
ocnr40 
=rom: "ta.2.1! 'iW"" BS/AL/DGB/DIA/CL NATIONu < JUE @mindef.nl> 

Thu, 10 Jun 202113:51:43 +olOO 
" 1ou BS/AL/DGB/DIA" <1o.u @mindef.nl> 

I I I 

;ent: 
ro: 
iubjett: Fwd: 1o.u en gezln komen vandaag nlet aan op Schiphol (COVID-test Dubai positlef) 

Weer in het net I 

Van: " 14.2.E @minbuza.nl> 
Datum: donderdag 10 juni 2021 om 14: 16 :49 
~ao: "1

1W! BS/AL/DGB/DWCL NATION" <•ou '@mindef.nl>, "DAO-PRAF" ~ 
llW! @minbuza.nl>, "111.2.E @ind.nl" <ta.U @ind.nl>, "111.2.e @minjenv n1 11 

l@minjenv.nl> 
()nderwerp: RE: 1

uE - komen vandaag niet aan op Schiphol (COVID-test __ 

{olgens mij staat dit zuiver in de brief: Nederland vraagt er niet meer om. Oat wil niet zeggen dat de Afghanen het niet meer 
~isen. Daarom staat er ook die zin in dat we mensen aanraden deze documenten wel alsnog in orde te brengen. 
k zou willen pleiten om dit n iet alsnog aan te passen want onze Minister is inmiddels akkoord met de huidige tekst. 

From: 111.2.11 @mindef.nl <1IWI 

Sent: donderdag 10 juni 202112:35 
ro: •u.e < 111.2..Ei 

.u @minjenv.nl 

@mindef.nl> 

--@minbuza.nl>; 111.z.a 

;ubjett: Fwd: 1u.e - komen vandaag niet aan op Schiphol (COVID-test __ .. 

@ind.nl; 

Z:ouden we tav de Engelse vertaling van de documenten een zin kunnen toevoegen dat de Afghaanse autoriteiten dit 
niet !anger meer als eis stellen? Mvg 1ua 

Van: 1o.z.e BS/ AL/DCO" .q1au @mindef.nl> 
Datum: donderdag 10 juni 2021 om 12:26:49 
A.an: 11~ BS/AL/DGB/DIA" < IDU @mindet:nl>, "lllll 

BS/AL/DGB/DWCL NATION" <;~11: @mindef.nl>. "10.U 1au BS/AL/BSG" 
q ua @mindef.nl> 
Cc: "tD.z.a BS/ AL~1U.li '@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: IOU - komen vandaag niet aan op Schiphol (COVID-test 

Minister heeft in de kamer gezegd dat een officiele Engelstalige vertallng van de documenten een Afghaanse eis 
was. Oat maak ik niet meer ult deze brief op. Heeft ze de Kamer niet goed ge'informeerd? Wat kunnen we als 
reactie geven? 

From: 11lll BS/AL/DGB/DIA <•11.2.E 
Sent: donderdag 10 junl 202110:43 
ro: 11.2.1! BS/AL/DGB/DIA/CL NATION <10.U 

<: 111.2.a 

< 1112.£ @mindef.nl> 

@mindef.nl> 

@mlndef.nl>; to.z.a 

,@mindef.nl>; 10 .2.11 

Subject: Re: 1ua komen vandaag niet aan op Schiphol (COVID-test 

Maar wel weg uit Afghanistan. 

BS/AL/DCO 
BS/ Al/DGB/KAB 

positief) 



ran: " IU5 BS/AL/DGB/DIA/CL NATION" <111u '@.mindef.nl> 
>a tum: donderdag 1 O juni 2021 om 1 O: 17: 56 
~an: "llWI BS/AUDGB/DIA11 <'11.2.1! 

~'iua @mindef.nl> 

@mindef.nl>, tllll 

@mindef.nl>, '''e..u 
BS/AL/DCO" 

tOU BS/ AL/DGB/KAB II 

)nderwerp: Fwd: •11.2.e --- komen vandaag niet aan op Schiphol (COVID-test positief) 

k pas de Kamerbrief aan: 6 gezinnen / 74 totaal. Mvg •11.2.1! 

fan: "%DAB PRLMP, IND" <'o.u @ind.nl> 
>atom: donderdag I 0 juni 2021 om I 0:06:25 
~an: " 10.ll /DFLB/DVVO/PVD/WE PERSVER/TRANSPUITVffPG2 WE PV" 

•t..U @mindef.nl>, 
•a.u BS/AL/DGB/DWCL NATION" < 1

112.E :@mindef.nl>, " •11.2.& @minbuza.nl" 
' tll2£ @minbuza.nl>, " tCLU DOSCO/DFLB/DVVO/PVD/WE PERSVER!fRANSPUITV/TPGI WE 
•V" < 1™ @mindef.nl>, " ™ tu.e DOSCO/DFLB/DVVO/PVD/WE 
•ERSVER/TRANSPUITV/TPG4 WE PV" < tllll @mindef.nl>, " 111.U au KMAR/L TC/COORD 
iPL" <1UE 

IND/A&B/DHR.01" <•o.u 
tll.2.I! @minbuza.nl" <'. tCl.2.E 

:c: " •UE tu.e BS/AL/DS/DOPS/Jl PERS" <111.2.5 

'ERSONEELSLOGISTIEK ALGEMEEN, BS/ AL/DS/DOPS/ Afd. JI" 

@mindef. nl>, 
@minbuza.nl>, 

@ind.nl> 
@mindef.nl>, "%DOPS JI 

tu.a @mindef. nl>, "•ca.u •a.u 

>OSCO/DFLB/DVVO/PVD/WE PERSVER/TRANSPUITV" <10.U @mindef.nl> 
)nderwerp: •DU komen vandaag niet aan op Schiphol (COVID-test positiet) 

ioedemorgen collega's van de Kmar, 

u1 zullen vandaag niet aankomen op Schiphol. Een vriend van meneer belde mij zojuist dat •11.2.1! in 
een positieve COVID-testuitslag heeft. Hij zal over 72 uur weer getest worden. Tot die tijd moet hij dus in quarantaine 

1lijven met zijn gezin. 

let is dus niet duidelijk wanneer tD.U 

an tU.I! is de heer tU.I! a~~.'""'• "'-' 
~~~~~~~~~~~~ 

.e zullen aankomen. Oat is afhankelijk van de volgende testuitslag. De vriend 
•u.e en hij heeft zijn contactgegevens aan 

ri lj gegeven: -.. tuE 

1.u heeft wel een telefoon, maar kan in Dubai nlet gebeld warden ivm zijn Afghaanse SIM-kaart. Dus contact loo pt via 
neneer .u Misschien is het handig als een van jullie als contactpersoon voor meneer Mill willen optreden. lk hoor 
etgraag! 

'an: 111.2.E @mindef.nl <111.2.E @mindef.nl> 
'erzonden: dinsdag 8 juni 202111:10 
lan: IClll @mlndef.nl; tG.2.& @mindef.nl: 1CU.E @mlnbuza.nl: 1C1.2.E 

@mindef.nl: '™ @mindef.nl: 1o.u @mlndef.nl; tCl.2.E 

l lUJE @ind.nl>; 1112.E 

@ind.nl> 

@mindef.nl: 
- IND/A&B/DHR.01 

@minbuza.nl; kab-

@mindef.nl; _•o_u ___ ~@~m'"'-=in"'"'d""'e"'""f ·=nl 
e-tickets, •IUJE & I pax 

ioedemorgen, 



loor de komende 2 dagen is 10.u de chauffeur om de gezinnen naar Ter Apel te vervoeren. 
relefoonnummer 11lll 

-topende u allen voldoende te hebben geinformeerd. 

net vnendelljke groet , 

lferkzaam van: dlnsaag t/m vnJdag van 0800 tot 1700 uur 
111.2.E of .. 1a=u .__ 

>ivisie Facilitair &. Logistiek/ DWO/ PersonenVervoersDiensten 
:ommando DienstenCent ra 
\!inisterie van Defensie 
:amp 1o.u I Dolderseweg 34 I 3712 BR 1 11WE I 111.2.E 111.2.E 111.2.& 1o.u 
>ostbus 90004 I 3509 AA I Soesterberg I MPC 54 A 

1'an: lll.2.IE 1ll.2.IE BS/Al/DS/DOPS/Jl PERS/SleOpOrg <111.2.E @mindef.nl> 

1'erzonden: maandag 7 juni 202113:12 
'an: 11.21! IG.2.E BS/Al/OGB/OIA/CL NATION <1oie 

11.2.e OOSCO/DFLB/DWO/PVO/WE PERSVER/TRANSPUITV/TPG2 WE PV <11UE @mindef.nl>; 111.2J1 

@mindef.ni>; 111.2.E )OSCO/DFLB/DWO/PVD/WE PERSVER/TRANSPUITV/TPGl WE PV <111.2.11 

)OSCO/DFLB/DWO/PVD/WE PERSVER/TRANSPUITV/TPG4 WE PV <1112.& 

35/AL/DS/OOPS/Jl PERS/SleOpOrg < •ua @mindef.nl>; 1cua 

,@mindef.nl>; iau 1au 

tUa KMAR/LTC/COORD SPL 

@minbuza.nl>; 

,@mindef.nl>; 'tUa • IND/A&B/DH04' 
, 1u.e @minbuza.nl>; 'KAB-CA' 
... @minbuza.nl>; '%DAB PRLMP, IND' <llWI @ind.nl> 
CC: 1ue 1u.& BS/AL/DS/DOPS/Jl PERS <•11.2.e @mindef.nl>;%OOPS Jl PERSONEELSLOGISTIEK 

@mindef.nl>; •o.u tc1u ~LGEMEEN, 85/AL/DS/DOPS/Afd. Jl <'ue-
)OSCO/DFLB/DWO/PVD/WE PERSVER/TRANSPUITV <1U.I! @mindef.nl> 
:>nderwerp: e-tlckets, 10.u & • pax 

3esten, 

~ijgesloten de e-tlckets e--tfckets, 111.Z.11 & • pax. 
--~--

:;roet, 
IG.lE 

"let vriendelijke groet, 

'1UE 

!\fdellng Jl (Personeel) 

l>irectle Operaties 
'4inisterie van Defensie 
>teln Kalvermarl<t Complex I Kalvermarkt 32 I Den Haag I taU i. 111.21! 1D.211 

>ostbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 
1ou Omlndef,nl 



oae @mindef.ol 

~4/7 bereikbaarheid Jl Sie Personeelslogistiek 
>VD ioi.e 

02.e @mjndef.nl 

)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
tbusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
)taat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
1et elektronisch verzenden van berichten. 

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

)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
Lbusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
itaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
1et elektronisch verzenden van berichten. 

vfinisterie van Justitie en Veiligheid 

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

vfinistry of Justice and Security 

)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
.busievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
ltaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
1et elektronisch verzenden van berichten. 

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

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

)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
1busievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
aaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
1et elektronisch verzenden van berichten. 

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



From: "%DAB PRLMP, IND" ind.nl> 
Sent ThursdayL June 10, 2021, 10:56 AM 
To: "All 10 {2) (e) mindef.nl'" < mindef.nl> 
Cc: ' mindef.nl" 
< ina.nl>; "%DAB PRCMP, IND" 

mindef.nl>; 
ind.nl> 

Sub1ect: RE: Tolken in Nederland 

Hoi 

- IND/A&B/DHR.01" 

We gaan dit even intern bespreken en komen z.s.m. (hopelijk deze week) nog op terug. 
Groetjes, 

~== 
Van: mindef.nl < 
Verzoodeo: woensdag 9 juni 202119:52 
Aao: %DAB PRLMP. IND 
CC: mindef.nl 
Oode-nverp: Tolken in Nederland 
Hi 

mindef.nl> 

ind.nl> 

We mailen en overleggen volop over Afghaanse tolken die naar Nederland willen komen. Er is 
echter nu ook een andere groep die zich roert ... 
Defensie heeft in de organisatie tolken met een Afgbaanse afkomst. Zij wonen vaak: al jaren hier 
en zijn vanuit Nederland mee gegaan op missies in Afghanistan. 
De groep is ongeveer 60 personen groot en een deel daarvan (IO) maak:t zicb zorgen om bun 
familie die nog in Afghanistan woont. Mogelijk gaat bet om het kemgezin, maar waarschijnlijker 
is het dat het om vader, moeder, broers, zussen gaat. De vraag van de Directeur Personeel is of er 
een aanspreekpunt kan zijn bij de IND waar deze groep hun vragen aan kan stellen. We 
voorkomen daar mogelijk mee dat er veel officiele verzoeken gaan komen voor hereniging. 
Graap; jullie advies hierin! 
Mvg 

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 verzocbt dat aan de afzender te melden 
en bet bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprak:elijkheid voor scbade, van welke 
aard ook, die verband boudt met risico's verbonden aan bet elektroniscb verzenden van bericbten. 

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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





From: •M 10 (2) (a) BS/AUDGB/DIA/CL MISSIES" 
Sent Thursday, June 10, 2021, 9:43 AM 
To:' BS/AUDGB/OIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject: FW: Afghanistan I update AA 

Ha 
Graag zie onder in geel. 
HG, 

Van: @minbuza.nl> 
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 09:41 

mindef.nl> 

Aan: @minbuza.nl>; BS/ AL/DGB/DIA/CL 
MISSIES mindef.nl>; 

@mindef.nl>; 
., BS/AL/DGB/DIA/CL NAVO 

BS/ AL/DS/DOPS/J3 OPS/SielntOps 
-~ 

BS/Al/OS/DOPS/J3 OPS @mindef.nl>; 
@mindef.nl>; 

BS/AL/DS/OIMS/Afd. BMS @mindef.nl>; BS/AL/OS/OOPS/JS 
PLANS @mindef.nl>; , BS/AL/OS/OOPS/MSE < @mindef.nl>; 

, BS/Al/OS/OOPS/J3 OPS @mindef.nl>; 
BS/AL/OS/OOPS/JS PLANS @mindef.nl>; 

@mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Afghanistan I update AA 
Beste allen, 
Zie onderstaande AFG update vanuit de post in Berlijn. 
Best regards, 
M 10(2)(i) 

T: ~ 
M: 
E: @mlnbuza.nl 

-
Emoassy of the Kingdom of the Netherlands 

--

Road of Ministry of Interior I Malalal Watt, Shar-e-Naw, Kabul-Afghanistan 
Beste collega's, 

BS/AL/DS/DOPS/J2 INTEL 

lk praatte gisteren, samen met Nordic-collega'~, dtgitaal bij met Afghanistan van het AA, 
Art: 10 (2) Ci1 • Bij deze kort terugkoppeling . 

1U (i)'(a) . .. , .., .. ------------------------



(2) {a) 



Art. 10 (2) (ii) 

Met vriendelijke groet, 

Botschaft des Konigreichs der Niederlande 
Klosterstra!Se 50 
D-10179 Berlin 

T 
F 

@minbuza.nl 

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

Dit bericht kan infonnatie 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. 





From: •All 10 (2) Ce> BS/AUDGB/KAB" @mindef.nl> 
Sent: Thursday, June 10, 2021 , 6:19 PM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl>; · 
BS/AUDGB/KAB" mindef.nl>; ' BS/AUBSG" mmdef.nl>; ' 

BS/AUBSG" BS/AUDGB/OIA" mindef.nl>; ' 
mindef.nl> 

Cc: . BS/AUDGB/DIA/CL MISSIES" mindef.nl>; ' 
BS/AUDCO" < mindef.nl> 

Subject: RE: 2021 0610 Kamerbrief Aanvullende informatie m.b.t. Afghaanse tolken n.a.v. 
COmmissledebat VCD 2 juni 

Stukken in xpw gehangen en afgedaan en doorgezet naar stukkenstroom. 
Groet 

From: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< 
Sent: donderdag 10 juni 202117:28 
To: BS/AL/DGB/KAB 

mindef.nl>; 
BS/AL/BSG 

@mindef.nl> 

mindef.nl>; 
BS/ AL/DGB/DIA 

mindef.nl>; 

Cc: BS/AL/DGB/DIA/CL MISSIES 
BS/AL/DCO < mindef.nl> 

mindef.nl> 

BS/AL/BSG 
mindef.nl>; 
BS/ AL/DGB/KAB 

mindef.nl>; 

Subject: Fwd: 20210610 Kamerbrief Aanvullende informatie m.b.t. Afghaanse tolken n.a.v. 
Commissiedebat VCD 2 juni 
Allen, 
Hierbij gevoegd is de definitieve versie van de Kamerbrief. De laatste wijzigingen zijn 
aangebracht in brief en nota. 
MinBuZa is ak:koord. StasJen V nog niet. 
Xpost is BS2021013282. Graag deze versie in xpost plaatsen. 
Mvg 

'7 . 





From: •Art. 10 (2) (e) BS/AUBSG" mindef.nl> 
Sent Thursday, June 10, 2021, 12:19 PM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION•< mindef.nl> 
Subject Re: Kamerbrief Afghaanse tolken 

Dank je en succes vandaag ! 

Van: " BS/AUDGB/DWCL NATION" < mindef.nl> 
Datum: donderdajl 10 juni 2021om11 :54:52 
Aan: 11 BS/ AIJBSO" mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Kamerbrief Afgbaanse tolken 

we laten de eis niet echt los, want IND had de eis nooit gesteld. De Afghanen geven 
volgens de post aan dat zij er 'eigenlijk niets mee doen'. 
Ile pas dat van aan. maar ben pas vanavond in staat om dat te doen Art 10 

(2) (e) 

Van: 11 BS/ AIJBSG" mindef.nl> 
Datum: donderdag 10 juoi 2021 om 11 :46:00 
Aan: " BS/AUDGB/DWCL NATION" < mindef.aj>, 

BS/ ALJDGB/DWOsr· minde{nl>' " 
BS/ALJDGB/KAB" mindef.nl>, ' BS/ALIDGB/DIA" 

mindef.nl>, 1
' BS/AL/BSG" mindef.nl> 

Cc: 11 BS/ALJDCO" < mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Kamerbrief Afghaanse tolken 

2 oomerkin~en. 
Art. 10 (2) (i} 

toegevoegd aan het team. 
Verder lees ik over de vertallngen dat wij de eis loslaten . .. in bet debat heeft de minister volgens 
mij gezegd dat bet een eis was van Afgl!8anse autoriteiten 

Van: 11 BS/AL/DGB/DWCL NATION" <: mindef.nl> 
Datum: donderdag 10 juni 2021om10:31 :46 
Aao: BS/AIJDGB/DWOST" 
BS/AL/DGB/KAB" mindef.nl>, '' 

mindef.nl> , '1 BS/AL/BSG" 
Cc: " BS/AIJBSG" 
II BS/ALJDCO" < mindef.nl> 

mindefJ!l> t II 

BS/AL/DGB/DIA" 
mindef.nl_> 

mindef.nl>' 

Cijfers aangepast: Art. 10 
(2) (i} is tijdens de reis (Dubai) positief getest op COVID. : 10 

(2) 

gaat 72 uur in quarantaine. 

I -j () 



Getallen zijn nu +6, totaal 74. 
: 10 <2> de bijgevoegde versie is de juiste versie (tbv xpost). 



From: •Art. 10 (2) (e) BSIAUOGBIDIA" mindef.nl> 
Sent: Friday, June 11, 2021, 2:38 PM 
To:' BSIAL/DCO" < mindef.nl>; ' BSIAL/DGB/DIAICL 
NATION" < mindef.nl> 
Subject: RE: 2021 06 10 Kamerbrief Aanvullende informatie m.b.t. Afghaanse tolken n.a.v. 
Commissiedebat VCD 2 juni 

Overigens zijn sinds het debat van 2 juni •6 tolken met hun gezin aangekomen in Nederland. 

From: BS/ AL/DCO < mindef.nl> 
Sent: vrijdag 11 juni 202113:58 
To: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl>; 
BS/ AL/DGB/DIA mindef.nl> 
Subject: Fwd: 2021 0610 Kamerbrief Aanvullende informatie m.b.t. Afghaanse tolken n.a.v. 
Commissiedebat VCD 2 juni 

Op basis van de brief is het volgende bericht opgesteld. Graag hoor ik of jullie akkoord zijn. 
Groet, 

Van: "%Nieuwsdienst MCD, DOSCO/DFLB/MCD/Afd REDAC" 
@mindef.nl> 

Datum: vrijdap; 11juni2021om13:48:00 
Aan: 11 BS/ AL/DCO" < mindefnl> 
Onderwerp: RE: 20210610 Kamerbrief Aanvullende informatie m.b.t. Afghaanse tolken n.a.v. 
Commissiedebat VCD 2 juni 
Hoi dat aantal , zijn dat alleen tolken of inclusief hun gezin? 
Met vriendeli1ke groet, 

Webredacteur www.detensie.nf en intranetnieuwsportaal 
Op donderdag ben ik vrijl 

Defensiemedia 
Mediacentrum Defensie 
Ministerie van Defensie 
Plein-Kalvermarktcompfex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I Den Haag I 
Postbus 20703 I 2500 ES I Den Haag I MPC 58B 

MDTN • 
T 
M 
E @mindef.nf 
FB Mediacentrum Defensie Nreuws 

From: BS/ AL/DCO < mindef.nl> 
Sent: Friday, June 11, 202111:51 AM 
To: %Nieuwsdienst MCD, DOSCO/DFLB/MCD/Afd REDAC < @mindef.nl> 
Cc: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Subject: Fwd: 2021 0610 Kamerbrief Aanvullende informatie m.b.t. Afghaanse tolken n.a.v. 
Commissiedebat VCD 2 juni 

Dit is volgens mij de laatste versie. Je zou hier een kort bericht van kunnen maken. Ik wil het nog 
wel eerst even zien. 



Groet, 
Art 10 
C2l (el 

Van: " BS/AL/DGB/DWCL NATION" < 
Datum: donderdag 10 juni 2021 om 17 :28 :24 
Aan:" BS/AL/DGBIKAB" mindef.nl>, 11 

mindef.nl> 

BS/AL/BSG11 iuindef.nl>, " 
mindef.nl>, II 

mindef.nl>, " 

BS/ AL/DGB/DIA" 
BSIALIBSG" 

BS/ AL/DGBIKAB" @mindef.nl> 
Cc: " BS/AL/DGB/DWCL MISSIES" 

mindef.nl>, ' BS/ AL/DCO" mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: 20210610 Kamerbrief Aanvullende informatie m.b.t. Afghaanse tolken 
n.a.v. Commissiedebat VCD 2 juni 
Allen, 
Hierbij gevoegd is de definitieve versie van de Kamerbrief. De laatste wijzigingen zijn 
aangebracht in brief en nota. 
MinBuZa is akkoord. StasJen V nog niet. 
Xpost is BS2021013282. Graag deze versie in xpost plaatsen. 
Mvg 



From: ·~1012f(iJ BS/AL/DGB/DIA/CL MISSIES" mindef.nl> 
Sent MOiic a '"June 14 :l0~1. 11:03AM -------
To:' BS/AUDGBJDIA/CL NATION" mindef.nl> 
Sub ect:FW: In ormalie irt discussie Local em lo ees A anlstan 

Van: BS/Al/DGB/DIA mindef.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 202111:02 
Aiin: , BS/Al/OS/DIMS @mindef.nl>; 
BS/Al/OS/OOPS/Dir OPS @mindef.nl> 
CC: BS/A DGB/DIA/CL MISSIES 
Onderwerp: Fwd: lnformatie irt discussie Local employees Afghanistan 

Heren, 

mindef.nl> 

.. 
Goedemorgeo dit is eeo onderwerp waar we prudent mee om moeten gaan. Vergt politieke 
overeeostemming. Moeten we scherp op zijn . 

•• 
Van:' BS/AL/DGB/DWCL MISSIES" 

mindef.nl> 
Datum: maanda 14 iuoi 2021om09:28:30 
Aan:' BS/AL/DGB/DIA" 

BS/AL/DGB/DWCL NATION" <I"° 
Cc: BS/AIJDGB/DIAlPROJAFD" mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Informatie irt discussie Local employees Afghanistan 

Graa,9 zie onderstaand bericht van DEFAT Kaboel over lokale medewerkers ambassade. 
HG, L 

Van: @minbuza.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 2021 09:26 
Aan: BS/Al/OS/DIMS @mindef.nl>; ____ .. 
BS/Al/OS/OOPS/Dir OPS c:a>mindef.nl> 
CC: , BS/ AL/DS/DOPS/J3 OPS/SlelntOps ---BS/AL/DGB/DIA/CL MISSIES mindef.nl>; 
BMS l@mindef.nl> 
Onderwerp: lnformatie irt discussie Local employees Afghanistan 
Goedemorgen 

@mindef.nl>; 
BS/Al/DS/DIMS/AJd. ----

Graag breng ik u op de hoogte en vraag ik uw aandacht irt onderstaande om u voor te bereiden op 
mogelijke vragen/verzoeken die vanuit Buitenlandse Zaken bij Defensie terecht kunnen komen. 
Context: 
De ambassade in Kaboel wacht op het besluit irt het voorzien van visa en verblijf in Nederland 
(asielprocedure) voor Local Employee Staff (LES) werkzaam op de Nederlandse Ambassade te Kaboel en 
hun gezinnen, dan wel afhankelijken. Tot op heden is er nog geen besluit genomen voor deze 'groep' irt 
het verstrekken van visa om naar Nederland te kunnen reizen indien de situatie in Afghanistan dusdanig 
verslechterd dat een verblijf in Afghanistan voor deze 'groep' niet meer veilig is. 
Het besluit is van belang om enerzijds tijdig kunnen antlciperen om de groep mensen via commerciile 
middelen te kunnen laten vertrekken; anderzijds raakt het de OOPS irt de planning en uitvoering van een 
eventuele NEO in voorkomend geval. 
Kern: 

I I 



Op 10 juni 2021 heeft een gesprek tussen art f0.2 e in Kaboel en de Minister van Buitenlandse 
Zaken plaatsgevonden irt het verstrekken van visa en het in voorkomend geval evacueren van LES en hun 
gezinnen/afhankelijken. Zorg die de Minister daarbij heeft is dater mogelijk een 'con of worms' geopend 
wordt indien toestemming verleend wordt om de LES een verblijfin Nederland toe te staan. 
De vraag die daarbij opkomt: Is deze groep (LES + gezinnen/afhankelijken) anders te behandelen dan de 
tolken en zijn er meer mensen die hier op basis van een gelijkheidsbeginsel gebruik van zouden kunnen 
maken? 
Kernpunten van Minister van Buitenlandse Zaken (M) tijdens het gesprek: 

• M heeft aangegeven het vraagstuk irt LES + gezinnen/afhankelijken interdepartementaal te willen 
benaderen. 

• M gaf aan dat het niet uitlegbaar is als BZ voorstaat om visa en verblijf in Nederland voor de LES + 
gezinnen/afhankelijken toe te staan maar dat Oefensie dat niet zou doen voor Afghaans 
personeel (naast de tolken) dat werkzaam is geweest voor Defensie in Afghanistan. 

• M gaf aan dat naast DEF ook de IND hierbij betrokken moet worden en wellic:ht dat dit dossier in 

het Bewindsliedenoverleg besproken moet worden. 
Zaken die naar verwachting Defensie raken: 

• Een verzoek tot inventarisatie hoeveel mensen (Afghanen) het betreft die in dienst waren blj 
defensie tijdens de missies In Afghanistan? En voor hoe lang? 

• Een gesprek tussen BZ-OEF om het dilemma voor te leggen en te achterhalen hoe defensie hier 
tegenaan kijkt. 

• Vanuit BZ wordt mogelijk Art. 10 <2> (e) of Art· 10 <2> (e) benaderd. 

•OOPS kan rekening houden met een worst case planning voor het meenemen qua aantallen LES + 
gezinnen/afhankelijken t ijdens een eventuele NEO zolang er geen besluit genomen is om de 
groep eerder te laten vertrekken via commerciele middelen. (OOPS J3 is reeds ge'informeerd) 

Tot zover voor nu. Zoals gezegd is bovenstaande bedoeld om u te lnformeren en een beeld te schetsen 
water op dit dossier speelt. Tevens bent u niet verrast als er plots vragen richting DEF komen irt dit 
dossier. 
Hartelijke groet vanuit Kaboel en beschikbaar voor eventuele vragen. 

Best regards, 
Art. 1 o (2) <e> 

T: 
M: 
E: @lminbuza.nl 
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
Road of Ministry of Interior I Malalai Watt, Shar-e-Naw, Kabul-Afghanistan 

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 



1-J ~ 

From: •M. 10 (2) (e) BS/AUDJZ/CI BST" @mindef.nl> 
Sent: Monday, June 14, 2021, 1 :34 PM 
To:" BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject: RE: brief Afghaanse tolken Defensie 

Heel fijn, 
Enige verzoek is nog om mij te informeren zodra de brief per post is verzonden. Dan kan ik 
Art. 10 (2) daar per mail over informeren. De brief zou ik dan ook graag ontvangen, slechts ter 
/a\ 
archivering. 
Groet, 

Van: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 202112:50 
Aan: BS/AL/DJZ/CI BST @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: brief Afghaanse tolken Defensie 
Hi ja, gaat lukken . Buza en IND hebben meegekeken met het concept antwoord. 
Het telefoongesprek met Art. 10 (2) was kort (hij was aan het rijden). Aangegeven dat de brief 

/a\ 
in goede is ontvangen, dat we de casus kennen en dat we aan de slag gaan met het maken 
van een antwoordbrief. 
Mvg, 

From: BS/AL/DJZ/CI BST < @mindef.nl> 
Sent: maandag 14 juni 202110:31 
To: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Subject: RE: brief Afghaanse tolken Defensie 
Hi 
Ik ben benieuwd naar de stand van zaken wat betreft de reactie op de brief van de Nationale 
ombudsman aangaande de Afghaanse tolken. Gaat het lukken om de reactie deze week te 
verzenden? Ook ben ik benieuwd hoe het telefonische gesprek op vrijdag 4 juni is gegaan . 
Groet, 

Van: BS/ AL/DJZ/CI BST 
Verzonden: vrijdag 4 juni 202114:13 
Aan: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: brief Afghaanse tolken Defensie 
Goed om te weten. Dat is dan Art.10 (2) (e) . Ben benieuwd . 

Van: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 juni 202114:10 
Aan: ., BS/AL/DJZ/CI BST @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: brief Afghaanse tolken Defensie 
Mindefheeft gevraagd of ik ook de dossierhouder bij de Nationale Ombudsman wil bellen (kort 
!?_ijpraten). Ik word dadelijk door hem/haar gebeld. Mvg 

Van: BS/AL/DJZ/Cl BST" @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 4 juni 2021om13:54:50 
Aan:" BS/AL/DGB/DWCL NATION" < mindef.nl> 
Onderwerp: RE: brief Afghaanse tolken Defensie 
Dank voor jouw snelle reactie, 
Goed dat jij dit oppakt. Graag wil ik jou verzoeken om mij ge"informeerd te houden. Hopelijk 
is de deadline van twee weken haalbaar. 



Dank en goed weekend, 
Art. 10 (2) (e) 

Van: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 juni 202113:41 
Aan: BS/AL/DJZ/CI BST @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: brief Afghaanse tolken Defensie 
Ik: ken de casus en heb de contacten met BuZa en IND zover tolken. Ik: zal een concept antwoord 
maken en deze ook met delen. Mv~ 

Van:" BS/AL/DJZ/Cl BST" @mindef.nl> 
Datum: vtjjda~ 4 juni 2021 om 13 :39:09 
Aan: '' BS/AL/DGBIDWCL NATION" < mindefnl> 
Onderwerp: FW: brief Afghaanse tolken Defensie 
Hallo 
Klopt het dat jij verantwoordelijk bent voor de beantwoording van de vragen die in de brief 
aan de minister zijn gesteld, of is iemand anders verantwoordelijk voor het in orde maken 
van de reactie? Mogelijk dat mijn DJZ-collega Art.10(2)(e) hier ook bij betrokken 
moet worden? 
Ik hoor graag van je. Alvast bedankt. 
Groet, 

Van: BS/ AL/DJZ/CI BST 
Verzonden: vri ida11: 4 iuni 202111:16 

dubbel 



From: Art 10 (2) (el • IND/SUA/AAEB" < ind.nl> 
Sent Monday, June 14, 2021 , 10:32 AM 
To: " minbuza.nl>; " 
< mindef.nl> 
Cc: < minbuza.nl>; "%DAB PRLMP, IND" 
PRAF minbuza.nl>; • BD/DGM/OMB/AO&r' 
< minjenv.nl> 
Subject: RE: Nat1onale Ombudsman 
Attachments: 2021 06 09 Brief Afghaanse tolken IND BZ.doc(IND).doc 

Ha beiden, 
Afgelopen week was ik vrij, dus pas nu id gelegenheid dit te lezen. 
Zie paar opm. - 10 .2.g 

Gr 

Ven: [mailtoi minbuza.nl) 
Verzonden: vrijdag 11 juni 202111:17 

mindef.nlm 

ind.nl>; DAO-

Aen: %DAB PRLMP, IND; mindef.nl'; DAO-PRAF; - BD/DGM/DMB/AO&T 
CC: - IND/SUA/MEB; 
Onderwerp: RE: Nationale Ombudsman 
Dag 
Hierbij nog wat commentaar van mijn kant. 10.2 .g 

Groet, 

From: %DAB PRLMP, IND ind.nl> 
Sent: woensdag 9 juni 202114:34 
To: mindef.nl' ..:: mindef.nl>; DAO·PRAF 
PRLMP, IND ind.nl>; 

- BD/DGM/DMB/AO&T < minjenv.nl> 
Cc: • IND/SUA/AAEB < ind.nl> 
Subject: RE: Nationale Ombudsman 
Hi 
Zie bijgevoegd jouw brief met wat suggesties voor aanvulling van IND-zijde. 
Groet, 

minbuza.nl>; %DAB 
minbuza.nl>; 



Van:M 10 (2) (e) mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 9 juni 202113:42 
Aan: @minbuza.nl; %DAB PRLMP, IND ind.nl>; 

minbuza.nl 
Onderwerp: Nationale Ombudsman 
Allen, 
De Nationale Ombudsman heeft een brief aan Mindef gestuurd over Afghaanse tolken. De casus:1!~ komt in de 
brief naar voren en de juridische bijstand. lk heb een concept-beantwoording gemaakt. Kunnen jullie meekijken 1 
Mvg, 
Met vrtendekjke groet, 

Strateglsch advlseur 

Olrec:toraat-Generaal Beleld 
Pleln Kalvermartrt Complex I Kafvemtartrt 32 I 
Postbus9061512suce0en Hue I MPCSBC 

T 

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. 

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. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and 
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 



Ministerie van Defensie 

Art. 11 
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From: •Ail 10 (2) BS/AUDCO" @mindef.nl> 
Sent Tu~day, June 15, 2021, 2:05 PM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Cc:' BS/AUDCO" < mindef.nl> 
Subject: Fwd: 
Attachments: beantwoording verzoek om informatie tolken ~ 10 (2) Ce) .doc 

