Intelligence Servic:es MEP Main Entry Point RC Radio Controlled (IED) 

Islamic State In the Levant NPDK No Further Details Known RDX Commercial Explosives 

Islamic ~ • Khorasan Province NSTR Nothing Significant To Report RPO Rocket Propelled Grenade 

Lashkar-e-I.Ail!a. OS Open Source SAF Small arms fire 

Local Nationals PAX People/persons UV Under Vehide OED) 
Ministry of Interior PD Police District uxo Unexploded Ordnance 

National Directorate of Security POO / POI Point of Origin I Point of Impact VBISVB ~Borne/Suicide~~ 
Borne 

Het wekelijks situatie rapport bevat een verzameling van (on)geclassificeerd materiaal verzameld uit verschillende 
bronnen tijdens de gerapporteerde periode. He! is bedoeld om situationeel bewustzijn le creeren van lncidenten en 
gebieden welke relevant zijn voor d iplomaten en beveiligingspersoneel. Deze samenvatting is ontwikkelt voor gebruik 
van de Nederlandse ambassade in Kabul. Onderdelen van de inhoud kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten en 
mogen niet worden doorgestuurd of gekopieerd zonder toestemming van de opdrachtgever. 

Voorbereid door: 

OPS: --------



Docnr. C92 

Van: 
Verzonden: maandag 8 februari 2021 07:43 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

De Taliban hebben opnieuw de waarschuwing geuit dat het geweld zal toenemen wanneer de 
DOHA deal van Februari 2020 wordt geschonden . 
De VS is bezig met een review van de deal en een heroverweging of de troepenterugtrekking 
voor mei 2021 geheel doorgang za l moeten vinden. 

Op zondag vonden er opnieuw 3 MAIED incident en plaats op een dag. Het geweldsniveau in 
Kabul blijft hoog. 
De impassen in de vredesonderhandelingen t ussen de Taliban en de regering duurt voort. 

COVID-19 

08-02-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,359 
• 4,905 actieve gevallen 
• 48,041 hersteld 
• 2,413 over leden. 

SIGACTS KABUL 

5 FEB: 
NSTR 

6 FEB: 
lOSShrs, MAIED, PD11, Khair khana, Golayee Hasi Awai area, gericht op een ANP ranger, lx CRU KIA 

7 FEB: 
08:43hrs, MIED Detonation, PD9, 4th Makroryan block. 2 LNs WIA. 
09:20hrs, IED Discovery, PD3, Silo road area. 1 IED defused. 

09:40hrs, MIED Detonation, PD12, Arzan Qimat, Charahi Mamoriyat, Arzan Qimat area. No casualties. 

10:45hrs, IED Discovery, PD?, Tanikot area . 1 IED defused. 

12:40hrs, MIED Detonation, PDS, Bagh-e Dawood area. 2 ANA WIA 

1 



2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

7 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul.  

- Another threat report indicates that insurgents intend to conduct a Complex Attack against the US Embassy. 

- Further threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against unspecified foreign 

embassies, possibly via the use of IDF. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 



Docnr. C94 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Wanneer de VS na mei 2021 in Afghanistan aanwezig blijven, zal dit zijn op basis van een 
'conditions-based-approach'. 
Uitgangpunt is nog steeds de volledige terugtrekking van t roepen, maar dit zal alleen 
plaatsvinden wanneer de Amerikaanse belangen gewaarborgd zijn . 

COVID-19 

08-02-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,386 
• 4,930 actieve gevallen 
• 48,042 herst eld 
• 2,414 overleden. 

SIGACTS KABUL 

7 FEB: 

8 FEB: 

08:43hrs, MIED Detonation, PD9, 4th Makroryan block. 2 LNs WIA. 

09:20hrs, IED Discovery, PD3, Silo road area. 1 IED defused. 

09:40hrs, MIED Detonation, PD12, Arzan Qi mat, Charahi Mamoriyat, Arzan Qimat area. No casualties. 

10:45hrs, IED Discovery, PD7, Tanikot area. 1 IED defused. 
11:23hrs, MAIED Detonation, PD14 Dagh e Dawood area. 

12:40hrs, MIED Detonation, PDS, Bagh-e Dawood area. 2 ANA WIA 
2100hrs Handgrenade found, PD17< handgranaat gevonden bij de deur van een bakkerij in de Zakerin area 

1045hrs, IED found, PD7, IED gevonden buiten het woonhuis van een voormalig ANP commandant in de Tani 
Kot area. 
1120hrs, MAIED Detonation, PD6 Shahrak e Haji Nabi area, IED op een Hilux voertuig. 