~~~~~~~~~~~ 

Hoi 
Antwoord dat ind wil geven aan Trouw op deel 3 van het verzoek. Deel jij dit beeld? Moet denk 
ik wel de minister hierover even informeren. 
Groet 

Van: - IND/JZ/GT12ZW" @ind.nl> 
Datum: d.insdap; 15 juni 2021om14:00:58 
Aan: BS/ AL/DCO" @mindef.nl> 

Hoi 
Nog niet verstuurd (voor de duidelijkheid) maar dit zal de beantwoording waarschijnlijk worden. 
Grtl 

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 beri<:;ht 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. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 
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From: •Art 10 (2) (e) BS/AUOGB/OIA" mindef.nl> 
Sent Tuesday, June 15, 2021, 9:45 PM 
To: ' BS/AUOGB/OIA/CL NATION" < mindef.nl> 
Subject: RE: Brief Afghaanse tolken OCJM 

Ha 
Mag wat mij betreft een stuk minder inhoudelijk. Meer aangeven dat we samen voor 
dezelfde zaak staan met verwijzing naar kamerbrief en inspanningen maar zonder details 
van eisen etc. 
Gr 

From: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 15 juni 202110:46 
To: BS/AL/DGB/DIA mindef.nl> 
Subject: Brief Afghaanse tolken OCJM 

Indien akkoord, gaat de brief door naar OGB -> SG -> Mindef. 
Mvg, 
Met vriendelijke groet, 

Strateglsch adviseur 

Directoraat-Generaal Beleid 
Plein Kalvennarkt Complex I Kalvennarkt 32 I 
Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag I MPC SSC ........................................................................ 
T 

mindef.nl 

I \l \ 





From:M- 10 (2) (e) BS/AUDCO" @mindef.nl> 
Sent Tuesday_. June 15, 2021, 9:28 AM 
To: ' BS/ALJDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject: Re: Wob-verzoek 

Beste 
Dank. Ga ik naar Art 10 (2) Ci) 
Groet 

Van: 11 BS/AL/DGB/DWCLNATION" < mindef.nl> 
Datum: dinsdag 15 juni 2021om09:24:57 
Aan: "Kuiper J BS/ ALIDCO" 
Cc: '1 BS/AL!DGB/KAB" 

{@mindef.nl> 
mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Wob-verzoek 

Beste 
De ben gi.steren nader gedoken in de contracten van tolken: 

• OOPS heeft een databestand waar 273 Afghaanse tolken in staan die voor de TFU (Uruz~) voor Nederland 
hebben gewerkt. Ik heb aan OOPS gevraagd of zij ook informatie hebben van tolken die 'buiten die 273 
tolken om' voor NLD gewerkt hebben. Wellicht heeft OOPS nog informatie. 

• DGB heeft geen informatie over tolkenconttacten: dit is missie gerelateerd (ik lean dus geen antwoord geven 
op de vraag, omdat deze info niet bij DGB is). 

Mvg. 

From: BS/ AI.JDCO @.mindef.nl> 
Sent: maandag 14 juni 2021 11:49 
To: BS/AI.JDGB/DWCL NATION <1 

Cc: . BS/AIJDS/DOPS/J3 OPS 
BS/AilDGBIKAB mindef.nl> 
Subject: FW: Wob-verzoek 
Beste 

mindef.nl> 
@mindef.nl>: 

Hier ben ik weer! Deze mail had ik even overheen gelezen. Zou jij hier naar kunnen kijken of we deze informatie 
hebben en die naar mij kuonen toesturen? 
Groet. . 

Van: @trouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 16:25 
Aan: BS/AIJDCO d 
Ondenveg>: Re: Wob-verzoek 
Beste 

@mindef.nl> 

Ik denk dat de cijfers uit de Kamerbrief niet helemaal antwoord geven op onze vragen. De 
minister schrijft: 'additionee/ aan de;e 273 persone11 ;ij11 er to/ken voor Nederland werk::aam 
geweest met een contract dat is afges/ote11 door een andere coalilieparmer'. 
Wij hebben gevraagd naar: Her aamal Afghaa11se to/ken dat Nederland i11 die11st had, heeft 
i11gehu11rd via een t11ssenpersoo11, dan we! via ee11 internafionale orga11isatie, v;a ee11 a11der land 
of ee11 pr;vaat bedrijf, ffjdens la) operatie Endming Freedom lb) ISAF Trainingsmissie Un1=ga11 
1 c) JSAF trai11i11gsmissie Kzmduz 1 d) Navo-missie Resolute Support. 
Ik kan me voorstellen dat 'in dienst had' wellicht anders opgevat kan worden dan onze bedoeling 
was. 'Werkzaam voor', bedoelen we eigenlijk. 



Komt het antwoord op vraag 3 via het ministerie van Defensie tot ons, of moet ik daarvoor 
contact opnemen met Jen V? 
Vriendelijke groet, 
Art. 10 
(2) (el 
Op vr 4 jun. 2021om14:41 schreef @mindef.nl>: 

Beste 
Afgelopen dinsdag becft:; •

121 
jou de krunerbrief o\ ·er de Afghaanse tolkeo gestuurd. De cijfers in de bijlage 

geven denk ik antwoord op de eersl 2 ptu1ten uitjouw Wob-verzoek en is op die punten denk ik voldaan aan bet 
Wob-verzoek. Mocht ik dat niet goed zien, laat me dat vooral weten. Defensie heeft geen inzicht in bet toewijzen 
of afwijzen van personen in de IND procedure. Deel 3 van bet verzoek. Daarom geleid ik bet verzoek voor dat 
punt door aan JenV. 
Goed weekend alvast. Met vriendelijke groet, 

Vao: @trouw.nl> 
Verzondto: vrijdag 28 mei 2021 09:25 
Aao: BS/ AIJDCO 
CC: 
Ooderwtrp: Re: Wob-verzoek 
Beste 

@mindef.nl> 
@trouw.nl> 

Dank voor uw mail. AJs de informatie zoals gevraagd in punt 3b bij het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid ligt, zou bet fijn zijn als u de vraag doorzet. Mocbt de infonnatie ook bij bet 
ministerie van Defensie liggen, dan lijkt me dit Diet nodig. Dank. 
Met vriendelijke groet, 

Op do 27 mei 2021om11 :33 schreef @mindef.nl>: 

Beste 
Dewilde jullie laten weten dat Defensie het Wob-verzoek over Afghaanse tolken beeft ontvangen (via de post). 
Bij Defensie bebandel ik (met een paar collega's) alle Wob-verzoeken. De ga de infonnatie opvragen in de 
organisatie. De zit wel even met pWlt 3b. Willen jullie dat ik dit deel doorgeleid naar Justitie en Veiligheid 
(IND)? Ofwillenjullie weten ofDefensie bier infonnatie over beeft? 
Mocbt je vragen hebben of iets anders willeo weten, neem dan gerust contact met mij op. 
Met vrieodelijke groet, 

DlncU. Commu.alcade 
l\llDbtorie •- lkr....ie 
PKC I ltalvamarb 32 I 2Sll BS I DmRug I 
Pos1b1Js 20701 I 2SOO ES I Den Haag I MPC 58B 
T· hdraad: .t r , I\ , 

@miwkC.al 
www.clcfi:miuil 

Dit bericbt 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 bericbt te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welk:e aa.rd ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan bet elektJonisch verzenden van bericbten. 



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. 

Trouw 
Art 10 (2) (e) 

MalDilDolVr 

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. 

Trouw 
10 (2) (ii) 

MajDilDolVr 









From: Alt 10 (2) (e) minbuza.nl> 
Sent: Thursday, June 17, 2021, 3:42_,P_.M.....__ 
To: mindef.nl" < mindef.nl>; ' 
PRAF minbuza.nl>; 
Cc: ' @ind.nl" 

< 

lnd.nl>; • 
< minjenv.nl>; ' 
< ~dn~ < 

ind.nl" < 
minbuza.nl> 

minjenv.nl" 
ind.nl>; ' ind.nl" < 

minbuza.nl>; · 
@minbuza.nl>; ' < minbuza.nl> 

Sub1ect: RE: Afghaanse tolken bnef Nationale Ombudsman 

Vee! dank en inderdaad goed idee van die bijlagel 

ind.nl>; DAO-

Goed om te horen dat het nu bij jullie juridische zaken ligt. lk sprak zojuist ook onze juridische collega die 
eerder met DEF/IND contact had over deze kwestie. Hij zal zich weer even melden bij jullie juristen om 
zsm tot een oplossing te komen. 
Aangezien ik nog geen reactie zag op mijn vraag over de lijn - ik ga ervan uit dat ik dus even afwacht wat 
er van jullie juristen kom, alvorens ik de brief hier de lijn in doe. Correct? 
Gro et, 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: donderdag 17 juni 202111:11 

~~~~~~~~~~~~~ 

To: ind.nl; minbuza.nl>; DAO-PRAF 
@minbuza.nl>; < 

Cc: @ind.nl; 
< minbuza.nl> 

minbuza.nl> 
minjenv.nl; 

Subject: RE: Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman 

ind.nl; ind.nl; 

dit is de laatste versie. De commentaren zijn hierin verwerkt. Nieuw is de blj(age waar de casus wordt 
toegelicht. We hebben dit gedaan om te voorkomen dat de NO deze info breed gaat de I en. De brief ligt nu ook bij 
Directie Juridische Zaken (samen met de vraag hoe zij aankijken tegen een formeel juridisch advies). Mvg, 

From: - IND/SUA/AAEB < ind.nl> 
Sent: donderdag 17 juni 202110:52 
To: 
NATION < mindef.nl>; DAO-PRAF 
< minbuza.nl> 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; 

BS/AL/OGB/DIA/Cl 

Cc: %DAB PRLMP, IND ind.nl>; - BD/DGM/DMB/AO&T 
< minjenv.nl>; - IND/A&B/DHR.01 < ind.nl>; 

- INO/A&B/DHR.01 < ind.nl>; < minbuza.nl> 
Subject: RE: Afghaanse tolken brief Natlonale Ombudsman 
Importance: High 
Goedemorgen ea., 
IND zou de laatste versie vd cone-brief aan de NO, mn als daar wel iets over de juridische kwestie (status 
verzoeken, reacties) in komt te staan, graag nog zien. 
Het is van belang dat we ook op dat punt op een lijn zitten, ook gelet op de discussie die er tussen de 
verschill juristen hierover geweest is. 
Groet, 

Van: ~ minbuza.nl! 
Verzonden: woensdag 16 juni 202118:11 
Aen: - IND/ SUA/AAEB; mindef.nl'; DAO-PRAF; 
CC: %DAB PRLMP, IND; 

..,-,-=-=--.=-· 
- 80/DGM/DMB/AO&T; - IND/A&B/DHR.01; 

I v I 



Art.10(2) IND/A&B/DHR.Ol· 
lo\ ' 

Onderwerp: RE: Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman 
So rry nabrander na intern overleg: doen julhe het via jullie juristen de lijn in? Oat zou wellicht helpen 
om du1delijkheid te krijgen en afzegening van de aanpak. 

From: 
Sent: woensdag 16 juni 202116:42 
To: - IND/SUA/AAEB' < mindef.nl' 
< m indef.nl>; DAO-PRAF minbuza.nl>; < minbuza.nl> 

Cc: %DAB PRLMP, IND ind.n l>; - BD/DGM/DMB/AO&T 
< minlenv.nl>; - IND/A&B/DHR.01 < ind.nl>; 

- IND/A&B/DHR.01 < ind.nl>; < minbuza.nl> 
Subject: RE: Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman 
Dag allen, 
Volgens mij schoot ik net per ongeluk een lege mail julhe kant op. Zie hier mijn comments. Als we het 
eens zijn over de tekst, kan ik hem hier in onze lijn doen. Wei graag even de volgorde afstemmen, om te 

voorkomen dat ik veranderingen moet gaan doorgeven als het bij onze minister ligt. Gaat hij eerst jullie 
lijn door 
Vwb rechtsmogelijkheden spraken we vanmiddag af dat we dit toch nogmaals aan de juristen gaan 
voorleggen. lk opperde dat we dit wellicht formeel moeten vragen. Om herhaling van die vrijblijvende 
mailtjes te voorkomen. @ is d1t iets wat jullie dan kunnen doen bij julhe juridische afdelmg? 

Greet, 

From: - IND/SUA/AAEB < ind.nl> 
Sent: woensdag 16 juni 202112:24 
To: mindef.nl' < mindef.nl>; DAO-PRAF minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 
< minbuza.nl> 
Cc: %DAB PRLMP, IND - 80/0GM/DMB/ AO& T 
< minjenv.nl>; - IND/A&B/DHR.01 < ind.nl>; 

- IND/A&B/DHR.01 < ind.nl> 
Subject: RE: Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman 
Hallo e.a., 
Tref hierbij mijn reactie aan op het concept-antw nav de brief vd NO. 

Met~,!? is afgesproken dat zij separaat reageert als zij opm heeft. 
Grt, 

Van: mindef.nl [mailto: mindef.nlJ 
Venonden: woensdag 16 juni 2021 9:35 
Aan: %DAB PRLMP, IND; - IND/SUA/AAEB; - BD/DGM/DMB/AO&T; 

@minbuza.nl; minbuza.nl: minbuza.nl 
Onderwerp: Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman 
Allen, 
De brief van de Nationale Ombudsman over de Afghaanse tolken is hier de lijn in gegaan. In de lijn worden enkele 
opmerkingen aangegeven: 

• Niet alle vragen van de NO worden in de antwoordbrief beantwoord. lk heb hierop de brief in detail 
aangepast: 
- benoemd 'als een tolk niet meer beschikt over bewijs'. 
-aangegeven dat een tolk begeleid wordt In zljn traject. 



• Mindef wil de brief graag 'mede namens' MinBuZa en StasJenV verzenden om de gezamenlijkheid te 
onderstrepen. 

lk heb een nieuwe versie toegevoegd. Kunnen jullie hier naar kij ken? 
Mvg, 
Met vrfendelljlce SToet. 

Strale&1scti iiilvlSeUr 

Olrectoraat-Generaal Beleid 
Pleln Kalvermarlct Complex I Klllvermiu1rt 32 I 
Postbus 90615 I 2511 CB Ol!n Haag I MPC 58C 
. ............ ..... - .. . . ............................ . .... . ... . ..... 0 ........ . 

T 

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 he~ 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. 

Oit 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. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and 
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

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

Dit bericht kan lnformatie 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 





I \I J 

From: Art. 10 (2) (e) minbuza.nl> 
Sent Thursday, June 17, 2021 , 3:59 PM 
To:' < 

< 

< 

ind.nl>; 
mindef.nl" < 

- IND/SUA/AAEB" < 

Cc: 

minbuza.nl>; 
- IND/A&B/DHR.01" < 

mindef.nl>; • 
minouza.nl>; DAO-PRAF 

ind.nl>;' 

< 

- IND/A&B/DHR.01" 
ind.nl>; 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; 

@minbuza.nl> 
< 

@mindef.nl>; ' 
@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl> 
Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 

minbuza.nl>; "S 
@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 

Attachments: Procedure tolkencasuTstiek aanpassingen juni 2021 (002).docx 

Dank 
Zoals afgesproken heb ik hier even prioritair naar gekeken. Zie in annex mijn comments. Zou goed zijn 
als anderen hier ook naar kunnen kijken. Als ik het goed begrijp moet~,!~ urgent een aantal mensen 
een afwijzingsmail sturen, dus dat kan niet wachten tot een besluit van de juristen. 
Vwb jouw suggesties voor de afwijzingsbrief kopieer ik~ 10 <2> van DCV in. 
Jullie hebben nu staan : 
Art. 11 

Oat kl opt volgens mij niet. Dus=- 10 <2> wat zou wel kloppen? 
lk suggereerde in een comment de volgende mogelijke tekst •11 

M . 1U lLJ \eJ , kun jij even meekijken? Voor jouw gemak dus even relevante passage in deze mail gezet. 

Groet, 

From: < 

Sent: donderdag 17 juni 2021 09:08 
To: - IND/A&B/ DHR.01 < 

< 

Cc: 

minbuza.nl>; 
mindef.nl; < 

minbuza .nl>; DAO·PRAF 
ind.nl> 

< 

@minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 

Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 
Beste collega's, 

minbuza.nl> 

ind.nl>; 
• IND/ A&B/ DHR.01 < 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 

ind.nl>; 

• IND/ SUA/AAEB 

@mindef.nl>; 



Naar aanleiding van jullie punten vinden jullie een nieuwe versie van de procedure in de bijlage. lk heb 
voor de duidelijkheid de wijzigingen in track changes gezet.art. 11 
Wat betreft de vraag van tul. 10 (2) · 

(A\ . 

- Het lijkt ons goed om ons te blijven informeren over wie de aanvrager opwacht biJ aankomst in 
Nederland. Mocht de aanvrager die persoon niet kunnen vinden of andersom kan er contact 
worden gelegd. 

Groet, 
Arl 10 
O\(A\ 

From: 
Sent: dinsdag 15 juni 202115:00 
To: - IND/ A&B/DHR.01' < ind.nl>; 

< 

Cc: 

minbuza.nl>; 
mindef.nl; 

minbuza .nl>; DAO-PRAF 
ind.nl> 

< 

.@.minbuza.n l>; 

< 

@minbuza.nl> 
Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 
Dag allen, 

- IND/ A&B/ DHR.01 < 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

.@minbuza.nl>; 

IND/SUA/AAEB 

@mindef.nl>; 

Dank voor jullie commentaar. lk zal het nog even met:ri ,!? bespreken want ik ben niet bij alle eerdere 
overleggen geweest en kom er dan morgen nog op terug. Eventueel bespreken we het tiJdens ons 
wekelijkse tolkenoverleg. 
Wat betreft de questionnaire en vervolgens de negatief/positief beoordeling. d1t was altijd al de 
procedure en is dus niet nieuw. Het kan natuurlijk zijn dat het in de praktijk nooit voorkwam. Dit zouden 
we alsnog aan kunnen passen, maar omdat we de questionnaire ook biJ twijfel opsturen lijkt het me juist 
goed om deze stap er nu wel in te laten staan na de beoordelmg van de questionnaire. Hierbij staat 
verder n1et de volgorden IND/DEF. Het kan natuurhjk zijn dat als DEF op basis van de questionnaire niet 
door wil gaan, dat het inderdaad niet biJ de IND belandt. 
Verder is het inderdaad de workflow voor Buitenlandse Zaken, rnaar worden jullie wel genoemd zodat 
duideliJk is waar het 'dossier' zich bevindt als wiJ er niet mee bezig zijn. 
We gaan inderdaad mensen die al bezig zijn met hun docurnenten inforrnere n, vandaar dat we dit 
document snel af wilden hebben. 
Op de overige vragen kom ik terug. 
Groet, 

From: - IND/ A&B/ DHR.01 < ind.nl> 
Sent: dinsdag 15 juni 202114:13 
To: 
< 

< 

Cc: 

minbuza.nl>; 
mindef.nl; < 

minbuza.nl>; DAO-PRAF 
ind.nl> 

< 

minbuza.nl>; 
- IND/ A&B/ DHR.01 < 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; 

_!llinbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

- IND/SUA/AAEB 

@mindef.nl>; 



Art. 10 <2> (e) @minbuza.nl>; @minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 

Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 
Hai 
Bedankt voor het stuk met de nieuwe procedure. 
lk heb wel een vraagje: dit overzicht is sec bedoeld voor KAB en DAO neem ik aan? Anders mis ik wel wat 
stappen voor Def en IND. 
Verder heb ik het idee dat de stappen: 

Art. 11 

niet helemaal op volgorde staan. Als Defensie aanvrager kan vinden (en dus onderkend is dat hij tolk 
was), krijgt hij een questionnaire. Als uit de Q en de info van Defensie blijkt dat de aanvrager tolk was, 
zal de beoordeling door de IND van de casus nooit 'negatief' zijn. 
Dus de stap 'beoordeling van casus' , 'indien negatier hoort m.i. (althans in 99% van de gevallen voor 
zover ik weet) v66r de stap 'ingevulde questionnaire'. 
(En naar mijn idee wordt in slechts uitzonderlijke gevallen een Q gestuurd bij een twijfelgeva l. lk dacht 
ook om geen valse ve rwachtingen te scheppen bij de aanvrager) 
Verder nog een opmerking over standaardmail nr 6. 

art. 11 

Daarom hadden we een tijdje terug een tekstvoorstel gestuurd : 
"You have claimed to have worked for the Dutch military mission in Afghanistan as a local employee. 
(You have not substantiated your claim.) We have checked your claim with the Ministry of Defense in the 
Netherlands. The Ministry of Defense notified me that you are not known in their records." 
Als je daar nag een conclusie aan zou willen hangen, zou het zoiets kunnen zijn als 'you do not comply 
with the Afghan interpreters scheme'. Of iets dergelijks (ik weet niet goed hoe je 'tolkenregeling' moet 
vertalenBrt. 10.2.g 

Groet, 

Van: minbuza.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 202112:47 
Aan: < minbuza.nl>; - IND/A&B/ DHR.01 



.:Art- 10 <2><e> ind.nl>; 

CC: 

minde_f,_11!; < 

minbuza.nl>; DAO·PRAF 
< 

_@minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 

• IND/A&B/ DHR.01 < 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl> 

minbuza.nl>; 
_@_mmbuza.nl>; 

@minbuza.nf>; 

Onderwe rp: RE: Nieuwe procedure tolken 
Dank 

ind.nl>; 

lk heb een paar kleine wi1zigingen voorgesteld. Gaat me aan het begin met name om het woord 
"investigation", dat wellicht nodeloos bureaucratisch khnkt in de ogen van sommigen. 
Verder vroeg 1k me af. gaan julhe dan mensen die al m de procedure zitten en documenten bij elkaar aan 
het halen zijn informeren over de wijzigingen? Lijkt me geed als dat zo snel mogelijk gebeurt. Als wij van 
ons uit daar nog lets voor moeten doen, laat vooral weten. 
Groet, 

From: < minbuza.nl> 
Sent: maandag 14 juni 202111:37 
To: - IND/ A&B/ DHR.01 < ind.nl>; 

< < ind.nl>; mindef.nl; 
< 

DAO-PRAF 
Cc: < 

minbuza.nl>; 
mmbuza.nl> 

_@_minbuza.nl>; 
.@minbuza.nl> 

Subject: RE· Nieuwe procedure tolken 

minbuza .nl>; 
@minbuza nl>; 

@minbllza.nl>; 

• INO/A&B/DHR.01 
minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 

@mjndef.nl>; 

Excuus, per abuis stuurde ik het oude document Dit moet hem natuurhjk zijn 

From: 
Sent: maandag 14 juni 202114·04 
To: • IND/ A&B/ DHR.01' < 
< ind.nl>; mindef.nl; 

< 

DAO·PRAF 
Cc: < 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl> 

@minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 

Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 
Beste 
Veel dank Hie rbiJ de laatste versie dan 
Greet, 

minbuza.nl>; 
@mmbuza.nl>; 

@minbuza.nl>, 

From: • IND/ A&B/ DHR.01 < ind.of> 
Sent: maandag 14 juni 202113:46 
To: < minbuza.nl>; 
< md.nl>, !llindef.nl, < 

• IND/ A&B/ DHR.01 
minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 

@mindef.nl>; 

• IND/ A&B/ DHR.01 
mmbuza.nl>; 



Art 10 
0\ (A\ 
DAO-PRAF 
Cc: < 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl> 

@minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 

Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 
Hai 

minbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 0 

minbuza.nl>; 

@mindef.nl>; 

De Kmar vangt de mensen op aan de gate op Schiphol, dit is de standaard procedure. In dit kader heb ik 
ook een paar punten toegevoegd aan het documenten zoals de procedure in de praktijk verloopt. 
Groetjes, 
Met vriendelijke groet, 

Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 
Minlsterie van Justitie en Veiligheld 
lmmfgratie- en Naturalisatiedienst 
Unit Speciale Zaken A&B DH 04 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag I 

T: 
M: 
F: 
@: ind.nl 
http://www.ind.nl 

Van: < minbuza.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 202110:57 
Aan: - IND/A&B/ DHR.01 < ind.nl>; 
< 

< 

DAO-PRAF 
CC: 

ind.nl>; 

< 

mindef.nl; 
minbuza.nl>; 

minbuza.nl> 
minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl> 
Onderwerp: Nieuwe procedure tolken 
Beste collega's, 

< 

minbuza.nl>; 

- IND/ A&B/ DHR.01 
minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 

@mindef.nl>; 

In de bijlage vinden jullie de nieuwe procedure voor de tolkencasuistiek zoals eerder afgestemd. 
Het enige wat wij niet zeker weten is oak naast de Kmar ook de IND de aanvragers opvangt bij het 
vliegtuig na aankomst in NL en of een D-visum oak een "entry visa" richting de tolken kan warden 
genoemd zodat ze oak begrijpen waarom het gaat. 
Wij gaan er vanuit dat we de procedure vanaf heden zullen volgen. Voor de BZ collega's staat hij ook op 
deSWR. 
Hartelijke groet, 



Art. 10 (2) (e) 

Second Secretary 
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
Road of Ministry of Interior Malalai Watt, Shahr·e-Naw 
Kabul, Afghanistan 
T: 
M 

minbuza.nl 
http://www.ri jksoverheid.nl 

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. 

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 oak, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 

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

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, 



Ptoctdurt tolk1nwufstl1k ZMA !CAB 

Art. 11 



Art 11 

---------- -_ I 



Arl 11 



M.11 



Art. 11 

-
-
--
-





From:M 10(2)(e) BS/AUDJZ/CI BST" @mindef.nl> 
Sent: Thursday, June 17, 2021 , 12:57 PM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject: FW: ...:..:~~ .... 9h...:..:a:;;.;;a;;.;;n~s...:..:e...:..:to...:..:lk...:..:e...:..:n'------------------

ter informatie en overweging nog deze gedachtegang van 1 

cluster. 
Met groet, 

From: BS/AL/DJZ/Cl BST < @mindef.nl> 

Sent: donderdag 17 juni 202112:44 

in mijn 

To: BS/AL/DJZ/CI BST @mindef.nl>; BS/ AL/ DJZ/ CI BST 
@mindef.nl> 

Subject: RE: Afghaanse tolken 
Hoi 
Ik heb naar de stukken gekeken . 10.2.g 

Met vriendelijke groet, 

Cluster Bestuurs-, Strat- en Tuchtrecht 