1 
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EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

8 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul. 

- Another threat report indicates that insurgents are planning to attack the Presidential Palace and Green 

Zone in Kabul using VBIEDs and rockets. 

 

7 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul.  

- Another threat report indicates that insurgents intend to conduct a Complex Attack against the US Embassy. 

- Further threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against unspecified foreign 

embassies, possibly via the use of IDF. 
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EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 

 



Docnr. C95 

Van: 
Verzonden: woensdag 10 fe6ruari 2021 07:34 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

In een poging hearts and minds te winnen gaat de Taliban financiele hulp bieden aan families 
die door het geweld en conflict geschaad zijn . 
Voor families van overleden mensen en van slachtoffers die gewond zijn geraakt, zijn vaste 
bedragen vastgesteld. Dit is in een officieel statement bekend gemaakt. 
First VP Amrullah Saleh benadrukt opnieuw dat de Taliban zich niet aan de DOHA deal met de 
US heeft gehouden. 
Enkele leden van het regeringsteam bij de onderhandelingen zijn teruggekeerd naar Kabul. De 
onderhandelingen liggen nog altijd sti l. 
Abdullah Abdullah heeft de VS, Qatar en andere invloedrijke landen gevraagd om de Taliban te 
overtuigen de onderhandelingen voort te zetten . 
Door de NDS is een netwerk van gecombineerd Haqqani en ISKP opgerold. 6 leden van deze 
joint-terror cell zijn opgepakt. 

COVID-19 

10-02-2021: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,402 
• 4,875 actieve gevallen 
• 48,109 hersteld 
• 2,418 overleden. 

SIGACTS KABUL 

Comment: Opnieuw 4x (MA) IED op een dag afgelopen maandag. Ook gisteren weer een MAIED aanslag. Het 
geweldniveau in Kabul lijkt toe te blijven nemen, terwijl de onderhandelingen al weken stil liggen. 

8 FEB: 

9 FEB: 

1045hrs, IED found, PD7, IED gevonden buiten het woonhuis van een voormalig ANP commandant in de Tani 
Kot area. 

1120hrs, MAIED Detonation, PD6 Shahrak e Haji Na bi area, IED op een Hilux voertuig van het ministerie van 
agricultuur, 2x LN WIA 

1620hrs MAIED Detonation, PD2, Pashtunistan square area, onbevestigde berichten melden dat het gaat om 
he civiele voertuig van een regeringsmedewerker. lx GOV KIA 

1841hrs MAIED Detonation, PD8, Wala e Wazir area, metals doelwit een ANA Ranger, geen slachtoffers 
gemeld. 

1950hrs IED Detonation, PDll, Panshhir Wat area, roadside IED gedetoneerd, geen slachtoffers gemeld, 
doelwit onbekend. 

0920hrs, Assassination, PDS, 4x GOV om het leven gekomen nadat het vuur op hun voertuig werd geopend. 

1 
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- 0920hrs MAIED detonation, PD16, Meli Bus square, een gepanserd voertuig van het ministerie van 

buitenlandse zaken werd getroffen door een MAIED. 1x driver KIA and 1 WIA 

 

 

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

NO NEW THREAT REPORTS  

 

8 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul. 

- Another threat report indicates that insurgents are planning to attack the Presidential Palace and Green 

Zone in Kabul using VBIEDs and rockets. 
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7 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul.  

- Another threat report indicates that insurgents intend to conduct a Complex Attack against the US Embassy. 

- Further threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against unspecified foreign 

embassies, possibly via the use of IDF. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 

 



Docnr. C96 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 
• The Taliban has again called for the re-establishment of the Islamic Emirate of Afghanistan, the 

name its brutal regime used before being deposed by the United States in late 2001. (Long War 
Journal) 

• The IS- K group in Afghanistan - seemingly pushed to the brink last year following unrelenting 
pressure from the U.S. and Afghan mi litaries, and by multiple Taliban offenses - appears to 
have recovered and may soon look to strike further afield, according to U.S. military and 
intelligence officials. 

• Speculations over interim setup in Afghanistan : The Afghan government may have int ensified 
efforts to gain political support from politicians as discussions are underway over the proposal 
of an interim setup in the country, Tolo News is reporting . In the past few weeks, Afghan 
President Ashraf Ghani met many influential Afghan leaders as well as his polit ical rivals and 
critics, the report added. 

• Afghan peace process: Afghan Second Vice-President Mohammad Sarwar Danish has said that 
the US-Taliban peace deal was signed hastily without any guarantees, Tolo News is reporting. 
Speaking at a meeting with the representatives of the I nternational Committee of the Red 
Cross (ICRC) in Kabul, Danish said that the Afghan peace process will be mired in challenges if 
the peace agreement - signed on 29 February 2020 - is not reviewed. 

COVID-19 
10-02 -2021 : 

• Totaal aantal besmettingen: 55,402 
• 4,875 actieve gevallen 
• 48, 109 hersteld 
• 2,418 overleden. 

SIGACTS KABUL 
10/02 

• An explosion occurred near the Serena Hotel in PD2. The blast was reportedly caused by an 
I ED. No casualties have been reported . No groups immediately claimed responsibility for the 
blast. 

• Officials confirmed that explosions in Kabul the morning of Feb. 10 resulted in at least two 
fatalities and five injuries. Explosions target ing government vehicles near the Quwai Markaz 

9 FEB: 

BFEB: 

and Karte Parwan areas of PD2 wounded at least four people. A third blast near the Baraki 
roundabout of PD 4 killed at least two people and injured one person. The official casualty count 
could rise. Reports indicate improvised explosive devices (IED) caused the explosions. No group 
has claimed responsibility for the blasts. 

0920hrs, Assassination, PDS, 4x GOV om het /even gekomen nadat het vuur op hun voertuig werd geopend. 
0920hrs MA/ED detonation, PD16, Meli Bus square, een gepanserd voertuig van het ministerie van 

buitenlandse zaken werd getroffen door een MA/ED. lx driver KIA and 1 WIA 

1045hrs, /ED found, PD7, /ED gevonden buiten het woonhuis van een voorma/ig ANP commandant in de Tani 
Kot area. 

1 
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- 1120hrs, MAIED Detonation, PD6 Shahrak e Haji Nabi area, IED op een Hilux voertuig van het ministerie van 

agricultuur, 2x LN WIA 

- 1620hrs MAIED Detonation, PD2, Pashtunistan square area, onbevestigde berichten melden dat het gaat om 

he civiele voertuig van een regeringsmedewerker. 1x GOV KIA 

- 1841hrs MAIED Detonation, PD8, Wala e Wazir area, met als doelwit een ANA Ranger, geen slachtoffers 

gemeld.  

- 1950hrs IED Detonation, PD11, Panshhir Wat area, roadside IED gedetoneerd, geen slachtoffers gemeld, 

doelwit onbekend.  

 

 

EVACS 

NSTR 

 

THREATS 

NO NEW THREAT REPORTS  

 

8 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul. 

- Another threat report indicates that insurgents are planning to attack the Presidential Palace and Green 

Zone in Kabul using VBIEDs and rockets. 

 

7 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul.  

- Another threat report indicates that insurgents intend to conduct a Complex Attack against the US Embassy. 
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- Further threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against unspecified foreign 

embassies, possibly via the use of IDF. 

 

EVENTS 

• 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 



Docnr. C98 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

Unknown gunmen attacked a United Nations convoy on the outskirts of Afghanistan's capital 

on Thursday, killing five Afghan security force members who were escorting the international 
agency's vehicles, the UN and officials said. 
Afghanistan's First Vice President Amrullah Saleh said on Thursday that those Taliban 
prisoners who were released from the Afghan government jails as part of the US-Taliban 
peace deal are playing a major role in the rising security threat to the country. 
Saleh added that he is ready to prove case-by-case that the released prisoners are involved 
in the current violence against the people. 
Pakistani Taliban commander Amir Nawaz has been killed during a security operation near 
Kabu l on Wednesday. The TTP commander was the main character behind the murder of 
Japanese nationals in Nangarhar last year. 

COVID-19 

1 2-02-202 1: 

• Totaal aantal besmettingen: 55,445 
• 4,742 actieve gevallen 
• 48,279 hersteld 
• 2,424 overleden . 

SIGACTS KABUL 

10 FEB: 
0812hrs, RSIED, PDS, Company area, Road side IED op een ANDSF voeruig. 

0838hrs MAIED, PD2, Qowai Markaz area, 4 x LN WIA 

0855hrs MAIED, PD4, KArte Parwan area, targeting ANP chief of PDS, 2x Gov KIA and lx LN WIA 

De andere explosie in PD2 op woensdagmorgen wordt nu gerapporteerd als een gas cilinder explosie. 