Directie Juridische Zaken 
Ministerie van Defensie 
PKC I Kalvennarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

T: 
@mindef.nl 

Woensdagmiddag vrij 

Van: BS/ AL/DJZ/ CI BST @min def .nl> 
Verzonden: donderdag 17 juni 202112:19 
Aan: BS/ AL/ DJZ/ CI BST < @mindef.nl> 
CC: BS/ AL/DJZ/ Cl BST < mindef.nl> 
Onderwerp: RE: ~fghaanse tolken 
Ha 
Is prima, ik probeer er in de tweede helft van de middag nog naar te kijken. 
Groet, 



M 10 (2) (e) 

Van: BS/AL/DJZ/CI BST < @mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 09:45 
Aan: BS/ Al/DJZ/Cl BST @mindef .nl> 
CC: ., BS/Al/DJZ/CI BST @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Afghaanse tolken 
Ha 
Zou jij hier een blik op willen werpen? 
~rt. 10 (2) het punt van komt hlerin kennelijk ook weer terug . Mogelijk heb jij 

lo\ 
daar ook nog een opvatting over. 
Met groet, 

From: BS/Al/DGB/DIA/Cl NATION< mindef.nl> 
Sent: donderdag 17 juni 2021 09:40 
To: BS/Al/DJZ/CI BST @mindef.nl>; BS/ Al/DJZ/Clust. 
INT @mindef.nl> 
Subject: Afghaanse tolken 
Beste 
De Nationale Ombudsman heeft vragen gesteld over de juridische bescherming die een 
Afghaanse tolk kan krijgen bij zijn aanvraag om naar Nederland te komen om hier de 
asielprocedure te doorlopen. Samen met IND en Buza hebben we een antwoordbrief 
gemaakt (staat ook in xpost). Hierin geven we niet in detail antwoord op de vraag van de 
NO. In de oplegnota gaan we hier wel nader op in. 
Art. 10 (2) kan je kijken of de uitleg in de oplegnota correct is? 
art. 10.2.g 

Mvg, 
Met vrlendelljke groet, 

Strategisch advlseur 

Directoraat-Generaal Beleid 
Plein Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 
Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag I MPC SBC 

········································································ T 
roJ.ode.Lnl 



From: •Art 10 (2)(e) BS/AUBSG" mindef.nl> 
Sent Thursday, June 17. 2021 , 2:03 PM 
To:' BS/AUDCO" @mindef.nl>; • BS/AUBSG" 
Cc: ' 85/AL/BSG/PROJ BSG" 

BS/AUBSG• @mindef.nl>; ' 
< mindef.nl>; ' BS/AUDGB/DIA/CL NATION" < 
Sub1ect: Re: IND beantwoording tolken ter info 

Dank voor je mail. 

mindef.nl> 
@mindef.nl>; 

BS/AL/DCC" 
mindef.nl> 

@ kanje duiden waar bet verschil zit tussen de 70 asielaanvragen en de 74 (of 75 sinds 
gisteren) tolken met gezin in Nederland in zit ? 

Van:" BS/ALJDCO" @mindef.nl> 
Datum: donderdag 17 juni 2021 om 11: 58: 19 
Aan: 11 BS/AL/BSG" m.indef.nl>," 
BS/ AL/BSG" mindef.nl> 
Cc: " BS/ALIBSG/PROJ BSG" 

@mindef.nl>, " BS/ AL/BSG" 
C@mii1gef.nl>, 11 BS/AUDCO" <0 mindef.nl>, 

BS/ ALIDGB/DIA/CL NATION" <J mindef.nl> 
Onderwerp: IND beantwoording tolken ter info 

Beste 
Het Wob-verzoek over de Afghaanse tolken is voor een deel doorgestuurd naar JenV. In hun antwoord geven ze 

aan dat 70 asielaanvragen zijn gedaan, waarvan 68 ingewilligd, 2 lopen nog. 
Zouden jullie dit wlllen doorgeven aan de Minister dat IND dit antwoord verstuurt? 

Groet, 
lettertijk tekst uit beantwoording: 
Volledigheldshalve merk ik allereerst op dat ik uw vraag zo heb opgevat dat u wenst te vernemen 
hoeveel in Nederland ingediende asielaanvragen zijn ingewilligd (dan wel afgewezen) naar aanleiding 
van ingediende beschermingsverzoeken en niet hoeveel in Afghanistan ingediende 
beschermlngsverzoeken zijn ingewilligd (dan wel afgewezen). 
lk kan u aangeven dater in de periode 2013 tot en met 3 juni 2021 70 asielaanvragen zijn ingediend 
door Afghaanse tolkenW naar aanleiding van beschermingsverzoeken die in Afghanistan zijn ingediend. 
Hiervan zijn 68 aslelaanvragen ingewilligd, twee asielaanvragen zijn noe in behandeling. 

ill Dit betreft enkel de aanvragers, niet de gezinsleden 

I O'} 





From: Art. 10 (2) (e) BS/AUDJZ/CI BST' @mindef.nl> 
Sent: Thursday, June 17, 2021, 11 :20 AM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION" < mindef.nl>;' 

BS/AUDJZ/Clust. INT' @mindef.nl> 
Cc: ' BS/AUDJZ/Clust. INT" < @mindef.nl> 
Subject: RE _ _ Afghaanse tolken 
Att,.rhmontc· ~N· \/o...,.nolr ')ffi overfeg&rl 10.2.g 

Graag even overleg hierover. Ik heb enige tijd geleden deelgenomen aan een overleg met 
juristen van IND en Buza. Oat hield verband 10.2.g 

Met groet, 

From: BS/Al/OGB/ DIA/ Cl NATION< mindef.nl> dubbel 



From:M 10(2)(e) BS/AUDJZ/CI BST" < @mindef.nl> 
Sent: Monday, April 12, 2021 , 8:53 AM 
To:' BS/AUDJZ/Clust. INT' 

BS/AUDGBIDIA/CL NATION" < 

Cc: BS/AUDJZ/CI BST" 
Subject: FW: Verzoek om overlegart.10.2.g 

Ter informatie. 

From: 
Sent: maandag 12 april 2021 08:06 
To IND/JZ/ STl 
Cc: BS/AL/ DJZ/ CI BST : 
Subject: RE: Verzoek om overleg8 rl 10·2·9 

Beste 
art.10.2.g 

mindef.nl> 
@mindef.nl> 

@mindef.nl>; ' 

BZ hecht er dan ook waarde aan dat de 
thans door BZ verzonden email reeds nu wordt aangepast. 
Mijn inziens zijn daarvoor ook weer twee opties· 

1. De IND gaat de email versturen, of 
2. BZ stuurt de email namens de IND. 

Hoor graag. 
Vriendelijke greet, 

From: - IND/JZ/ STl < @ind.nl> 
Sent: vrijdag 2 april 202117:42 
To: @minbuza.nl> 
Cc: @mindef.nl' @mindef.nl> 
Subject: RE: Verzoek om overleg8 rt. 10·2·9 

Beste , 
Dank voor je reactie en toevoeging . Ik ben het met je eens dat die praktijk bij inwill igingen 
op zich zou kunnen warden voortgezet. Omdat ik meende dat we het wel als potentieel 
bezwaar geA- dentificeerd hadden, had ik het opgenomen. II zal het nu er uit halen en 
contact opnemen met mijn collegaaCMs bij de IND om hen van de opbrengst van ons 
gesprek op de hoogte te stellen. 
Met vriendelijke groet, 

Van: @minbuza.nl] 
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 8:26 
Aan: - IND/JZ/STl: ' crumindef.nl' 
nnlfPrwPrn~ wt-· VPn'>ek om overleg arl 10.2.g 

Beste 
Eens Dit zijn idd de grote lijnen. 
Zie hieronder nog een opmerking in rood mijnerzijds. 
Vriendehjke groet, 



M 10(2)(e) 

From: - INO/JZ/STl < @ind.nl> 
Sent: donderdag 25 maart 2021 21:55 
To: @mindef.nl' @mindef.nl>; 

@minbuza.nl> 
Subject: RE: Verzoek om overlegBrl 10.2.g 

Beste , 
Bij deze stuur ik jullie de korte samenvatting I opbrengst van ons overleg gisteren. 
art. 10.2.g 

art. lU.;t.g 

lk hoor graag of ik het zo goed heb samengevat. 
Met vriendelijke groet, 

From: - INO/JZ/ STl @ind.nl> 
Sent: maandag 8 maart 202115:30 
To: ., BS/ AL/ DJZ/CI BST < @mindef.nl> 
Subject: RE: Verzoek om overlegart. 10.2.g 

Beste 

. art 102.g 

Graag zou ik onderstaand verzoek even onder de aandacht brengen. Dank alvast voor de 
reactie. 
Met vriendelijke groet, 

Van: - IND/JZ/ STl 
Verzonden: maandag 1maart202117:14 
Aan: @minbuza.nl'; 
Onderwerp: Verzoek om overleg art. 10.2.g 

~este 
art. 10.2.g 

@mindef.nl' 



Graag zou ik hierover een overleg (via Webex) inplannen met jullie of een collega die thuis 
is in deze materie. 
Zouden jullie mij kunnen laten weten wanneer dat zou schikken? 
Met vriendelijke groet, 
Art. 1 O (2) (e) 

Senior adviseur 

Directie Juridische Zaken {JZ) ( ST2) 
I m migratie- en Naturalisatiedienst 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 11 I 9560 AA I Ter Apel 

M 
@.JruWlJ 

www.iod.ol 

I ND, dA© t oelatingsorganisatie van Nederland 

Op vrijdagen afwezig. 

Dit bericht kan infonnatie 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 
me Iden en het bericht te verwijdcrcn. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welk.e aard ook, die verband hou<lt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 

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 
me Iden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

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

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



From: •Art. 10 (2) (e) BSIAUDGB" mindef.nl> 
Sent: Thursday, June 17, 2021. 7:17 PM 
To:' BSIAUDGBIDIA/Cl NATION" < mindef.nl>;' 
BSIAUDGB/C .. " tindef.nl> 
Subject: Re __ \i ... 9h.-a_a;;_;n..;;..se'-t""'o.;.;_lk;..;:_en:..:.-_______________ _ 

dank en zet maar door naarArt. 10 <2> Ce> 
Groet, fijne avond 

Van: 11 BS/AVDGB/DWCL NATION" < mindef.nl> 
Datum: donderdag 17 jun.i 2021om18:24:30 
Aan: " BS/AL/DGB" mindef.nl>, '' 
BS/AL/DGB/DIA" 
Ondennrp: Fwd: 

min<lef.nl> 
<\fgbaanse tolken 

In april k·wam dit onderweq> ter sprake en hebbenjmisten van Defensie, Bu.Za en JenV/IND met 
elkaar gesproken. 
In de onderstaande mail van~ 10 

(2) (DJZ) wordt een heldere nitleg gegeven. 
Acbterwond: 
10.2.g 

Mvg 

Van: 11 
•• BS/ ALIDJZ/Cl BST" < 

Datum: douderda~ 17 iun.i 2021om12:57:09 
@mindef.nl > dubbel 





Docnr43 
From: 
sent: 
To: 
Cc: 
<'°li 
Subject: 

Beste iou 

"llU& 102.E BS/AL/DGB/DINCL NATION" <'°.u. @mindef.nl> 
Thu, 17 Jun 202119:10:49 +0100 
II to.1& 

II 102..B 

@mindef.nl> 
Fwd: 

@minbuza.nl" < IQll 

"<t0.2.E 

Afghaanse tolken 

@minbuza.nl> 
@minbuza.nl>;"10U 

Op verzoek van 10.2£ 
art. 10.2.g 

Defensie Directie Juridische Zaken heeft naar de casus gekeken en art. 10.2.g 

BS/AL/DGB/DIA" 

Op beleidsmedewerkersniveau (Def, BuZa, JenV/IND) bespraken we gisteren dat we met beleidsmedewerkers en 
juristen samen om de tafel moeten zitten om nader te kijken naar de procedure en naar het bericht dat een aanvrager 
krijgl als hij niet voldoet aan de vereisten. 

We zullen op korte tennijn deze bespreking beleggen. 

Mvg i•:ie 

Dubbel 





O' 

From: •Art. 10 (2) (e) BS/ALJOGB/DIA" mindef.nl> 
Sent Thursday, June 17, 2021, 12:33 PM 
To: ' BS/AUOGB" mindef.nl>; ' 
BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< m1ndef.nl> 
Subject: RE: Graag even bellen vanaaag 

heeft onderstaande gestuurd aan BZ. BZ vroeg welke mensen in onze dienst waren 
maar dat is niet het bepalende criterium. Luistert nauw en ook JenV heeft hier een rol. Als je 
t handig vindt kan ik ook met bellen. Laat maar weten 
+++++ 
Art. 10 (2) (e) heeft eerder gevraagd welke contractvormen wij als Defensie kennen 
ten aanzien van de lokale staf. De achtertiggende gedachte is het bekijken hoe Buza om zal 
gaan met de LES gekoppeld aan de post. Ik zou onderstaande willen antwoorden op de 
vraag van Art. 10 (2) Akkoord? 
Art. 11 fo\ 

++++ 

From: BS/ Al/DGB 
Sent: donderdag 17 juni 202112:29 
To: BS/Al/DGB/DIA 
BS/Al/DGB/OIA/CL NATION< mindef.nl> 
Subject: Fwd: Graag even bellen vandaag 

Hebbenjullie bier al met BZ over gesproken? 

mindef.nl> 

mindef.nl>; 

Van: 11 winbuza.ul> 
Datum: donderdag 17 juni 2021om10:33:10 
A.an: 11 BS/AL/DGB" mindefnl> 
Onderwerp: Graag even bellen vandaag 
Ha 
Hoop alias wet met jou, Art 10 (2) (e) ? Van die koffie die we zouden gaan 

drinken, is het tot mijn spijt nog steeds niet gekomen. Hopelijk snel I 
Vooruitlopend daarop: kun je mij vandaag even bellen over Afghanistan? We moeten een positie 
bepalen over wat we kunnen bieden aan onze lokale staf, maar dat raakt uiteraard ook aan het 
tolkendossier. Oaar wil ik graag even met je over afstemmen. lk ben goed bereikbaar tussen 13.30 en 
14.30 of na 16.15. Nu in COASI Capitals, ook geheel gewijd aan Afghanistan. 
Hoop snel even van je te horen I 

M 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemcl Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 





From: ·Art. 10 (2) <•> < minbuza.nl> 
Sent Thursday, June 17, 2021 , 7:10 AM 
To: < minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; < 

< minbuza.nl>; " m1ndef.nl 'w < 
1nd.nl>; - INO/A&B/OHR.01" < 

< ind.nl>; 
- 80/0GM/OMB/AO&T" < 

@minbuza.nl> 
Cc: 

< 

Suo1ect: Update Tolken 

Dear all, 

- INO/A&B/OH04* < 

minjenv.nl>; ' 

@minbuza.nl>; r 

@minbuza.nl>; 
minbuza.nl> 

Following yesterday's meeting I have two further updates: 
Testing 

minbuza.nl>; ' 
mindef.nl>; 

- INO/SUA/AAEB" 
ind.nl>; 

@minbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

We now have confirmation from the Afghan MFA that we can use the German Clinic (which we find the 
most reliable) for Covid testing. We have a contact that we can call in case there is any trouble. This 
should prevent most cases of quarantine in Dubai. 
Travel documents 
10.2.a has raised the issue of the possibility of laissez-passez's with 10.2.e 

and later the Embassy had a follow-up meeting. It will remain mandatory to have an 
Afghan travel document for Afghans, but the consular department seemed to be under clear instruction 
to help and it was assured that people being issued travel documents would be able to go through an 
expedited procedure (2 days processing t ime each). There will therefore be no demarche but we should 
be able to use this procedure. We will check what this means in practice. 
I think that it is therefore also not necessary for us to organize a demarche on either of these topics. 
Best re ards, 

Emba11y of the Klncdom of the Netherlands 
Road of Ministry of Interior Malalai Watt, Shahr·e-Naw 
Kabul, Afghanistan 

M:+ 
minbuza.nl 

http:Uwww.rijksoverheid.nl 

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

Dit bericht kan infonnatie bevatten die Diet voor u is bestemd. Indien u Diet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en bet 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. 

lbis 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 are requested to inform the sender and delete 





From: M 10 (2) (e) BS/AUDGB/DIAJVRZMLAPN" @mindef.nl> 
Sent Frfday4 June 18, 2021, 2:29 PM 
To: ' BS/AUDGB/DIA/CL NATION• < mindef.nl> 
Subject: Fwd: Info sessie RS tolken die voor NLD werken 

Hoi 
lk kreeg deze mail van Art. 10 (2) Ci) 

lk zag dat je al contact had gehad hierover. 
Wat te doe hierm.ee? 
FUn weekend alvast, 

Von: BS/ ALJDS/NLD SOCOM/ Afd Jl" 
Datum: vrijdag 18 juni 2021 om 14:21 :20 
Aan: BS/AIJDGB/DIAIVRZMLAPN" @mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: Info sessie RS tolken die voor NLD werken 

@mindef.nl> 

Via Twitter zag ik dat je je bezig mag gaan houden met de terugkeer van Tolken. Graag zou ik 
onderstaande mail bij je onder de aandacht brengen. 
Mvg 

Van: BS/AUDS/NLD SOCOM/AfdJl" @mindef.nl> 
Datum: woensdag 9 juni 2021om12:45:14 
Aan: '' BS/ALJDGB/DWCL NATION" .:; mindef.nl> 
Cc: , CLAS/KCT/HK/ST/SIE Sl" @mindef.nl> 
Onderwerp: Info sessie RS tolken die voor NLD werken 

Met deze mail probe er ik meer bee Id en geluid te geven in rel a tie tot de tolk waarvan M 10 (2) (i) 

ernstig bedreigd word. Hopelijk is dit een begin om M. 10 l2) (e) te kunnen 
herenigen met~ 10 (2) (e) in veiligheid kan leven. Wanneer u nog meer informatie of een rol van 
ons: verwacht hoor ik d it h ool graag. 

Met vriendelijke groet, 

Onderwerp: bedrelglnge 10 (2) tolkM 10 (2)(e) 
M.10(2)(8) 



Art. 10 (2)(e) 

Art. 10 (2) (e) was ook geinformeerd over deze zaak maar helaas geen reactie. 

Tot zover. 
Zeals aangegeven wanneer er nog additionele acties van ons verlangd worden horen we dit graag. 
Met vriendelijke cntet, 

Netheriands Special Operations Command (NLD SOCOM) 



Defensle Stllf 
Mlnlsterie 'llln Oefensle 
Pleln-ICalvermarlctcomplex I Kah1ennarlct 32 I 2511 CB I Oen Haag I 

I Postbus 20701 I 2500 ES I Oen Haag I MPC 58 B 

M ..Ail 10 (2) (e) 
E-mall @mlndef .nl 

Van: BS/ AL/OGB/DWU NATION [mailto 
Verzonden: dinsdag 11 mei 202119:57 
Aan: 1{NLD)/OC04/RSM/NSE/SECTIE1/Gl 
CC: BS/Al/DS/DOPS/Jl PERS/SieOpOrg; 
Onderwerp: Re: Info sessie RS tolken die voor NLD werken 

Beste 

mindef.nll 

@minbuza.nl' 

Dank voor de informatie. Het gaat inderdaad om Afghaanse tolken die in Afghanistan wonen en 
voor de Nederlandse militaire missie werken. Blj de eerdere missies sloot Nederland het 
contract af. Nu doet idd 10.2.a dat. Stel dat een tolk (met een10.2.a contract) vrijwel de hele 

tijd voor Nederland werkt, dan zou hij ook aan onze criteria voldoen en zou hij ook aan de 
Nederlandse ambassade een verzoek kunnen richten. 
Ai( 10 (2) (i) heeft bijvoorbeeld zo' n verzoek ingediend en dat verzoek wordt nu 

behandeld. 
Om de ambassade tijd te besparen, heeft de ambassade het verzoek gedaan om (wanneer er 
sprake is van meerdere tolken die aan Nederland hun verzoek richten) deze verzoeken te 
bundelen, zodat informatie in een keer verteld kan worden. 
TavF 10 (2) (i} het beleidskader van de IND gaat uit van het kemgezin en daar valt f 10 (2) Cil 
niet onder. In het verleden is bij hoge uitzondering een verzoek door Mindef gericht aan 
StasJenV (gezag) om 'coulance' te betrachten. De casus moet dan wel zodanig zijn dat Mindef 
persoonlljk een brief wil sturen (unieke prestaties voor NLD). 
Heel veel succes in de missie. En we zullen vast nog contact hebbenl 
Mvg 

Van: "l(NLD)/OC04/RSM/NSE/SECTIE1/G1" < 

Datum: dinsdag 11 mei 2021 om 13:51:03 
Aan: " BS/ AL/DGB/DIA/CL NATION" < 
Onderwerp: RE: Info sessie RS tolken die voor NLD werken 
Beste Art. f0"(2) (9) 

.mindef .nl> 

mindef.nl> 

Sinds maart bekleed ik de functie van Ml in MeS en ik ben ik zodoende ook verantwoordelijk voor het 