11 FEB: 
NSTR 

1 



2

 

 

EVACS 

NSTR 

 

 

THREATS 

 

10 FEB:  

- threat report indicates that Taliban TB plans to attack Pul-e-Charkhi Prison, using VBIEDs, HQN plans to 

assassinate in Kabul Abdul Rahman the Appellate Judge for Wardak Province 

 

8 FEB:  

- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul. 

- Another threat report indicates that insurgents are planning to attack the Presidential Palace and Green 

Zone in Kabul using VBIEDs and rockets. 

 

7 FEB:  
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- New threat reporting indicates that insurgents intend to target GIRoA officials in Kabul.  

- Another threat report indicates that insurgents intend to conduct a Complex Attack against the US Embassy. 

- Further threat reporting indicates that insurgents intend to conduct attacks against unspecified foreign 

embassies, possibly via the use of IDF. 

 

EVENTS 

 

- 17-18 februari: NAVO Defensie ministeriële. 

 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

Goedemiddag, 

donderdag 11 februari 2021 17:06 
- @minbuza.nl' 
o.1.1; IB 

IB - Potentiele Dreiging - r0.1.1:) 
--~--~~~~--~~-

Docnr. C99 

Zojuist is deze bij ons binnengekomen. Normaal staan jullie ook op de verzendlijst, maar ik zag jullie 
er nu niet tussen staan. Voor het geval dat jullie hem niet hebben gehad, vond ik deze toch belangrijk 
om te verzenden. Geen (nieuwe) schokkende zaken, maar goed om weer even scherp te hebben. 
Vooral de laatste zin van de Essentie ( een na laatste alinea) goed om scherp te hebben. 

Stay safe, groeten, .. 

1 



From: 
Sent: 
To: 

Subject: 
Attachments: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Morning all, 

•••••. CLAS/OTCO/LWC/DEC C-IED/ATN 
maandag 15 februari 2021 08:36 

Docnr. Cl02 

#KMAR/LTC/BSB/IOP / INTELL;-------, CLAS/OTCO/OTCGEN IE/MSS/IP 
SEARCH; , CLAS/OTCO/OTCGENIE/MSS/IP SEARCH;···· 
CLAS/OTCO/OTCMAN/SCHL VMISS/INLN; ____ _ 

CLAS/OTCO/OTCMAN/SCHL VMISS/INLN; %NLD SOCOM J2, BS/AL/DS 
(MA) IED mitigation UNMAS Afghanistan info 
Guide to your Immediate Actions - MIED Threat (Dari).pdf; Guide to your Immediate 
Actions - MIED Threat (Pashto).pdf; IED Detection and Prevention.pdf; IED Flyer.pdf; 
Kabu l - Movement Time Restrictions and Alternate Routes.png 

Follow up 
Completed 

Bijgevoegd een aantal stukken van onze man in New York, bij de UNMAS. Ze hebben betrekking op de 
groet toename van o.a. MA IED aanvallen in KABUL. Ze spreken voor zich maar met name de png file is 
actueel te noemen. Deze komen ook nog in de leeslijst van deze week terecht. 

Groet, 

-Met vriendelijke groet I Respectfully, 

Defence Expertise Centre C-IED 
Ministry of Defence 
Bernhard Barracks! Barchman Wuytierslaan 1981 ------P.O. Box 30031 3800 DA Amersfoortl The Netherlands 

Intranet@:•······················ 

Workinghours••••••••••••• 

[Paginanummer] 



Fro m: 
Sent: 
To: 
Cc: 

•••••. CLAS/OTCO/LWC/DEC C-IED/ATN 
maandag 15 februari 2021 08:58 
#KMAR/LTC/BSB/IOP / INTELL 
----mi• CLAS/OTCO/OTCMAN/SCHL VMISS/INLN; ____ _ 
CLAS/OTCO/OTCMAN/SCHL VMISS/INLN 

Docnr. C109 

Subject: 
Attachments: 

EWS OSTD overzicht Anti Vehicle MA IED attacks Kabul 1-12-20 t/m 14-2-21 
2021021S_ESW_OSTD_AV_IED_Attack_Summary_1-12-20_ 14-2-21.pdf 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Al Icon, 

Follow up 
Completed 

Bijgevoegd een overzicht van de in open bronnen bekende (MA) anti vehicle IED aanvallen in Kabul 
tussen 1 december 2020 en 14 februari 2021. In totaal 49 stuks. Opvallende aanvallen zijn de aanvallen 
tegen gepantserde TLC'n. Nogmaals, wij weten nog steeds niet of deze TLC'n in dezelfde pantser klasse 
zitt en als de NLD TLC'n of dat de Afghanen voor deze voertuigen ook ECM gebruiken. 