doorgeven van de tolkenregistratie aan OOPS. 
Wat ik niet helemaal begrijp aan dit verhaal is het geel gearceerde punt. 
Wij hebben namelijk helemaal geen tolken voor ons werken in deze missie. De enige tolk die voor NLD 
werkt is degene die vanuit het taleninstituut is meegezonden met het SOAT. Maar dit is denk ik niet 
waar onderstaande email over gaat, hij is tenslotte al inwoner van NLO. 



Alie overige tolken in dit gebied werken voor 10.2.a . Zij hebben bij "'1°·2·8 defensie een contract 
lopen en krijgen door 10

·
2

·
8 betaald. 

Wat wel voorkomt is dat een Afghaanse tolk tolkt voor een Nederlandse adviseur of bijvoorbeeld mee 
gaat met een Nederlandse patrouille. Maar feit blijft dat zij onder contract staan bij de 10.2.a 
Of zie ik nu dingen over het hoofd? 
Welke kwest ie wel speelt waar ik van op de hoogte ben is dat onze Nederlandse tolk Art. 10 (2) (e) 

al enige jaren t evergeefs Art. 10 (2) (e) naar Nederland probeert te 

krijgen . 
Art. 10 (2) (e) 

Is er ook de mogelij kheid deze casus bij het IND onder de aandacht te brengen? 

lk hoor het graag! 
Met vriendelijke groet, 

l(NLD) RS Mission Jl 

Royal Netherlands Army 
Ministry of Defence 
Mazar e Sharif I Afghanistan 
Postadress I NAPO 80 I 3509 VP / Utrecht 

MDTN 

Mobiel 
Back-up telefoon 

(Werklocatie & Slaaplocatie) 

(open lijn) 
.mindef.nl 

Van: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< 
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 10:51 
Aan: BS/AL/DS/DOPS/Jl PERS/SieOpOrg < 

mindef.nl> 

BS/AL/DS/DOPS/Jl PERS @mindef.nl>; 
mindef.nl>; 

@minbuza.nl' 
@minbuza.nl> 

Onderwerp: Info sessie RS tolken die voor NLD werken 
Goedendag 
Zojuist hebben we met Buza (DAO en post), IND en Defensie gesproken over het zo goed mogelijk inrichten van 
het tolkenproces. Een van de punten die we kunnen oppakken is een (stream) informatie-sessie voor de Afghaanse 
tolken die momenteel in de RS missie werken (gericht op het proces). Met de verbinding tussen de post en de 
tolken die nu voor ons werken kunnen we informeren, inventariseren en stroomlijnen (hierdoor krijgen we ook 
inzicht in hoeveel tolken er nog daadwerkelijk gaan komen). 
Concreet: 
r::-'0111 

heeft OOPS een POC (Ml? To/ken coord?) in Mes die aan de MeS-kant een sessie kan beleggen? 
wellicht goed om aan te haken bij de sessie aan post-zijde. 

Mvg, 
Met vri endelijke groet, 



Art 10 (2) {e) 
Strategl.sch advlseur 

Dftc:toraat-Generaal 8eleld 
Pleln IC.alvennartt Complex I Kalvermarlct 32 I 
Postbus 90615 12511 CB Oen Haag I MPC S8C 

T 





From: "%DJZ Klachten BS, BS/AUDJZ" < @mindef.nl> 
Sent Friday, June 18, 2021, 12:39 PM 
To: '(rt 10(2)(e) BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject RE: brief Afghaanse tolken Defensie 

Dank voor jouw reactie, 
Ik zal Art. 10 (2) informeren dat de brief naar verwachting aankomende woensdag zal worden 

(o) 
verzoncien. 
Groet, 

Van: BS/ AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 18 juni 202112:30 
Aan: %DJZ Klachten BS, BS/AL/DJZ < @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: brief Afghaanse tolken Defensie 
Hi ' 
De brief is idd nog niet gereed om te verzenden. In de lijn werd aangegeven dat de brief mede 
namens MinBuZa en StasJen V verzonden client te worden en die moeten de brief nog aan de 
bewindspersonen aanbieden. 
Ik hoop begin volgende week een akkoord van Jen V en BuZa te hebben, zodat de brief rond 
woensdag kan worden verzonden. 
Mv~ 

Van: "%DJZ Klachten BS, BS/AL/DJZ" @mindef.nl> 
Datum: vri 'da~ 18 juni 2021 om 12:24:55 
Aan:" BS/AL/DGB/DWCL NATION" < mindef.nl> 
Onderwerp: RE: brief Afgbaanse tolken Defensie 
Hi 
Gisteren heb ik begrepen dat de reactie op de brief van de Ombudsman inzake het 
tolkendossier nog niet is afgerond. Indien de brief vandaag niet verzonden kan worden, dan 
zal ik ("t· 10 (2) Ci) moeten informeren aangezien ze graag binnen twee weken 
een reactie zouden willen ontvangen. 
Graag hoor ik wat de stand van zaken is en wat ik ~ 10 (2) kan laten weten. Dank alvast. 
Groet, 

Van: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: maandag 14 juni 202112:50 
Aan: 35/AL/DJZ/CI BST c (@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: brief Afghaanse tolken Defensie 
Hi , ja, gaat lukken. Buza en IND hebben meegekeken met het concept antwoord. 
Het tele oongesprek met~ 10 (2) was kort (hij was aan het rijden). Aangegeven dat de brief 
in goede is ontvangen, d~t' we de casus kennen en dat we aan de slag gaan met het maken 
van een antwoordbrief. 
Mvg, 

From: ., BS/ AL/DJZ/CI BST 
Sent: maandag 14 juni 202110:31 
To: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION 
Subject: RE: brief Afghaanse tolken Defensie 
Hi 



dubbel 



From: •Art. 10 (2) (e) BS/AUDJZ/CI BST" @min def .nl> 
Sent Friday, June 18, 2021, 3:17 PM 
To: ' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject: RE: contact procedure tolken 

Hoi 
Ja hoor, dat is prima. 

Van: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 18 juni 202114:59 
Aan: BS/ AL/DJZ/CI BST @mindaf.nl> 
Onderwerp: Re: contact procedure tolken 
Hi is 1600u ook mo~elijk? Mvll 

Van:" ., BS/AL/DJZ/Cl BST" @mindef.nl> 
Datum: vrijda~ 18 juni 2021 om 14:41:23 
Aan: '' BS/AL/DOB/DIA/CL NATION" < mindef.nl> 
Cc: " BS/AIJDJZ/Cl BST" @mindef.nl> 
Onderwerp: contact procedure tolken 
Beste 
Op verzoek van M. 10 (2) heb ik gisteren en vandaag ook naar de teksten van de brief, 
oplegnota en vef.tktingen briefjes etc gekeken. Ik heb gisterenmiddag ook geprobeerd 
telefonisch contact te leggen en je voicemail ingesproken. 
Kunnen wij vanmiddag rond half 4 telefonisch overleg hebben hierover? Dan kunnen we 
alles in samenhang beschouwen. 
Hartelijke groeten, 

Met vnendelijke groet, 

Senior ;und1sch bestuurl1Jk adviseur 
Cluster 8estuurs·, Straf- en Tuchtrecht 

Directie Juridische Zaken 
Ministerie van Defensie 
PKC I Kalvennarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

T: 
@mindef.nl 

Woensdagmlddag vr1j 





From: •M. 10 (2) (e) < minbuza.nl> 
Sent Friday, June 18, 2021, 12:46 P...:.M;,..:;._ __ _ 
To: minbuza.nl>; 
IND/A&B/DHR.01 " < ind.nl>;' 

- IND/A&B/OHR.01" < ind.nl>; 
minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 

@minbuza.n l>; 
mindef.n l" 

< mindef.nl>; ' < 
minbuza.nl>; DAO-PRAF 

< lnd.nl> 
Cc: < 

@mindef.nl>; 
@minbuza.nl>; 

Sub1ect: RE": Nieuwe procedure tolken 

Dag allen, 

minbuza.nt>; 
@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl> 

- IND/SUA/AAE.B• 

Alles moet uiteraard juridisch kloppen, maar ik zou er graag op willen wijzen dat de verwijzing naar de 

UNHCR een algemene instructie is voor ambassades uit het handboek van Bultenlandse Zaken: 

"Personen die zich tot de ambassade wenden voor een asielverzoek dienen te worden verwezen 
naar het dichtstbijzijnde UNHCR-kantoor in de regio. 

Voor UNHCR-vestigingen zie: http: /www.mlhcr.org/where-we-work..htm.l " 

11 

Harteh1ke groet, 

From: minbuza.nl> 

Sent: vrijdai 18 juni 202115:14 
To: - IND/A&B/DHR.01 < ind.nl>; 

< 

Cc: 

@minbuza.ni>; 

- IND/A&B/DHR.01 < 
minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl> 
Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 

minbuza.nl>; 
ind.nl>; 

< 

- INO/SUA/AAEB 

mindef.nl; 
minbuza.nl>; OAO-PRAF 

ind.nl> 

minbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 

@mindef.nl>; 

Zo zijn we weer terug in de richting waar we vandaan kwamen. Oat gezegd hebbend, ik het wet met 

~,!~ eens op beide punten (ik zette ook vraagtekens bij de 
101

e verwijzlng). 

From: - INO/ A&B/DHR.01 < ind.nl> 

Sent: vrijdag 18 juni 202111:57 
To: 

@minbuza.n l>; 

- IND/A&B/DHR.01 < 

minbuza.nl>; 

PRAF@minbuza.nl>; 

Cc: < 

minbuza.nl>; 
< 

< 

INO/SUA/ AAEB < 
minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 

mindef.n l; 
minbuza.nl>; DAO-PRAF <DAO

ind.nl> 
@mindef.nl>; 



Art 10 (2) (e) @minbuza.nl>; @minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 

Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 
Hoi alien, 
Wij hebben nog een dringend verzoek vwb de afwijzingsmail. 
Eerder had ik al aangegeven dat de zin 11 

We horen graag wat jullle van onze suggestie vinden. 
Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 09:46 
Aan: 
IND/A&B/DHR.01; 

IND/SUA/AAEB 
CC: 

mindef.nl; 

Onderwerp: RE: Nieuwe procedure tolken 
Vee I dan~ 10 (2) (e) 

- IND/A&B/DHR.01; 
; DAO-PRAF ; H 



@ kan defensie wellicht nog naar de teksten kijken? lk maak uit een andere mailwisseling op dat 
jullie wel een mening hebben over de tekst die in de afwijzingsmail zou moeten staan - zou goed zijn om 
die dan mee te nemen. NB Marike wil vandaag een zoot mails uitdoen, dus het is best urgent. 
Veel dank, 
Art.. 10 (2) 
(ft\ 

From: 
Sent: donderdag 17 juni 202118:33 
To: 
< minbuza.nl>; 

• IND/A&B/OHR.01 < 
< minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 
Cc: < 

@minbuza.nl> 

minbuza.nl>; 
• IND/A&B/DHR.01 < ind.nl>; ...... ---" 

< 
IND/SUA/ AAEB < 

minbuza.nl>; 
@minbuza.nl>; 

mindef.nl; 
minbuza.nl>; DAO·PRAF 
ind.nl> 

@mindef.nl>; 

@minbuza.nl>; @minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 

Subject: RE: Nieuwe procedure tolken 
Beste alleen, 
Voor de leesbaarheid van de ontvanger van het bericht zou ik juist de suggestie van~ 1° C2l aanhouden 
want het doe! van de lezer is om ge'informeerd te worden hoe de asielprocedure in eikaar zit en daarblj 
toon je (vind ik) op een nettere manier aan dat een asielaanvraag niet buiten NL aangevraagd kan 
worden (ondanks het vermelden dat het dus niet bij de post kan technisch correct is). 
lk heb nog wel twee woordjes toegevoegd om de strekking van de eerste zin wat helderder te maken 
voor de lezer. 
"it is not possible to apply for asylum in the Netherlands whilst residing outside the Netherlands. UNHCR 
does provide support for relocation of refugees to other countries, including to the Netherlands. For this 
procedure we advise you to contact the UNHCR office in the country you are located. For the overview of 
UNHCR country offices, as well as the procedure, please go to: https:ljwww.unhcr.org/where-we
work.html." 
M et vriendelijke groet, 

From: 

Senior document expert 
Project lnformatie Ondersteund Beslissen 
(IOB) 
Mlnlsterie van Bultenlandse Zaken 
Rljn>tr.-...t 8 I 2500 EB 

Oen Haag I Nederland 
....... _.-.......... - ....... -... --···-··-·, ....... --·--·-
T: ,. 
E: t@ minbuza.nl 

Afwezig: Maandag 

mjnbuza.nl> 
Sent donderdag 17 juni 202116:00 
To: 
< 

---

ind.nl>; 
mindef.nl; < 

minbuza.nl>; DAO-PRAF 
ind.nl>; 

minbuza.nl>; 
- IND/ A&B/OHR.01 < 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; 

@minbuza.nl> 

- IND/ A&B/OHR.01 
ind.nl>; 

• INO/SUA/AAEB 



dubbel 



From: "%DAB PRLMP, IND" ind.nl> 
Sent Fridayt June 18, 2021, 9:47 AM 
To: •M 10 (21 (e) mindef.nl'" < mindef.nl>; "%DAB PRLMP, IND" 
Subject: RE: Toll<enreizen week 24, 2021 

Hi 
We zitten met~,!~ vanaf 2013 dan op 78 tolken. 
Gr. 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 09:41 
Aan: %DAB PRLMP, IND ind.nl> 
Onderwerp: Fwd: Tolkenreizen week 24, 2021 

ind.nl> 

~ 10 (2) als vandaag M 10 (2) Ce> aan is gekomen, op hoeveel aangekomen gezinnen 
zitten we dan? Weten jullie dat? Mvg 

Van:" BS/Al/DS/DOPS/Jl PERS/SieOpOrg" < mindef.nl> 
Datum: donderdag 17 juni 2021om11:11:45 
Aan: 11 BS/Al/DGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl>, 

@minbuza.nl>, " DOSCO/DFLB/DWO/PVD/WE 
PERSVER/TRANSPUITV/TPG2 WE PV11 @mindef.nl>, 
DOSCO/OFLB/OWO/PVD/WE PERSVER/TRANSPUITV /TPG 1 WE PV" 

@mindef.nl>, DOSCO/DFLB/DWO/PVD/WE 
PERSVER/TRANSPUITV/TPG4 WE PV" @mindef.nl>, 11 

BS/Al/DS/DOPS/Jl PERS/SieOpOrg" < mindef.nl>, 
KMAR/LTC/COORD SPL" @mindef.nl>, , KMAR/LTC/BVZ" 

@mindef.nl>, 11 
- IND/A&B/DH04"' < ind.nl>, 

" ind.nl"' < ind.nl>, '"DAO-PRAF"' minbuza.nl>, '"KAB-
CA"' < @minbuza.nl>, "'%DAB PRLMP, IND"' ind.nl> 
Cc: , BS/Al/DS/DOPS/Jl PERS" @mindef.nl>,"%OOPS 
Jl PERSONEELSLOGISTIEK ALGEMEEN, BS/Al/DS/DOPS/Afd. Jl" 

@mindef.nl>, " 
DOSCO/DFLB/OWO/PVD/WE PERSVER/TRANSPUITV" @mindef.nl> 
Onderwerp: Tolkenreizen week 24, 2021 
Goedemorgon allen, 
Door enkele haperingen onderweg zijn de aankomsten van tolken deze week gewijzigd. Samengevat kunnen de 
volgende families op de volgende data verwacht worden. Voor specificaties verwijs ik naar ens kenmerk. 
Aankomst 16-06-2021: 
IND/2021/ -~10 (2) (e) 

IND/2021 
Aankomst 17-06-2021: 

IND/2021/ 
IN0/2021/ 
Aankomst 18-06-2021: 
IND/2021/ 
Uitgesteld (quarantaine): 
IND/20211 verwacht 21-06-2021 
IND/2021/ verwacht 28-06-2021 



Verzoeke rekening te houden met gewijzigde aankomsten. 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 
Art. 10 (2) (e) 
Stafofficler Personeelslogistiek Algemeen 
Afdeling Jl (Personeel) 

Dlrectie Operatles 
Mfnfsterie van Defensle 
Pfefn Kalvermari<t Complex I Kalvermarkt 32 I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Oen Haag I MPC 588 

@mindef.ni 

M 

24/7 berelkbaarheld Jl Sle Personeelsloglstlek 

ovo 
@mindef.nl 

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. 

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 bet elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 



From: •Arl 10 (2) (e) BS/ALJBSG" mindef.nl> 
Sent Friday, June 18, 2021 , 1 :52 PM 
To: ' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl>; ' 
BS/AUB5G" mindef.nl>; ' 85/AUDCO" < mindef.nl>; ' 

BS/AUDGB/DIA" minctef.nl> 
Cc: 85/ALJDGB/DIA/PROJAFO" < mindef.nl>; ' 
BS/AUDGB/DIA/CL MISSIES" m1ndef.nl> 
Subject: Re: Update tolken 

Dank je wel voor de update. Zal het ook doorgeven aan de minister. 

Van: " BS/ALIDGB/DWCL NATION" < 
Datum: vrijda~ 18 juni 2021om13:21:05 
Aan: " 
" BS/AL/BSG" 

mindef.nl>. " 
mindef.nl> 

BS/ALIBSG" 
mindef.nl>, " 

BS/AT ./DGB/DJA" 

Cc: BS/ALIDGB/DIA/PROJAFD" < 
BS/AL/DGB/DWCL MISSIES" 

Onderwerp: Update tolken 

Hi 
Even een stand van zaken: 

mindef.nl> 

mindef.nl>, 
BS/AL/DCO" 

mindef.nl>, " 
mindef.nl> 

* vanmiddag is de 78e tolk met gezin geland op Schiphol 
* V oor komende week staan 8 aank:omsten van tolken met hun gezin gepland (incl M 10 (2) (e) 

die hopelijk uit quarantaine mag en maandag aank:omt). 
• 1 tolk met gezin zal pas begin juli in Nederland aankomen. Zij verblijven in quarantaine in 
Dubai omdat zij positief getest zijn op COVID. 
• vandaag hebben we aanvraag nummer::·

111 
gecheck:t. De aanvragen blijven dus nog gestaag 

binnenkomen. 
(In de laatste aanvragen zitten wel enkele cases waar we twijfels hebben: duidelijke fotoshop / 2x 
dezelfde ID-TFU als bewijs gemaild. maar wel op een andere naam). 





Bunen ret"kWlJCJ1B 

From: i.a..=~!ilim-• 
Sent: maandag 21 juni 202116:14 --------@minbuza.nl> 

To: BS/ AL/DCO 
@minbuza.nl>; --------.... BS/AL/DGB/DIA/Cl MISSIES @mindef.nl>; ----------@mindef.nl>; @minbuza.nl> 

Subject: RE: Woordvoering + Q&A's vlaggenceremonie en einde missie 
Yes, alleen nog archiveren en Afghanistan;-) 
Fijn als jullie morgen laatste versies hebben, dan kan ik het op tijd afronden I 
Hierbij a lvast geupdate versie van de brief van vrijdag. 

Groet, 

From: @mindef.nl @mindef .nl> 
Sent: maandag 21 juni 202116:12 
To: @minbuza.nl>; 

@mindef.nl;L-..,..--...,...--'.@""'--"m'""'i.:..;.nd=-e=f"'"'".n'""'I; @mindef.nl; 
@minbuza.nl> 

Subject: Re: Woordvoering + Q&A's vlaggenceremonie en einde missie 

~r, je aillerrr laatste wapenfeit voor COM? 
is bij ons ook lijnen en Q&A aan het updaten. Tolken moet 

in verwerken. 

Aan:' 

From: @mindef.nl @mindef .nl> 
Sent: maandag 21 juni 202116:09 
To: 

@minbuza.nl> 

Subject: Re: Woordvoering + Q&A's vlaggenceremonie en einde missie 

' 

@minbuza.nl>; 

nog even nieuwe cijfers 

II 

@mindef.nl: 

. dag as is Biden bij Ghani en Abdullah .. maken jullie daar voor vrijdag nog een Q&A voor? 



Van: ' " @minbuza.nl> 
Datum: donder~ 17 i,uni 2021om17:07:5,_0 __ _ 
Aan: ' BS/AL/DCO" (<i mindef.ul>, ' 

BS/ AUDCO" l@ mindef.ul>, ii 
c....,_~~,-,,!. 

BS/AUDOB/DIA/CL MISS.IES" <j @)ui.11def.nl>,' 
BS/AL/DCO" @minde"f.nl>,' " 

. 
@minbuza.nl:> 

Cc: ' @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Woo~ voenng + Q&A's vlaggenceremonie en einde missie 
Dag allen, 
Hierbij alvast de lijnen vanuit ons- kan ziJn dater nog aanvullingen / wijzigingen komen, dan laten we 
dat weten. 
Groet, 

From: '4 @minbuza.nl> 
Sent: donderdag 17 juni 2021 14:35 
To: @mindef.nl; @mindef.nl; @mindef.nl; @mindef.nl 

@minbuza.nl> Cc: <1 @minbuza.nl>; --..,..--
Subject: RE: Woordvoering + Q&A's vlaggenceremonie en einde missie 

Yes, on it! 

Met vriende!ijke groet, 

Woordvoerder 

Van: ((1 mindef.nl ~ a mindef.nl> 
Datum: cfonderdag 17 jun. 2021 1:29 PM 