Mitigatie maatregelen in een eerdere email al rondgestuurd, afkomstig van ••••••••I bij de 
VN in New York. 
Van belang voor de gebruikers in KABUL is 1.0.1.o voor/tijdens en na een 

--~~~~~~~~~~~~~-

v er p 1 a at sing. 

Groet, 

-Met vriendelijke groet / Respectfully, 

Defence Expertise Centre C-IED 
Ministry of Defence 
Bernhard Barracks! Barchman Wuytierslaan 1981 C:::ll••• 
P.O. Box 30031 3800 DA Amersfoortl The Netherlands 

Intranet@:•······················ 
[Paginanummer] 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

Subject: 
Attachments: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Categories: 

Vrienden, 

Goedemorgen, 

KAB-BSB < @minbuza.nl> 

maandag 15 februari 2021 06:06 

#KMAR/DLBE/BSB/ AFDOP1; #KMAR/L TC/BSB/IOP /I NTELL 

Sitrep&APL Kabu l 

20210214 SITREP KAB week 06.pdf; 20210214 APL KAB week 6.docx 

Follow up 
Completed 

Bij deze wederom de sitrep en APL Kabul, 

Fijne week allen, 

Best Regards / t"IJio:i.14 

Military Police, Unit Special Operat ions 
Road of Ministry of Interior 
Malalai Watt 
Shar-e Naw, Kabul, Afghanistan 

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

Docnr. Clll 

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

[Paginanummer] 



KABUL 
006 

BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -

Docnr. CI12 

WEKELIJKS SITUATIE RAPPORT 

08 FEBRUARI 2021-14 FEBRUARI 2021 

BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -

VEILIGHEIDSSITUA TIE 
Algemeen 



BSB - NEDERLANDSE AMBASSADE -- -------------

De algemene aanslagdreiging gericht tegen de internationale gemeenschap blijft steeds aanwezig. 
De dreiging van geweld en aanslagen, zoals niet-gespecificeerde zelfmoord, VBIED en complexe aanvallen op personeel 

van overheidsinstellingen, veil igheidsdiensten zoals ANA, ANP en NDS, pers, moskeeen, internationale instellingen en 
hotels blijft onveranderd hoog. 
De laatste tijd zien we een toename van aanslagen gericht op het midden segment van GIRoA hetgeen zorgt voor grote 
onrust bij dit personeel. Deze aanslagen vereisen minimale planning, zijn over het algemeen relatief goedkoop en zijn 
veelal gemakkelijk vanwege het gebrek aan veiligheidsbewustzijn en de exposure van deze groep. 
(M)IED's / (RC)IED's en CQA met wisselend effect blijven de boventoon voeren in met name die politiedistricten die in 
de periferie van Kabul stad liggen en waar de opstandelingen/terroristen de meeste invloed hebben. 
Ook het gebruik van drones in heel Afghanistan neemt sinds oktober 2020 sterk toe. 
In veel provincies in Afghanistan vinden heftige gevechten plaats t ussen overheidstroepen en diverse groeperingen 
(Taliban). Er worden aan beide kanten zware verliezen geleden. 

Stod 

Op dit moment zit er nog steeds een serieuze dreiging op locaties die zijn geassocieerd met GIRoA, veiligheidstroepen 
en de internationale gemeenschap. De IDF dreiging op de luchthaven HKIA, het paleis, het Ministerie van Defensie en 
buitenlandse doelen in de groene zone blijft onverminderd hoog. Recente informatie leert dat de TB de intentie heeft 
om aanslagen te plegen op medische faciliteiten/ziekenhuizen in de stad. Ook is er specifieke dreiging geuit tegen artsen 
die werkzaam zijn in het NDS hospitaal (onze buren) alsmede tegen filialen van Kabul Bank en Azizi Bank in Kabul. 
Afgelopen week waren er weer diverse (Ma)IED incidenten in en om de stad te betreuren. 

lncidenten 

Datum Omschriivimt Gebied 
6-2-2021 08:00; PD 1. Gas-cylinder explosion. 2x 40 KG gascylinder exploded, cause of expl unkown. PD 1 

Note: close to Hindu Daram, a temple wich was attacked by ISKP 25-3-2020. 
6xWIA 

6-2-2021 10:00; IED outside the afghan hospital. IED exploded on ANP ranger. lx KIA. PD 11 
7-2-2021 08:50; IED. IVO Sheno Zada hospital. Target; Ministry Mines and Petroleum Toy Pick-up. PD9 

lx KIA, 2x WIA 
7-2-2021 07:37; Grenade Find (side of the road). IVO Kabul University. EOD neutralised. Nstr. PD3. 

7-2-2021. 09:30; IED: Toy Cor. Belongs to Khalil Rahman J2 DCOM of MOI. Nstr. PD12 
7-2-2021 13.15; IED. Target: ANP Ranger. 2x WIA. PD5 
7-2-2021 21:00; Grenade found outside gate. EOD defused. PD 17 
8-2-2021 11:30; IED IVO Ministry of Justice building. Target: Toy Hilux, belong to ministry of PD6 

Agriculture. Nstr. 
8-2-2021 08:10; DRONE.Observing lOOm height IVO camp WATAN. Nstr. PD 19 
8-2-2021 16:53; IED Target: Toy Cor. Nstr. PD2 

9-2-2021 09:25; IED. Target: Toy LC MOFA. lx WIA. PD 16 
9-2-2021. 10:20; SAF.Target: Director Rural Rehab & development. 2x KIA en 2x WIA PD5 
10-2-2021 08:35; IED. Target: Toy 4x4. (BLACK) BDA: lx WIA. P2 
10-2-2021 08:15; (MA)IED ANP ranger. lX KIA lX WIA PD 14 
10-2-2021 09:00; IED Tov LC (BLACK) Belongs to police chief PD5. 4x KIA, incl Police Chief. PD4 
10-2-2021 16:20; (MA)IED. IVO Serena.Target: Toy cor. Nstr PD2 
10-2-2021 08:05; Explosion. Nstr PD5 
10-2-2021 14:15; IED. IVO Kabul Camp Area. Target: Toy cor. NSTR PD9 
11-2-2021 15:30; IED. Target: ANP ranger. BDA: 3x WIA. PD 14 
14-02-2021 09.05; roadside IED found and defused by ANP PD5 
14-02-2021 Onbevestigde berichten spreken over de moord op Taliban's supreme commander Mullah 

Haibatullah en 2 andere hoge Taliban functionarissen in Quetta Pakistan 
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Veiligheid 
 
Afgelopen week hadden we wederom met regelmaat te maken met geweldsincidenten in de stad, waarschijnlijk gevoed 
door de oplopende spanningen m.b.t. de vredesbesprekingen in DOHA.  
TB heeft de oorlog verklaard aan de regering en ook aan de internationale coalitie wanneer deze niet per 1 Mei volledig 
het land verlaten hebben (alemaraenglish.net). Beide zijden beschuldigen elkaar van het niet nakomen van eerdere 
afspraken.  
Inmiddels zijn alle strijders terug geroepen van het winterreces en maken zich op voor de confrontatie met GiROA (met 
name in het Noord-Westen, Faryah Prov.).  
 
-Taliban cut short winterbreak. Recall fighters to 
Battlefield. (TOLO, ARIANA, REUTERS)  
-Taliban warns of MAJOR WAR if US reneges on DOHA 
deal. (TOLO, ARIANA, REUTERS) 
 
Ook is de werkwijze van de TB aan het veranderen. 
Waar er vorig jaar nog veel werd geïnvesteerd in 
massa aanslagen zijn deze nu gericht op personen van 
overheidsorganen, de zgn “targetkillings”. 
Met deze aanslagen probeert men angst te zaaien en 
verdeeldheid te creëren binnen bepaalde lagen van de 
bevolking. Voorbeelden hiervan zijn de aanslagen op 
journalisten, openbaar aanklagers en “police chiefs” 
van de politiedistricten.  
 Ook onder het lokale ambassade personeel, m.n. de  
chauffeurs, bespeur ik  een toenemende angst. Zij zijn zich bewust van het feit dat er binnen hun 
gemeenschap/dorp/wijk een zekere bekendheid is dat zij werken voor een internationale organisatie/ambassade o.i.d. 
en dat zij daardoor in een hogere risicogroep vallen.  
 