Aao: r'a mindef.nl 1 Ii mjndef.iy>. 
<f Ca mindef. nl>, ~ 
1 n nw1def ul> 
Kopie: 1i minbuza. nl> 

@mindefnl 
ii minbuza nl>, .a mindef.nl ---

Onderwerp: Woor voenog + Q&A's vfaggenceremonie en einde missie 

Voor ~}onde; ag a.~. en ~vt al morgen na MR) leek het ons goed de bestaande 
woordvoeringslijnen Afghanistan te updaten. Vooral ook na de NAVO top, en de twee 
kamerbrieven van vandaag en morgen. En er zijn inmiddels ook weer tolken aangekomen, 
dus ook die cijfers moeten we even 'current' hebben. 
~ . , misschien kun jij dit doen voor de Kamerbrief van morgen (hoe verder?), ~ 
vOOr"de stand van zaken afbouw, en ~ voor de tolken. 
Groet, 

Collega's, 
Gemengde gevoelens 
Na bijna twintig jaar komt er een einde aan de militaire missie in Afghanistan. Vele 
duizenden van u hebben zich letterlijk met bloed, zweet en tranen ingezet voor een vred iger 
en veiliger land voor de Afghaanse bevolking. Het besluit om te vertrekken was dan ook 
ingrijpend en lastig, want wat voor land laten we achter na al die jaren? 



Het antwoord is niet eensluidend en roept dubbele gevoelens op. Afghanistan is geen 
vrijhaven meer voor terroristen en heeft tegenwoordig een overheid die aandacht heeft voor 
democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. De Afghaanse politie en krijgsmacht zijn 
beter in staat om de veiligheid voor burgers te vergroten. De posltie van vrouwen is 
verbeterd, kindersterfte is met 60 procent verminderd en de levensverwachting is gestegen 
van 44 naar 60 jaar. 
Maar tegelijkertijd geldt ook dat het nog tang geen vrede is in Afghanistan en dat burgers 
hiervan het slachtoffer zijn. De weg naar vrede is moeizaam en langdurig. Er zijn enorme 
offers gebracht door de Afghanen, NAVO-militairen en ook onze eigen collega's. Wij verloren 
25 collega's en nog veel meer collega's raakten gewond als gevolg van hun inzet; fysiek 
en/of mentaal. Het opbouwwerk dat is verricht bleek in sommige gevallen geen lang leven 
beschoren. 
De een zal blij zijn dat we dit hoofdstuk sluiten, de ander zal vinden dat de klus nog lang 
niet is geklaard. Niettemin hebben de NAVO-missies eraan bijgedragen dat de Afghaanse 
overheid en Taliban de eerste stappen zetten op het pad naar vrede. Dat de Taliban nu een 
officiele gesprekspartner zijn, zal niet door iedereen als goed nieuws warden gezien. We zijn 
immers jarenlang bezig geweest om deze groepering te bestrijden en nu lijkt het erop dat 
ze alsnog een aanzienlijke machtspositie krijgen in Afghanistan. 
De realiteit is wel dat het de Afghanen zelf zijn, inclusief de Taliban, die nu naar een 
oplossing van het conflict moeten zoeken. Vanaf de zijlijn bfijven we samen met de VN, EU 
en NAVO-bondgenoten betrokken bij de toekomst van Afghanistan. Steun voor de 
Afghaanse vredesonderhandelingen is daarbij van groat belang. Een overeenkomst tussen 
de partijen in het conflict blijft de beste manier om duurzame vrede en stablliteit in 
Afghanistan te bereiken. 
Het geplande vertrek van de Verenigde Staten per 11 september heeft direct impact op de 
operationele capaciteit van de andere bondgenoten, waaronder Nederland . Simpel gezegd : 
zonder de Amerikanen kunnen wij niet verder in Afghanistan. Dus moeten we onze missie 
beeindigen. Bovendien hebben we altijd het motto gehanteerd: samen uit, samen thuis. 
Daar houden we ans aan vast, hoe moeilijk die keuze ook is. 
De recente ontwikkelingen nemen niet weg dat de NAVO-missie Resolute Support een 
onzekere periode tegemoet gaat. Ondanks de nieuwe terugtrekkingsdeadline wordt er 
rekening gehouden met het risico dat de Taliban zich niet langer aan het akkoord van 2020 
zal houden. Hierin stand namefijk dat de terugtrekking van buitenlandse troepen voor 1 mei 
2021 zou zijn voltooid. Daarom moeten de coalitietroepen voorbereid zijn op een toename 
van een tegen hen gerichte dreiging van Taliban-aanvallen. Dit is de reden voor Nederland 
om 80 extra militairen naar Afghanistan te sturen. Zij warden In Noord-Afghanistan ingezet 
om Camp Marmal extra te beveiligen, waar momenteel de meeste Nederlanders werken. 
Tot slot willen we graag onze bewondering en waardering uitspreken voor iedereen die zich 
de afgelopen 20 jaar heeft ingezet in Afghanistan. Voor iedereen die betrokken is geweest 
bij gevechtsacties, opbouwwerkzaamheden, trainingen en advisering. Uw werk is niet voor 
niets geweest, ook al zullen sommigen daar hun twijfels over hebben. Afghanistan staat er 
beter voor dan 20 jaar geleden, maar de toekomst is ongewis. Het is nu aan de Afghanen 
om zelfstandig vorm te geven aan die toekomst. Nederland blijft de partijen oproepen om 
de kans op vrede via de Afghaanse vredesonderhandelingen te omarmen en zal hier waar 
mogelijk en wenselijk ondersteuning aan geven. 
Ank Bijleveld-Schouten 
Minister van Defensie 
Barbara Visser 
Staatssecretaris van Defensie 

Secretaris-Generaal 

Commandant der Strijdkrachten 



Van: 85/AL/DCO 4 @mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 17 juni 202112:18 
Aan: BS/AL/DCO 4 @mindef.nl>; _________ _. 

BS/AL/DCO @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A's vlaggen en einde missie 
From: BS/AL/DCO 
Sent: donderdag 17 juni 202112:07 
To: BS/AL/DCO < @mindef.nl>; 
BS/ Al/DCO @mindef.nl> 
Subject: Q&A's vlaggen en einde missie 
Ha en , 
Worctt er een Q&A gemaakt voor journalisten of persvragen over de vlaggenceremonie en 
het einde van de missie? Voor webcare wil ik graag voorbereid zijn. Ik zag op de SWR een 
documententje uit april staan waar al veel in staat, maar was benieuwd of alles nog actueel 
of onder aanpassing. 
Hartelijke groeten, 

Aifv1seur Webcare 

Ministerie van Defensie 
Directie Communicatie 
Newsroom 
PleinKalvermarktcomplex I 
Kalvermarkt 321 2511 BS I Cfen Haag I MPC 586 

M 
E {!€jjjiijjlet.nl 

www.defensie nl 
Facebook: www.facebook.com/M1nvanOefensie 
Twitter: @defensie 
Instagram: @minvandefensie 
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bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
meldeo en bet bericht te ve1wijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband boudt met risico's verbonden aan het elektroniscb verzenden 
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 
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Spreekpunten en Q&As n.a.v. ceremonie einde militaire bijdrage Afghanistan 

Kernboodschap: 

• Met twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan zijn grate militaire offers gebracht. 

• Oak is door Nederland veel in Afghanistan ge"investeerd. Hiermee zijn belangrijke resultaten 

geboekt. 

o Zo zijn de Afghaanse politie en het leger opgebouwd, gaan veel meer kinderen naar 

school en is de Afghaanse levensverwachting toegenomen. Afghanistan heeft 

daarnaast een democratisch verkozen regering, er is sprake van mediavrijheid en er 

bestaat een actief maatschappelijk middenveld. 

• De situatie in Afghanistan blijft echter erg onvoorspelbaar. De resultaten zijn niet 

onomkeerbaar en de Afghaanse noden blijven hoog. 

• De vredesonderhandelingen blijven de beste kans bieden op een stabiel, veilig en vreedzaam 

Afghanistan. Nederland blijft de partijen oproepen het vredesproces voor te zetten en een 

einde te maken aan het geweld. 

• In de brief die we vorige keer aan de Kamer hebben gezonden, noemen we de 

onzekerheden en risico's. Nederland hield daar echter al rekening mee in zijn werkwijze de 

afgelopen jaren. We kunnen dus blijven inzetten op veiligheid en rechtsstaat in Afghanistan, 

die de basis vormen voor stabiliteit van het land. 

• Deze inzet wordt nauw gemonitord. Op de voorwaarden voor voortzetting van de 

Nederlandse inzet wordt in de brief nader ingegaan. 
• Voor de gehele Nederlandse inzet geldt dat voortdurend zal moeten warden afgewogen of 

deze duurzaam kan warden vormgegeven, verantwoord kan warden uitgevoerd, politiek 
wenselijk is en in samenwerking met internationale partners tot stand kan blijven komen, 
zodat resultaten voor Afghanistan gezamenlijk kunnen warden geboekt 

Q&As - Overzicht: 

1. Q: Waaruit bestaat de NLse 05-inzet ten aanzien van Afghanistan? 

2. Q: Wat zal NL de komende jaren aan OS bijdragen en onder welke voorwaarden? 

3. Q: Zal Nederland de Afghaanse strijdkrachten financieel blijven ondersteunen? 

4. Q: Wat heeft 20 jaar ontwikkelingssamenwerking in AFG opgeleverd? 

5. Q: Wat zijn concrete voorbeelden van de recente Nederlandse 05-inzet? 

6. Q: Op basis waarvan zal NL besluiten actief te blijven met een 05-inzet in Afghanistan? 

7. Q: Hoe waarborgt NL de politieke participatie van vrouwen in Afghanistan (al dan niet in het 

vredesproces)? 

8. Q: Hoe zit het met het humanitair imperatief? 

9. Q: Wat hebben alle Nederlandse hulp- en opbouw (projecten) in Afghanistan de schatkist 

gekost? 

10. Q: Hoe staat het met het vredesproces in Afghanistan? 

11. Q: Wat is de rol van de EU bij het vredesproces in Afghanistan na de troepenterugtrekking? 

12. Q: Blijft de Nederlandse ambassade in Kaboel? 

13. Q: Krijgt lokaal ambassadepersoneel asiel in NL als tot evacuatie of sluiting van de Nlse 

ambassade in Afghanistan wordt overgegaan? 

14. Q: Is de militaire inzet voor niet geweest? Was het het allemaal waard? 

15. Q: Lopen we nu niet het risico dat Afghanistan opnieuw een uitvalsbasis voor terrorisme 

wordt? 



16. Q: U zegt in uw brief dat de inzet hetzelfde blijft, maar de situatie is toch enorm aan het 

veranderen? Verslechterende veiligheidssituatie zien we elke dag in het nieuws. Bent u niet 

na"ief? 

17. Q: Blijft de NAVO actief in Afghanistan? 

18. Q: Wat doet u als de Taliban zoals eerder weer de macht overneemt? 



Algemeen 
11 





Polltiek 





Veiligheid 









From: •M- 10 (2) (e) < minbuza.nl> 
Sent Monday..iJune 21 , 2021, 10:29 AM 
To: mindef.nl" < mindef.nl> 

minbuza.nl>; • Cc: DAO-PRAF @ind.nlft 
minbuza.nl>; 

< minbuza.nl> 
Suo1ect: Eerste Kamer vragen Afghanistan - tolken 

Ha 

< 
ind.nt>; 

minbuza.nl>; 

Hopelijk alles goed met je. Afgelopen week zijn er vragen vanuit de Eerste Kamer binnengekomen, 
waaronder over de tolken. Kan ik de antwoorden op de eerste en de laatste vraag nu al met jou 
afstemmen? Deadline medewerkersniveau is morgen 17:00. 
Verzenddatum is 7 juli, de PM's kunnen we kort voor verzending invullen. 
Alvast dankl 

Art. 11 



Art. 11 

Hertelijke groet, 

Art. 10 (2) (e) 

Beleidsmedewerker Afghanistan 

Dlrectle Azle en Oceenle (DAO) I Cluster Zuld-Azie 
Mlnlsterle van Bultenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB I Den Haag 
Nederland 

E rninbuza.nl 
W www.mmbuza.nl 
T+31646073586 
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From:' BS/AUDGB/DIA" mindef.nl> 
Sent Monday, June 21 , 2021, 5:13 PM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject Fwd: HIGHLY CONFIDENTIAL - Security Situation in Uruzgan Province, Afghanistan 

Van: BS/ AUDGB/DIA/VRZMLAPN" @mindef.nl> 
Datum: maanda~ 21j uni 2021om13:41:15 
Aan: " BS/ ALIDGB/DIA" mindef.nl>, " 

BS/AUBSG" mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: IIlGHL Y CONFIDENTIAL - Security Situation in Uruzgan Province, 
Afghanistan 

Goedemiddag, 
Hier de info van over hoe en wat. 

zou graag <Wigen willen verduidelijken als dat mogelijk is. 
Gr 

Van: @gmail.com> 
Datum: maanda 21Jum2021om13:20:23 
Aan: ' BS/ AUDGB/DIANRZMLAPN'' @mindef.nl> 
Cc: @gmail.com> 
Onderwerp: IIlGHL Y CONFIDENTIAL - Security Situation in Uruzgan Province, Afghanistan 

Ms An1c Bijleveld 
Minister of Defence 
Government of the Netherlands 
via M 10 (2) {8J @mindef.nl 

Dear Ms,f weveld f(f(2 • ----------



f<r(2) e 

For these reasons, I think it maot be of mutual benefit for the Netherlands Government to su~~ort 
the ur ent evacuation of 1 (2J e 

Kind Reg_ards. 

---------- Forwarded messag_e --- --------
From: @gmail.com> 
Date: Mon.. 21Jun.2021, 06:45 
Subject: [Legal in Confidence] 
and Senior Officers in Umzgan Province 
To: @gtnail.com> 
C 1@ ail c: gm .com>, ----- @gmail.com> 





-



From: ·M 10 (2) (•) < minbuza.nl> 
Sent Tuesday, June 22, 2021, 3:12 PM 
To: mindef.nl" < mindef.nl> 
Subject: Aanspreekpunt tolken 

Ha ik begrijp dat er vanuit Oefensie inmiddels iemand is aangesteld die de tolken actief gaat 
benaderen om hen te helpen met hun aanvraag. Heb jij voor mij de naam van die persoon? 
Dank I 
Groet, 

Hertelljke groet, 

M 10 (2)(e) 

Beleidsmedewerker Afghanistan 

Dlrectle Azle en Oceanlf (DAO) I Cluster Zuld·Azli! 
Mlnlsterle ven Bultenlendse Zeken 
Rijn:>treat 8 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB I Den Haag 
Nederland 

E minbuza.nl 
W www.mmbuza.nl 
T 

Help save paper! Do you really need to print this email? 
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melden en bet bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
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{ U'/ 

From: •Art.10(2)(e) 85/AUOJZ/CI BST" @mlndef.nl> 
Sent Tuesday, June 22, 2021, 10:23 AM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl>; 
BS/AUDJZ/CI ssr· @mindef.nf> 
Subject: RE: tekstvoorstel oplegnota tolken 

Ook wat mij betreft akkoord, op een punt na. Het overleg tussen DEF, BZ en IND wordt nu 
nog toegeschreven aan juristen. Zoals ik aangaf heeft dat overteg geresulteerd in opties 
waarbij uiteindelijk ook vooral beleidskeuzes zullen moeten worden gemaakt. Het overleg 
moet derhalve breder zijn dan alleen tussen juristen. Zou je dat nog willen aanpassen? Mijn 
voorstel is om aan te geven dater sprake is van overleg tussen betrokken departementen. 
Met groet, 

From: BS/Al/DGB/DIA/ CL NATION< mindef.nl> 
Sent: maandag 21 juni 202114:43 
To: BS/ Al/DJZ/CI BST 
Cc: ., BS/AL/DJZ/0 BST 

@mlndef.nl> 
@mindef.nl> 

Subject: RE: tekstvoorstel oplegnota tolken 
Aangepast! ( ook in xpost) 

From: BS/ Al/DJZ/CI BST 
Sent: maandag 21 junl 202114:31 
To: BS/Al/DGB/DIA/O. NATION< 
Cc: BS/AL/OJZ/CI BST @mindef.nl> 
Subject: tekstvoorstel oplegnota tolken 
Hoi 

@mindef.nl> 

mindef.nl> 

Zoals we afgelopen vrijdag telefonisch hebben afgesproken stuur ik je hierbij een 
tekstvoorstel voor de 4e paragraaf van de oplegnota over de tolken. Ik heb gewerkt in de 
eerste versie die ik van Alt. 10 (2) heb gekregen. 
Zoals je kunt zien heb i~0~en bepaalde tekstblokken in volgorde verschoven. Het dilemma 
voor Oefensie is volgens mij niet zozeer 10.2.g 

Met vnendehJke groet, 

Cluster Bestuurs-, 5trat- en Tuchtrecht 

Directie Juridische Zaken 
Ministerie van Oefensie 
PKC I Kalvermarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

T: 
@mindef.nl 

Woensdagrnlddag vrij 





From: --..,.--..,,..,...,.-
Sent: woensdag 23 juni 202113:20 

@minbuza.nl> 
~...,....,..,,......,..,,...---

To: BS/ Al/DCO 
------. 

@mindef.nl>; 
Subject RE: Actuele lijn tolken 
En deze hadden jullie nog tegoed! 

@mindef.nl>; 
BS/ Al/OGB/DIA/CL NATION 

BS/AL/OCO 
@mindef.nl> 

Q: VS President Biden spreekt morgen met de Afghaanse President Ohani. Wat verwacht u 
hiervan? 

• Goed dat VS op het hoo1ste niveau het gesprek met de Afghaanse regering voert over de toekomst 
van het land na terugtrekking. 

• Belangrijk dat zowel de Afghaanse regering als de Taliban voortgang maken in het vredesproces en 
het momentum voor vrede niet verloren gaat. Oaamaast bestaan er grote zorgen over het hoge 
geweldsniveau en de vale aanslagen. 

•Met de beeindiging van de onze militaire inzet in Afghanistan, gaat onze betrokkenheid nu een 
nieuwe fase in. 

From: 
Sent: woensdag 23 juni 202113:19 
To: @mlndef.nl' @mindef.nl>; ,__ ___ ;.,@--'m~in=d=ef=·"'"""I ; @mindef.nl 
Subject: RE: Actuele lijn tolken 
Merci I 

From: @mindef.nl @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 22 juni 202116:25 
To: @minbuza.nl>; - @mindef.nl;- @mindef.nl 
Subject: Actuele lijn tolken 
Allen, 
Hierbij de geactualiseerde versie. Woensdag tikken we 82 tolken aan. Donderdag 84. Denk dat 
we dat laatste aantal gewoon moeten gebruiken. 

Woordvoeringslijn Afghaanse Tolken 
0 Nederland wil de Afghaanse tolken die voor ons landen hebben gewerk:t en nu 

gevaar lopen, zo snel mogelijk met hun gezin naar Nederland halen. Het kabinet 
voelt een grote verantwoordelijkheid voor deze groep. In Nederland kunnen de 
tolken vervolgens de asielprocedure doorlopen. 

0 Sinds 2014 is een regeling van kracht: bij tolken die voor intemationale missies 
in Afghanistan hebben gewerkt, wordt systematische vervolging aangenomen. 
Dat betekent dat personen die tot deze categorie behoren voor beschenning in 
Nederland in aanmerking komen. Buitenlandse Zaken, IND, Defensie, Kamer, 
veteranen en vakbonden~ we lopen gezamenlijk op in dit dossier. We willen alien 