De police chief die op 10-2-2021 om het leven is gekomen door een gerichte IED aanslag is voorafgaand zijn aanslag 
gewaarschuwd vanuit Pakistan. Hiervandaan kwam de dwingende vraag om de gevonden IED’s welke in zijn politie 
district in beslag waren genomen te retourneren. Een eis welke hij naast zich neer had gelegd. 
 
Laatste veranderingen in TB werkwijze; 
- 1. Terroristen gebruiken nu taxi’s en andere willekeurige auto’s als wapen. MO: terroristen nemen een klein explosief 
mee in een voertuig, laten deze liggen en rennen zelf weg (10-2-2021 IVO Serena). 
- 2. Een andere modus operandi is het gebruik van voertuigen waarbij er een modificatie is gepleegd aan de 
bodemplaat. Men kan nu de IED vanuit het voertuig laten zakken en zo op de weg laten vallen en dan willekeurig 
afzetten.  
 
DEASH (ISKP) 
Ook is er een verhoging van activiteiten van de ISK-P waarneembaar (met name in het Noorden en Noord-Oosten van 
Afghanistan). Ze melden zich steeds vaker op social-media. Ze lijken 2020 te hebben aangegrepen als een jaar van 
consolidatie en  hebben de eigen gelederen versterkt. En inmengingen in het conflict tussen de TB en GiROA is dus ook 
niet ondenkbaar.    
 
 
Covid 
De covid-19 informatie is niet betrouwbaar. De bevolking houdt zich totaal niet aan de regels en de dagelijkse 
activiteiten blijven dus ook doorgaan. Daarnaast is het mogelijk dat men massaal fraudeert met de test resultaten. De 
aantallen zijn dus onbetrouwbaar. 
Vaccins; afgelopen week zijn er 500,000 vaccins (Astrazeneca) aangekomen in het land. Schenking vanuit India. De 
verwachting is dat de prominenten en de vermogende mensen eerst gevaccineerd zullen worden. 
 
Vluchten 
Het gebeurd de laatste tijd regelmatig dat er vluchten van- en naar Dubai gecanceld worden (economische redenen). Dit 
is lastig maar leidt vooralsnog niet tot onoverkomelijke problemen.  

 
 

FIGURE 1. BEKENDE STRONGHOLDS WAAR DE TB 
VERZAMELD VOOR MOGELIJK OFFENSIEF. 
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Training & neventaken   

Diversen    
 

A. Wapens en munitie 

B.  Voertuigen 

C. Communicatie 
Het bezoek van  is gepland op 16/02 t/m 20/02. 
 
D. Medisch 
Vanwege de COVID-19 gelden er zeer strenge maatregelen op de ZMA Kabul. De postleiding heeft  een hernieuwd 
MEMO geschreven om de regels aan te scherpen. Ook is er een schrijven vanuit BZ gekomen met COVID-19 richtlijnen 
voor kanselarijen en residenties, ook de daarin genoemde maatregelen nemen we zoveel als mogelijk over.  
Bij terugkomst in Nederland na een uitzending in een hoog risico land wordt er een thuis quarantaine van 10 dagen 
gehanteerd door de overheid.  
We hebben verschillende clusters op de ZMA ingesteld om zo de risico’s te kunnen beperken.  
Bij vertrek uit Kabul laten we de PCR test sinds kort uitvoeren door de Duitse Medische Kliniek. Een verpleegkundige 
komt naar de ZMA en neemt hier de test af.  

10.2.e

10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b
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Bij vertrek uit NL wordt een ieder verplicht getest, bij negatief resultaat mag men vliegen.  
De test mag niet ouder zijn dan 72 uur. 
 
De luchtkwaliteit in de avond en nachtelijke uren is van extreem slechte kwaliteit, Kabul staat vrijwel iedere avond 
bovenaan de lijst met landen van de slechtste luchtkwaliteit. Dit heeft impact op de longen & luchtwegen.  
Defensie personeel kan een DFe 050 opmaken indien gewenst. Dit om verblijf in Kabul te archiveren. 
 
E. Bevoorrading  

F. Infrastructuur & huisvesting  
De huisvesting van het BSB detachement is gefaciliteerd op de compound van ambassade. De huisvesting wordt als goed 
ervaren door het personeel. De renovatiewerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang met, inachtneming van de 
coronamaatregelen. 
 
G. Voeding  
 
Momenteel vindt er in opdracht van CdP/OM een enquête onder uitgezondenen plaats over het functioneren van de 
keukenstaf. 
 
 

 

10.1.b
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Veelvoorkomende afkortingc.011 
OR OU PS TIRMINOLOOY ATTACK METHODS AND COMPONENTS 

ABP Affhan Border Police CAV Civilian Annouc~d Vehicle 10 .1.b BB Body Some llEDl 

SF Special Forces OIRoA Government of the lslamk BOLO Be On the Lookout 
Republic of 
AfYhanistan 

AOE Anti·Government Elements Cl' Check Point CA / Cl'X Complex attack 

ALP Afghan Local Police EC:M 8ectronic Counter Measures c:w Command Wire 

ANA Afghan National Army ECP Entry Check Point HME Home Made Explosives 

ANDSF Afghan National~& Security ESZ Enhanced Security Zone HMO Heavy Machine Gun 
Forces 

ANI' Afghan National Police oz Green Zone IDF Indirect fire 

Al'PF AFG Personal Protection Force HKJA (KAIA) Hamad Karzai International IED Improvised Explosive Device 
Airoort 

CRU Crisis Response Unit HVT High Value Target LSVBllD Large SVBIED 

CQA Close Quarter Assassination IVO In the V'icinity Of M/ MAO Magnetic 

OCl'SU General Command of Police Special KIA Killed In Action MC (IED) Motor Cycle 
Units 

PSD Personal Security Detail &~ Route MO ~fodm Operandi 

INS Insurgents ~ Location ... Person Borne (IEO) 

ISI Pakistan Intelligence Servic:es MEP Main Entry Point RC Radio Controlled (IED) 

ISIL Islamic State In the Levant NPDK No Further Details Known RDX Commercial Explosives 

IS-KP Islamic ~ • Khorasan Province NSTR Nothing Significant To Report RPO Rocket Propelled Grenade 

bsI, Lashkar-e-I.Ail!a. OS Open Source SAF Small arms fire 

LN Local Nationals PAX People/persons UV Under Vehide OED) 
MgJ Ministry of Interior PD Police District uxo Unexploded Ordnance 
NDS National Directorate of Security POO / POI Point of Origin I Point of Impact VBISVB ~Borne/Suicide~~ 

Borne 

Het wekelijks situatie rapport bevat een verzameling van (on)geclassificeerd materiaal verzameld uit verschillende 
bronnen tijdens de gerapporteerde periode. He! is bedoeld om situationeel bewustzijn le creeren van lncidenten e n 
gebieden welke relevant zijn voor d iplo ma ten en beveiligingspersoneel. Deze samenvatting is ontwikkelt voor gebruik 
van de Nederlandse ambassade in Kabul. Onderdelen van de inhoud kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten en 
mogen niet worden doorgestuurd of gekopieerd zonder toestemming van de opdrachtgever. 

Voorbereid door: 

Security Ma nager BSB 
Mobile: OPS 

@IV\INBOZA.NL 
BSB"':"J\IEDERLANDSE AMBASSADE -I 



Docnr. Cll4 

Van: 
Verzonden: maandag 15 feoruari 2021 07:33 
Aan: 

Onderwerp: 

AFGHANISTAN 

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft aangegeven dat Duitsland 
rekening moet houden met een mogelijke verlenging van de Duitse missie in Afghanistan die in 
maart afloopt. 
Gezien het feit dat de vredesonderhandelingen tussen de regering en de ta liban niet voor die 
tijd afgerond zullen zijn, warden er nu verschillende scenario's bekeken. 
VP Danish heeft zich opnieuw uitgesproken tegen de vorming van een interim regering. Volgens 
hem zal het leiden tot meer geweld. 
In het westen van Afghanistan, nabij de grens met Iran, heeft een grate explosie van een 
brandstof tanker plaatsgevonden. Daarbij zijn tientallen gewonden gevallen. 
De Taliban heeft in een statement aan de NAVO opnieuw gewaarschuwd voor de 
consequenties wanneer de internationale troepen Afghanistan niet verlaten. 

COVID-19 

15-02-2021 : 

• Totaal aantal besmettingen: 55,514 
• 4,692 actieve gevallen 
• 48,395 hersteld 
• 2,427 over leden. 

SIGACTS KABUL 

12 FEB: 
NSTR 

13 FEB 
Time unknown, Assassination, PD9, een ANA officier en zijn zoontje zijn door onbekenden om het !even 
gebracht. 

14 FEB: 
0800hrs, IED found, PDS, IED ontdekt en ontmanteld door de ANP 

0800hrs IED, PD14, Wardak road, Een roadside IED detoneerde toen een ANP voertuig passeerde. 2 ANP 
WIA 

1 