veiligheid voor de Afghaanse tolken. 



0 Buitenlandse Zaken, Defensie en de IND hebben ieder een eigen 
verantwoordelijkheid in dit dossier. Zo onderhoud BuZa ( ambassade) contact 
met de tolk en begeleiden zij het dossier in Afghanistan ( compleetheid, juistheid) 
en verstreken ze het benodigde visum om naar Nederland te reizen, Defensie 
checkt of de tolk voor Nederland gewerkt heeft en faciliteert de reis, IND geeft 
toestemming om naar Nederland te reizen en is in Nederland verantwoordelijk 
voor het asielproces. 

0 Het Kabinet probeert de tolken zo snel mogelijk naar Nederland te halen en 
daarom zijn de niet-essentiele stappen uit het proces gehaald. Enkele stappen 
blijven noodzakelijk om uit te mogen reizen en om in Nederland in te mogen 
reizen. We moeten de stappen zorgvuldig doen, om zeker te weten wie naar 
Nederland komt. 

0 Nederland spant zich al sinds 2014 in om Afghaanse tolken terug te halen. Dit 
kwam begin 2021 in een stroomversnelling. Deze week zijn opnieuw een aantal 
versnellingen doorgevoerd. Tolken worden niet meer eerst doorverwezen naar 
een ander land, als ze daarvoor beduidend langer hebben gewerkt dan voor 
Nederland. Ze kunnen meteen starten met de aanvraag om naar Nederland te 
komen. Ook is het voor tolken niet langer nodig om hun documenten officieel te 
laten vertalen naar het Engels. Daamaast bekijkt de ambassade of de controle van 
de identiteitsdocumenten decentraal kan plaatsvinden ipv van alleen op de 
ambassade. Daarmee wordt het reizen in Afghanistan beperkt en hoeven tolken 
alleen nog naar Kabul voor hun visum en uitreis. 

0 Inmiddels zijn 84 tolken (met gezinnen) naar Nederland gekomen (peildatum 24 
juni). 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
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van berichten. 
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From: •M 10 (2) (e) BS/ALJDGB/DIA" mindef.nl> 
Sent Tliursctay June 24, 2021, 4:47 PM 
To: ' BS/AL/DGB" mindef.nl>; ' 
BS/ALJDGB/DIAfCL NAflON" < minctef.nl> 
Subject: RE: ANP App alert Buitenlands nieuws: 'VS plannen massale evacuatie van Afghaans oud
personeel' 

Ja heel bijzonder met nog een boel losse eindjes 

From: BS/AL/DGB mindef.nl> 
Sent: donderdag 24 juni 202116:45 
To: BS/AL/DGB/DIA mindef.nl>; 
BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Subject: Fwd: ANP App alert Buitenlands nieuws: 'VS plannen massale evacuatie van Afghaans oud
personeel' 

Zie de aantallen ... ~ 

Van: "%Persvoorlichting, BS/ AL/DCO" @mindef.nl> 
Datum: donderdag 24 juni 2021om16:29:10 
Onderwerp: MB: ANP App alert Buitenlands nieuws: 'VS plannen massale evacuatie van 
Afghaans oud-personeel' 

.ANP 
'VS plannen massale evacuatie van Afghaans oud-personeel' 

24-06-2021 I "16 081WOORDEN: 242 1 MEDIANET BUI I VERSIE ·1 I PRIORITEIT i 

NOTIFICATIE 

24juni2021 

WASHINGTON (ANP}- De Amerikaanse regering treft voorbereidingen om vele 

duizenden Afghanen weg te halen uit hun land. Het gaat ender meer om mensen die de 

afgelopen jaren als talk, beveiliger of chauffeur werkten voor de Amerikaanse 

strijdkrachten. Die trekken zich nu terug uit Afghanistan en daarom wordt gevreesd voor 

wraakacties tegen de ex-medewerkers, die vaak mee willen naar de VS. 

The New York Times schrijft dat 18.000 Afghanen nog zitten te wachten tot hun 

aanvraag voor een speciaal noodvisum is verwerkt door de Amerikaanse autoriteiten. 

lngewijden zeggen tegen de krant dat de Afghanen niet direct naar de VS worden 

gebracht, maar als noodmaatregel eerst naar een ander land gaan. Daar kunnen ze 

afwachten of hun aanvraag wordt goedgekeurd. Ook gezinsleden van de ex

medewerkers worden volgens een anonieme bron weggehaald uit Afghanistan. Die 

groep bestaat uit 53.000 mensen. 

Het Witte Huis staat onder druk om de Afghanen te hulp te komen. Critici vinden dat de 



complexe procedures voor visumaanvragen versneld moeten worden. De regering 

informeerde parlementariers woensdag over de plannen om Afghanen op grote schaal 

weg te halen. Het kan gaan om tienduizenden mensen, maar volgens de krant is nog 

onduidelijk naar welk land z1j precies overgebracht moeten worden terwijl de VS hun 

visumaanvragen verwerken. 

Een hoge regeringsmedewerker benadrukte dat geevacueerde Afghanen niet 

automatrsch een visum kri19en . Het is nog onduidelijk of mensen dre niet naar de VS 

mogen wteindelijk worden teruggestuurd naar Afghanistan. Daar zijn de Taliban bezrg 

aan een opmars. 

TOM VAN LEEUWEN (SVD) 

Deze marl is verzonden door @mindef.nl 



From: 'flt 10 (2) (e) BS/AUDS/DOPS/J1 PERS/SieOpOrg" < mindef.nl> 
Sent Thursday, June 24, 2021, 8:24 PM -----

mindef.nl> 
@mindef.nl> 

To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< 
Cc: , BS/AUDS/DOPS/J1 PERS" 
Subject: RE: Tolken stavaza 23 juni 2021 
Attachments: Totaal Overzicht tolken asiel juli 2020- 2021 (23 juni 2021).docx 

Dank 

Van: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 24 juni 202115:40 
Aan: BS/AL/DS/DOPS/J1 PERS/SieOpOrg < mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: Tolken stavaza 23 juni 2021 

Ter info 

Van: "DAO-PRAF" minbuza.nl> 
Datum: donderdag 24 juni 2021 om 10:23 :29 
Aan:" BS/AL/DGB/DWCL NATION" mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Tolken stavaza 23 juni 2021 
Hierbijl 
Groeten, 

From: mindef.nl < 
Sent: woensdag 23 juni 202118:43 
To: DAO-PRAF minbuza.nl> 
Subject: Re: Tolken stavaza 23 juni 2021 
De versi~ van vanochtend is prim a! 

mindef.nl> 

Van: "DAO-PRAF" minbuza.nl> 
Datum: woensdag 23 juni 2021om17:56:12 
Aan: " BS/AL/DGB/DWCL NATION" 
Onderwerp: RE: Tolken stavaza 23 juni 2021 
Hi 

ruindef.nl> 

l IJ'-' 

Wil je de versie (van vanochtend} van het logboek die correspondeert met mijn telling, of wit je de meest 
recente lijst? Overigens zijn nog niet alle kleurtjes enzo bijgewerkt in het logboek, maar ik neem aan dat 
je het logboek daar nu niet voor nodig hebt toch? 
Groeten, 

From: mindef .nl < mindef .nl> 
Sent: woensdag 23 juni 202116:38 
To: DAO-PRAF minbuza.nl> 
Subject: RE: Tolken stavaza 23 juni 2021 
Dankje ---Meteen een vraagje : heb j e ook een laatste versie van de hele lijst (logboek)? 
Mvg, 

From: DAO-PRAF minbuza.nl> 
Sent: woensdag 23 juni 202116:32 



To: minbuza.nl>; 
< minbuza.nl>; < minbuza.nl>; 
BS/Al/DGB/DIA/Cl NATION< 
< ind.nl>; 

Cc: < 

< ind.nl> 
Subject: Tolken stavaza 23 juni 2021 
Beste allen, 

mindef.nl>; 

- 80/DGM/OMB/AO&T < 

@minbuza.nl>; 
mmbuza.nl>; 

Hierbij een overzicht van de cijfers met als stamdatum vandaag. 
Groeten, 

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

< 

- IND/A&B/OHR.01 
minjenv.nl>; 
minbuza.nl> 

- IND/SUA/ AAEB 

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

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

Dit bericbt kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericbt abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocbt dat aan de afzender te melden 
en bet bericbt te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scbade, van welke 
aard ook, die verband boudt met risico's verbonden aan bet elektroniscb verzenden van berichten. 

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericbt abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te veiwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verbaud houdt met risico's verbonden aan bet elektroniscb 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 mes~ages. 



From: •Alt 10 (2) (e) BS/AUDGB/DIA/CL MISSIES" mindef.nl> 
Sent Monday, June 28, 2021, 2:20 PM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject: RE: QA Afghaanse tolken 28 juni 

OK thanks! 

Van: BS/AL/DGB/DIA/Cl NATION< mindef.nl> 
Verzonden: maandag 28 juni 202114:20 
Aan: BS/AL/DGB/DINCL MISSIES mindef.nl> 
Onderwerp: RE: QA Afghaanse tolken 28 juni 
Ja, hij vroeg nog wel of wij een lij n hebben t.a.v. de USA plannen zoals de media die 
meldden. Die lijn hebben we nog niet (eerst verifieren wat de plannen zijn). 

From: BS/AL/DGB/DINCL MISSIES mindef.nl> 
Sent: maandag 28 juni 202113:55 
To: BS/AL/DGB/DINCL NATION< mindef.nl>; 
BS/ AL/DGB/DINVRZMLAPN @mindef.nl> 
Subject: RE: QA Afghaanse tolken 28 juni 
Ha 
Is dit de versie die ook met BZ (All 10 (2) is afgestemd? , .. , 
Cheers, 

Van: BS/AL/DGB/DINCL NATION< mindef.nl> 
Verzonden: maandag 28 juni 202113:02 
Aan: BS/AL/DGB/DINCL MISSIES mindef.nl>; 

BS/ AL/DGB/DIA/VRZMLAPN @mindef.nl> 
Onderwerp: QA Afghaanse tolken 28 juni 

hierbij de aangepaste FS en Q&A. Mvg, 





From:.~ 10 (2) BS/AL/BSG" mindef.nl> 
Sent wednesdayJ June 30, 2021, 5:12 PM 
To: ' BS/AL/DGBIDIAICL NATION"< mindef.nl> 
Cc: ''%BSG Parlementaire Aangelegenheden, BS/AL/BSG" 

mindef.nl>; t 

BS/AL/DGB/KAB" @mindef.nl>; ' BS/AL/BSG" 
mindef.nl> 

Subject: RE: 2021 06 30 SV leden Piri, Bromet, J van Dijk, Kuzu en Ceder over de noodsituatie van de 
Afghaanse tolken 

Ha 
Wetende hoe druk je het hebt sprak ik net even met Art 10 over de wens om deze 

• f~\ l o \ 
Kamervragen snel (missch1en zelfs voor het reces) te oeantwoorden vs. de noodzaak voor 
jou om je op je eigenlijke werk te richten (het naar Nederland halen van de tolken ©). Zijn 
even benieuwd welk tijdpad wat jou betreft realistisch is? 
Groet, 

From: %BSG Parlementaire Aangelegenheden, BS/AL/BSG 
mindef.nl> 

Sent: woensdag 30 juni 202115:39 
To: BS/AL/DGB/KAB @mindef.nl> 
Subject: 2021 06 30 SV leden Piri, Bromet, J van Dijk, Kuzu en Ceder over de noodsituatie van de 
Afghaanse tolken 
Goedemiddag 
Bijgevoegde vragen heb ik zojuist ontvangen. 
Graag de conceptantwoorden z.s.m. aanleveren bij Bureau Stukkenstroom met het oog op de urgentie 
en het naderende reces. 
Zouden jullie z.s.m. contact kunnen zoeken met de voigende personen/directies/ministeries: 

•De Bestuursadviseur (BA) en de Politiek Adviseur (PA) voor speclfleke guidance van MinDef 
•DCo 
•DJZ 
•HDFC 
• Kabinet CDS/bureau parlementaria 

Zodra er een dossierhouder is toegekend, zullen wij alvast vragen een X-post nr. aanvragen. 
Met vriendelljke groet 

Bureau Secretaris- Generaal 
Ministerie van Defensie 
Pleln 4 I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES f Den Haag I MPC SSB 

E ® mlndef.nl 
® mlndef.nl 





From: •M 10 (2) <•> < minbuza.nl> 
Sent Wednesday, June 30, 2021 , 4:14 PM 
To: mindef.nl• < mindef.nl> 
Sub1ect: RE: Afstemmen EK vragen tolken 

Yes, het bedraagt vandaag 397 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: woensdag 30 juni 202116:04 
To: < minbuza.nl> 
Subject: Re: Afstemmen EK vragen tolken 
Nee , het ging om 330 aanvragers 
Het aantal tolken met gezin ligt iets hoger, rond 400, maar~,!~ weet dat exact. 

Van: " < minbuza.nl> 
Datum: woensdeg 30 juni 2021om15:50:03 

Aan: " BS/AL/DGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Afstemmen EK vragen tolken 
Prima, dan maak ik ervan dat er tot op heden ca. 330 personen zijn aangekomen, bestaande uit 
aanvragers plus gezin. 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: woensdag 30 juni 202115:48 
To: < minbuza.nl> 
Subject: Re: Afstemmen EK vragen tolken 
lk heb vandaag aanvraag 333 voorbij zien komen, maar dit is niet helemaal het aantal: enkele 
nummers zijn niet uitgegeven en enkele zijn dubbel genoteerd. Wei kunnen we zeggen circa 

330 aanvragen. 

Van: " < minbuza.nl> 
Datum: woensdag 30 juni 2021om15:09:07 
Aan: ' BS/AL/OGB/OIA/CL NATION" < mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Afstemmen EK vragen tolken 
Heb jij dan nog het totaal aantal mensen (aanvrager+gezin)? Dan upload lk ze. 
Gr. 

From: mindef.nl < minclef.nl> 
Sent: woensdag 30 junl 202115:05 
To: < minbuza.nl> 
Subject: Re: Afstemmen EK vragen tolken 
Lijkt mij okl 

Van: " < minbuza.nl> 

Datum: woensdag 30 juni 2021 om 14:11:44 

Aan:' BS/AL/OGB/OIA/CL NATION" < 
Onderwerp: Afstemmen EK vragen tolken 
Ha 

mindef.nl> 



Art. 11 

Zoals besproken stem ik graag de laatste tolkencijfers met je af. Heb jij voor mij het totaalcijfer 
aanvragers+gezinnen dat in Nederland is aangekomen? lk heb de 2 gezinnen die vandaag vliegen er vast 

bij opgeteld. 
Groet, 



Hartelljke groet, 

Art. 10 (2) (e) 

Beleidsmedewerke r Afghanistan 

Dlrectie Azii! en Oceanii (DAO) I Cluster Zuld-Azii 
Minlsterie van Bultenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB I Oen Haag 
Nederland 

E minbuza.nl 
W www.mmbuza.nf 
T 

Help save paper I 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. 

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. 

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

Dit bericht kan lnformatie 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. 





From: •All 10 (2) (e) < minbuza.nl> 
Sent Wednesday, June 30, 2021, 1:42 PM 
To: "%DAB PRLMP, IND• ind.nl>; KAB-CA @minbuza.nl>; 

mmbuza.nl>; - BD/DGM/OMB/AO& r 
< mmJenv.nl>; - IND/A&B/OHR.01" < ind.nl>; 

mindef.nl" < mindef.nl> 
Cc: < minbuza.nl> 
Sub1ect: RE: Tolken stavaza 30 juni 2021 (002) 

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst van 30 j uni. lndien jullie aanvullingen hebben hoor ik het 

graag. 

• DEF afwezig 
• T.a.v. zaak;-: is besloten de MW procedure in gang te zetten. Voor een vergelijkbare zaak is 

nummer aangemaakt . 
• T.a.v. zaak is besloten aanvrager te melden dat alleen kerngezin in aanmerking komt. Ook 

wordt hij naar102 verwezen. ,. 
• T.a.v. zaken neemt KAB contact op met de aanvrager. 
• Verzoek KAB om afwijzingsmail hoogambtelijk af te stem men. Oat gaat niet voor half juli lukken. 

Als er op medewerkersniveau akkoord is kan deze naar de 2o+ zaken gestuurd worden waarvan 

besloten is daze af te wijzen. 
• Voor het debat op 8 juli wordt in kaart gebracht hoeveel zaken er sindsdien zijn binnengekomen. 

De zaken die zich nu in de procedure bevinden worden waar mogelijk uitgesplitst. 

• DEF komt nog op de lijn met binnengekomen KV Piri en een voorstel voor de taakverdeling tijdens 

het debat op 8 juli. 

• IND vraact aandacht voor het feit dat gevraagde informatie vaak al in overzichten staat. Belangrijk 
hier op te letten om dubbel werk te voorkomen. 

Greet, 

From: 
Sent: woensdar 30 juni 202111:32 
To: '%DAB PRLMP, IND' 

< 

minbu:ta.nl>; 
minjenv.nl>; 

mindef.nl' < 

ind.nl>; KAB-c:A < @minbuza.nl>; 

- BD/ DGM/DMB/AO&T 
- IND/A&B/DHR.01 < 

mindef.nl> 

Cc: < minbuza.nl> 
Subject: RE: Tolken stavaza 30 juni 2021 (002) 

Dank 

ind.nl>; 

lk heb het aangepast (zie bijlage). De nummers stonden niet correct in ons logboek dus dank hiervoor. 

Tot straks. 

Groet, 

From: %DAB PRLMP, IND ind.nl> 
Sent: woensdag 30 juni 202111:13 
To: < minbuza.nl>; %DAB PRLMP, IND ind.nl>; KAB-c:A 

@minbuia.nl>; minbuza.nl>; 
BD/ DGM/DMB/AO&T < minjenv.nl>; - IND/A&B/DHR.01 

< ind.nl> 
Cc: < mmbuza.nl> 
Subject: RE: Tolken stavaza 30 juni 2021 (002) 

Hi 



lk heb bij de IND-acties wat opmerkingen; 4 acties kloppen niet, graag aanpassen. Bedanktl 
G Art 10 roet, 

111 181 

Van: < minbuza.nl> 
Verzonden: woensdag 30 juni 202110:40 
Aan: %DAB PRLMP, IND ind.nl>; KAB-cA @minbuza.nl>; 

< 

mmbuza.nl>; 
minjenv.nl>; 

- IND/A&B/DHR.01 < 

- BD/DGM/DMB/ AO& T 
- IND/A&B/DHR.01 < 

ind.nl> 
CC: < minbuza.nl> 
Onderwerp: Tolken stavaza 30 juni 2021 (002) 

ind.nl>; 

Dag alien, in bijlage de laatste stand van zaken o.b.v. vanochtend vroeg ten behoeve van ons overleg. 
Goed om zaken Art. 10 (2) (e) zo te bespreken. Daarnaast ook goed om stil te staan bij de gisteren 
binnengekomen Kamervragen en het debat op 8 juli en de rolverdeling MBZ en MinDEF. 
Groet, 

Help save paperl 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. 

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. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 



From: •Alt 10 (2) (e) < minbuza.nl> 
Sent Wednesday, June 30, 2021 , 11:10 AM 
To: mindef.nl" < mindef.nl> 
Subject: Atstemming Q&A's debat 

Ha 
lk wil naast het gisteren gestuurde FS onderstaande Q&A's meesturen in het dossiers voor MBZ. Benje 
akkoord? Ook m.h.o.o. de taakverdeling? 

Art. 11 

Hertelljke groet, 

M.10 (2)(e) 

Beleidsmedewerker Afghanistan 

Dlrectle Azii! en Oceenli! (DAO) I Cluster Zuld·Azli! 
Mlnlsterle van Bultenlendse Zeken 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Oen Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB I Oen Haag 
Nederland 

E minbuza.nl 
W www.minbuza.nl 
T 

Wat is de stand van zaken m b t de u1tvoering van de motie Piri c.s.? Zijn alle 

tolken inmiddels in Nederland? 



Art. 11 



Art.11 ----~------------------------~ 



11 



11 





From: •Art. 10 (2) (•) < minbuza.nl> 
Sent Wednesday, June 30, 2021, 11 :31 AM 
To: "%DAB PRLMP, IND" ind.nl>; KAB-CA @minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; - BD/DGM/OMB/AO&T' 
< minJenv.nl>; - IND/A&B/OHR.01" < ind.nl>; 

mindef.nl" < mindef.nl> 
Cc: < minbuza.nl> 
Subiect: RE: Tolken stavaza 30 JUnl 2021 (002) 
Attachments: Tolken stavaza 30 juni 2021 (002).docx 

Dank 
lk heb het aangepast (zie bij lage). De nummers stonden niet correct in ons logboek dus dank hiervoor. 
Tot straks. 
Groet, 

From: %DAB PRLMP, IND ind.nl> 
Sent: woensdag 30 juni 202111:13 
To: < mlnbuza.nl>; %DAB PRLMP, IND lnd.nl>; KAB·CA 

@minbuza.nl>; mlnbuza.nl>; 
80/DGM/ DMB/ AO&T < minjenv.nl>; • IND/A&B/DHR.01 
< ind.nl> 
Cc: < minbuza.nl> 
Subject: RE: Tolken stavaza 30 juni 2021 (002) 
Hi 
lk heb biJ de IND-acties wat opmerkingen; 4 acties kloppen niet, graag aanpassen. Bed an kt! 
Groet, 

Van: < minbuza.nl> 
Verzonden: woensdag 30 juni 202110:40 
Aan: %DAB PRLMP, IND 1nd.nl>; KAB-cA @minbuza.ni>; 

< 

minbuza.nl>; 
min1env.nl>; 

- IND/ A&B/ DHR.01 < 

• BD/ DGM/DMB/ AO&T 
- IND/ A&B/ DHR.01 < 

CC: < minbuza.nl> 
Onderwerp: Tolken stavaza 30 juni 2021 (002) 

ind.nl>; 

Dag allen, in bijlage de laatste stand van zaken o.b.v. vanochtend vroeg ten behoeve van ons overleg. 
Goed om zaken ~~ en zo te bespreken. Daarnaast ook goed om stll te staan bij de gisteren 
binnengekomen Kamervragen en het debat op 8 juli en de rolverdeling MBZ en MlnDEF. 
Groet, 

Help save paperl 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 



Ovienlcht op !10 junl 2021 

Totaal 316 1anvragers: 
• 85 aanvragers met gezln gearrlveerd In Nedef'land 
• 2 aanvrasers onderweg near NL 
• 120 aanvragers afgewezen 
• 33 aanvrasers dle al laoge tljd nlet meer reageren 
• 76 lopeode aanvragen, waarvan: 

o 59x llctle aanvrager (Incl. 2 covid) 
0 13x actie INO/OEF/BZ 
o 4x 1ctie KAB (vlsumlntake) 
o Nlet meeget.eld: 22x afwljzlngen die nog verstuurd moeten worden. 

lopende zaken: 
Yellow .. Action INO/OEF/BZ required 

i 
• Wiii be put for approval on next letter to Minister of Justice (voorlegglngsbrief) 
Action ICAB required 
Action applicant 
Rejection (ecdon ICA8) 

Stag; Iolk !art contact met 1mbuf111' ISxl 
• Sx Aamnger dlent meer lnformatle te leveren. Nu nlet voldoende om naar DEF te sturen -

Ail 10'7i)Te) - , 
• NIET MEETEU.EN 2x Aanvrager lljkt nlet In aanmerldng te komen voor regellng. ICAB dlent 

aanvrager te lnformeren hlerover 

Stao; O!cq; voor lntgtJlltjpoalc mJpie yoor NLP ewqW fiall 
• ~ ~vragerdlent aenvullend bewijs te leverenM 10 (2) (8) - -

• NIET MEm~ 20l ICA8 dlent aanvrager te tnformefen dat aanvraag nlet voldoet aan 
verelsten 

I 
• 11x DEF dlent bewtjs te checker 

Stao; Ok dan guest1oonatre 11711 

• ~ ~vra..J!r ~IH!Stionnalre te leveren M 1o {2)ce) - - - - - -

• 2x IND dlent qu1!$tk>nnalre te checker 

Stllp: Check INO/KMar (Uxl 
• ,!!?! Aanvrager Is bezll! met verkrijgen dorumenten Art. 1 O (2) (e} 

• ~ Fysleke documentenchedc Afgewezen, aanvrager dient correcte dorumenten te leveren (, 

• laAaovrager Is nlet komen opdll8eo voor fysieke dorumeotencheck (twij fels KMar) 
• la Aanvr~ dlent scans van document en Vin famllle voor evt. familleherenlglng later te 

leYeren 

Smp; Gesprek met tolk op post lO's rooeten aanwezlg zlln. D-vlsum In paspoort (17x} 



• 4x Aanvrager Is nlet komen opdagenM'10(2) (e) - .. 
• 4x KA8 dlent aanvrager ult te nodlgen 
• 1x Aanvrager nlet ldaar voor vertrek vanwege persoonlljke redenen -
• 1x Aanvrager dlent scans van paspoorten voor check van IND/KMar te leveren 
• 1x Fysleke documentencheck: Afgewezen, aanvrager dlent correcte dorumenten te leverer 
• ZX Aanvrager dlent aanvullende documenten aan te leveren - -
• Ila Aanvrager al In NL KAB dlent 0-vlsum af te geven aan famtlleleden ~I -------
• 2x Aanvrager dlent aanvullende Info over klnderen op te sturen -

NB: venoelt st.lat al ult slnds 

• 1x Aanvrager heeft al een ander vlsum. Beslultvonnlng nodlg 

zx 





uifin reikwijcfte 

From: , Ors., BS/AL/DCO 
Sent: donderdag 1 juli 202119:00 
To: , BS/ AL/DCO ____ _. @mindef.nl> 
Subject: lijn tolken 

Woordvoeringsllln Afghaanse Tolken 
• Nederland wil de Afghaanse tolken die voor ons landen hebben gewerkt en nu gevaar lopen, zo 

snel mogelijk met hun gezin naar Nederland halen. Het kabinet voelt een grote 

verantwoordelijkheid voor deze groep. In Nederland kunnen de tolken vervolgens de 

asielprocedure doorlopen. 

• Sinds 2014 is een regeling van kracht: bij tolken die voor internationale missies in Afghanistan 

hebben gewerkt, wordt systematische vervolging aangenomen. Oat betekent dat personen die 

tot deze categorie behoren voor beschenning in Nederland in aanmerking komen. Buitenlandse 

Zaken, IND, Defensie, Kamer, veteranen en vakbonden, we !open gezamenlijk op in dit dossier. 

We willen allen veiligheid voor de Afghaanse tolken. 

• Buitenlandse Zaken, Defensie en de IND hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in dit 

dossier. Zo onderhoud BuZa (ambassade) contact met de talk en begeleiden zij het dossier in 

Afghanistan (compleetheid, juistheid) en verstreken ze het benodigde visum om naar Nederland 

te reizen, Oefensie checkt of de tolk voor Nederland gewerkt heeft en faciliteert de reis, IND 

geeft toestemming om naar Nederland te reizen en is in Nederland verantwoordelijk voor het 

asielproces. 

• Het Kabinet probeert de tolken zo snel mogelijk naar Nederland te halen en daarom zijn de niet

essentiele stappen uit het proces gehaald. Enkele stappen blijven noodzakelijk om uit te mogen 

reizen en om in Nederland in te mogen reizen. We moeten de stappen zorgvuldig doen, om 

zeker te weten wie naar Nederland komt. 

•Nederland spant zich al sinds 2014 in om Afghaanse tolken terug te halen. Dit kwam begin 2021 in 

een stroomversnelling. Oeze week zijn opnieuw een aantal versnellingen doorgevoerd. Tolken 

worden niet meer eerst doorverwezen naar een ander land, als ze daarvoor beduidend !anger 

hebben gewerkt dan voor Nederland. Ze kunnen meteen starten met de aanvraag om naar 

Nederland te komen. Ook is het voor tolken niet langer nodig om hun documenten officieel te 

laten vertalen naar het Engels. Daarnaast bekijkt de ambassade of de controle van de 

identiteitsdocumenten decentraal kan plaatsvinden ipv van alleen op de ambassade. Daarmee 

wordt het reizen in Afghanistan beperkt en hoeven tolken alleen nog naar Kabul voor hun visum 

en uitreis. 

• lnmiddels zijn 85 tolken (met gezinnen) naar Nederland gekomen (peildatum 24 juni). 

Directie Communicatie 
Ministerie van Defensie 



Plein Kalvermarktcomplexl Kalvermarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I Kamer 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag 

@mlndef.nl 
http://www.defensie.nl 



Gisteren met de minister besproken. Guidance is te beantwoorden wat wij kunnen beantwoorden 
en een vertrouwelijke update te geven over de cijfers. Oat wij dit gaan doen heb ik ook 
aangeaeven I besproken met medewerker van betreffende kamerlid. 
Groet 

Van: "%BSG Parlementaire Aan_gel~enheden, BS/AL/BSG" 
mindef.nl> 

2 ·uii 2021om09:32:30 _......_,'-
BS/AL/DGBIKAB" 

mm e . > 
Cc:' BS/AL/DGBIKAB" lllllldef.nl>,' 
BS/ AL/DGB/DIA/CL NATION" nundef.nl> 
Onderwerp: Verzoek VCD inzake SV noodsituatie Afghaanse tolken +update stand van za.k:en 

Goedemorgen 
Bijgevoegde brief van de VCO is bij ons binnengekomen. Hierin staan 2 verzoeken: 

1. Er wordt verzocht om de SV van het lid Piric.s. inzake de noodsituatie van Afghaanse tolken (zie bi jlageJ 
uiter1ijk 6juli aan de Kamer te doen toekomen, in verband met het aanstaande CO voortgang/evaluatie 

mlssles en operaties van 8juli 2021. D 
2. Daamaast venoelct de commissie een update van de stand van zaken met betrekking tot Afghaanse tolken 

ter agendering van hetzelfde commissiedebat. 

Verzoeke de concept brief en antwoorden z..s.m. aan te leveren bij Bureau Stukkenstroom. 
Zouden jullle z.s.m. contact kunnen zoeken met de volgende personen/directies/mlnlsteries: 

• De Bestuursadviseur (BA) en de Politiek Adviseur (PA) voor spedfleke guidance van Min Def 

•DCo 
• DJZ 
•HDFC 

• Kabinet CDS/bureau parlementaria 
Mocht bovenstaande planning om redenen anders lopen dan vemeem ik dat graag z.sm. Graag de PA+ BA meenemen in de 
planning. 
Zodra er een dossierhouder (voor de brief update stand van zaken Afghaanse Tolken is toegekend), zullen wij 

alvast vragen een X-post nr. aanvragen. 
Met vriendellj~oet, 

jlijf.1012} l•) 

Bureau Seaetar1s-Generaal 
Mtnlsterie van Def@nsle 

Pleln 4 I 25QOES I Oen HUI l 
Postbus 20701 I 2SOOES I Otn Haag I MPC 588 

M 
@mlndef.nl 



www.defens1e.nl 



From: •M 10 (2) (e) BS/AUDGB/DIA" mindef.nl> 
Sent: Friday, July 2 2021, 9:27 AM 
To: ' BS/AUDGB" mindef.nl>; ' 
BS/AUDGB/DIA/CL NATION" < mindef.nl> 
Subject: RE: ANP App alert Buitenlands nieuws: 'VS vragen landen in Centraal-Azie om Afghanen op te 
van en' 

. De verwerking van zo'n aanvraag kan jaren duren en dat is volgens critici veel te lang . 

From: BS/ AL/DGB mindef.nl> 
Sent: vrijdag 2 juli 2021 08:39 
To: BS/AL/DGB/DIA mindef.nl>; 
BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Subject: Fwd: ANP App alert Buitenlands nieuws: 'VS vragen landen in Centraal-Azie om Afghanen op te 
vangen' 

Van: "%Persvoorlichting, BS/ AL/DCO" @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 2 juli 2021 om 08:38:06 
Onderwerp: MB: ANP App alert Buitenlands nieuws: 'VS vragen landen in Centraal-Azie om 
Afghanen op te vangen' 

.ANP NOTIFICATIE 

02juli 2021 

'VS vragen landen in Centraal-Azie om Afghanen op te vangen' 

02-07-202·1I 08 36 1 WOORDEN 244 i l\1EDIA ET BUI I VERSIE 'I I PRIORITEIT 1 

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering heeft drie Aziatische 

landen gevraagd om tijdelijk zo'n 9000 Afghanen op te vangen. Die werkten in hun 

thuisland voor de Amerikanen en willen nu vluchten voor de Taliban, zeggen twee 

ingewijden. 

De Verenigde Staten hebben naar verluidt Kazachstan. Tadzjikistan en Oezbekistan 

benaderd. Er wordt gekeken naar een deal die veel verder gaat dan alleen de opvang 

van vluchtelingen. De VS zoeken ook nog landen die ze als uitvalsbasis kunnen 

gebruiken voor toekomstige operaties in Afghanistan. 

In Washington bestaat grate bezorgdheid over het lot van Afghanen die als bijvoorbeeld 

tolk of chauffeur hebben gewerkt voor de VS. Die trekken zich na twintig jaar terug uit 

Afghanistan. waar de extremistische Taliban bezig zijn met een opmars. Oud-



medewerkers van de Amenkanen vrezen wraakacties en willen mee naar de VS. 

In totaal hebben zo'n 18.000 Afghanen een speciaal visum aangevraagd. Daarmee 

kunnen mensen die voor de Amenkanen hebben gewerkt een vluchtelingenstatus 

krijgen. De verwerking van zo'n aanvraag kan jaren duren en dat 1s volgens cnt1c1 veel te 

tang 

De VS kiJken daarom of Afghanen tijdelijk naar een veilige locatie gebracht kunnen 

worden terwijl hun visumaanvraag wordt bekeken. Functionarissen hebben onder meer 

geopperd dat het eiland Guam daarvoor gebruikt zou kunnen worden, maar dat voorstel 

wordt niet gezien als kansrijk. 

Dat komt omdat Guam een temtorium van de Verenigde Staten is. Het zou lastig of zelfs 

onmogellJk kunnen ziJn om Afghanen die daar zijn ondergebracht weg te sturen als hun 

visumaanvraag wordt verworpen. 

TOM VAN LEEUWEN (LLA) 

Deze mail 1s verzonden door @mindef.nl 







From: Art. 10 (2)(e) minbuza.nl> 
Sent FridayJ July 2, 2021, 11 :44 A-"Mc..;.___ 
To: mindef.nl" < mindef.nl> 
Cc: · mindef.nl" mindef.nl> 
Subject: RE: memo-aan-M-nadere-informatte:-lokale-medewerkers-ZMA-Kaboel- comms DGB 

Excuses, naar jouw commentaren kijkend nog een vervolgvraag: art. 11 

From: 
Sent: vrijdag 2 juli 202111:42 
To: mindef.nl' < mindef.nl> 
Cc: mindef.nl 
Subject: RE: memo-aan-M-nadere-informatie-lokale-medewerkers-ZMA-Kaboel- comms DGB 
Helder, dank! lk schat de kans overigensart. 11 

From: mindef.nl < 

Sent: vrijdag 2 juli 202111:34 
To: 
Cc: mindef.nl 

mindef.nl> 

minbuza.nl> 

Subject: memo-aan-M-nadere-informatie-lokale-medewerkers-ZMA-Kaboel· comms OGB 
Goedemorgen 
Hierbij het commentaar vanuit DGB. Ons belangrijkste punt is dat art. 11 

Mvg, 

.__.. . I 

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. 

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 





L IV 

From: Art. 10 (2) (a) BS/AUDGBIDIANRZMLAPN" @mindef.nl> 
Sent Friday, July 2l 2021, 1:25 PM 
To: ' BS/AUDGBIOIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Cc: ' BS/AUDGBJDIA/CL MISSIES" mindef.nl> 
Subject RE: FS Afgliaanse tolken - lijnversie 

Hi 
Dankjewel! Het is aangepast in de bundel. De cijfers volgen dan later. Kan ik de oude Q&A's 
wel gewoon meenemen (in aparte Q&A bundel in ambtenarenkamer)? 
Groeten, 

From: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION < mindef.nl> 
Sent: vrijdag 2 juli 202111:37 
To: BS/AL/DGB/DIA/VRZMLAPN @mindef.nl> 
Cc: BS/AL/DGB/DIA/CL MISSIES mindef.nl> 
Subject: RE: FS Afghaanse tolken - lijnversie 
Hi 
Nee, de ingevulde versle komt pas 7 juli (met de cijfers van 7 jull). Dit is namelljk in lljn met 
de Kamerbrief die ook op 7 juli naar de Kamer zal gaan. 
De oude FS kan er idd uit. We stellen dan zeker dat Buza en Defensie dezelfde tekst 
hebben. 
Mvg, 

From: BS/ AL/DGB/DIA/VRZMLAPN @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 2 juli 2021 09:52 
To: BS/ AL/DGB/ DIA/Cl NATION< mindef.nl> 
Cc: BS/ AL/DGB/DIA/CL MISSIES mindef.nl> 
Subject: RE: FS Afghaanse tolken - lijnversie 
Hi 
Heb je nog een ingevulde versie van het fiche ontvangen van BZ? Deze neem ik dan graag 
vandaag mee nog in de bundel naar de minister. Jouw oude FS kan er dan dus uit? Oat oude 
FS was namelijk veel uitgebreider incl Q&As? 
Groeten 

From: BS/ AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Sent: dinsdag 29 juni 202115:55 
To: , BS/AL/DGB/DIA/VRZMLAPN @mindef.nl>; 
BS/AL/DGB/DIA/Cl MISSIES mindef.nl> 
Subject: Fwd: FS Afghaanse tolken - lijnversie 
De nieuwe FS ... 

Van: " <I minbuza.nl> 
Datum: dinsdag 29 juni 2021om15:51:30 
Aan: " BS/ALIDGB/DWCL NATION" mindef.nl> 
Cc: - BD/DGM/O:MB/AO&T" c::; minienv.nl> 
Onderwerp: FS Afgbaaose tolken - lijnversie 
Dag 
Zoals beloofd stuur ik je de lijnfiche van ons FS tolken. De cijfers ga ik morgen invullen met stand van 
zaken morgen (ik stuur jullie kopie), deze kunnen we kort voor het debat nog verder aanvullen. 
Heb j ij nog van MinDEF vernomen hoe zij de rolverdeling ziet? 
@ voor jou ter info! 





From: Arl 10 (2) (e) - IND/SUA/AAEB" < ind.nl> 
Sent Saturday, July 3, 2021, 1:18 PM 
To: • mindef.nlm < mindef.nl>; 

@minbuza.nl>; ' minbuza.nl" < 

PRAF@minbuza.nl" minbuza.nl>; "%DAB PRLMP, IND" . minbuza.nt" minbuza.nl>; 
minbuza.nl" < minbuza.nl> 

Cc: - IND/A&B/DHR.01" < ind.nl>; 
BD/DGM/DMB/AO&T" < m1n1env.nl> 
Subject RE: afwijzingsma11 

Ha allen, 

@minbuza.nl" 
minbuza.nl>; "DAO.. 

ind.nl>; 

Zoals vele malen eerder aangegeven, art. 10 2g 
--------~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 

Grt, 

Ven: mindef.nl [mailto mindef.nl] 
Verzonden: vrijdag 2 juli 202118:14 
Aen: @mlnbuza.nl; minbuza.nl; @lmlnbuza.nl;%DAB PRLMP, IND; 

minbuza.nl; minbuza.nl 
CC: - IND/SUA/AAEB 
Onderwerp: Fwd: afwijzingsmail 

Hi all, hierbij de opmerkingen van onze juridische zaken. Mvg 

Van:" BS/AL/DJZ/CI BST'' mindef.nl> 
Datum: vrijdag 2 juli 2021om11:43:59 
Aan: ' BS/AL/DGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl>," 

BS/AL/DJZ/CI BST" mindef.nl> 
Onderwerp: RE: afwijzingsmail 
Hoi 
Excuses dat lk nog niet op de mail van gisteren had gereageerd, ik was op dienstrels. Zojulst heb ik beide mails met 

besproken. 
- Ten aanzien van de tekstvoorstellen van de mails denken wij dat deze wel volstaan 
- De suggestie van BuZa art 102.g 

- Ten aanzien van het hieronder door Bula aangekaarte punt 





Ats je hierover wilt bellen dan kan dat. 
Met vriendelljke groe~. 
Art. 10 (2) (i) 
Senior jurldlsch bestuurlljk advlseur 
Cluster eestuurs-, straf- en Tuchtn!cht 

Olredle Jurldlsd!e bk en 
Mlnlsteritl van Oeftnsle 
PKC J KaMlrmartct 32 I 2511 BS I Oen Haq I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Oen Haag I MPC 588 

T: 

@mindef.nl 
Woensdagmlddag vrlJ 

Van: BS/AL/OGB/OIA/CL NATION< mindef.nl> -----Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 09:31 
Aan: BS/AL/OJZ/CI BST mindef.nl>; 

mindef.nl> 
Onderwerp: FW: afwijzingsmall 
Kunnen jullie meelezen? Mvg, 

From 
Sent: vrijdag 2 juli 202108:46 

@minbuza.nl> 

BS/ AL/OJZ/CI BST 

To: < 

< mindef.nl>; 
minbuza.nl>; 

- INO/SUA/ AAEB < 
ind.nl>; %DAB PRLMP, IND 

ind.nl> 

BS/AL/DGB/OIA/CL NATION 
ind.nl>; 

IND/ A&B/DHR.01 < 

IND/ A&B/DHR.01 < 

Cc: < 

minbuza.nl>; 
Subject: RE: afwijzingsmail 

Beste alien, 
Hoewel afgesproken is dat deart. 102 g 

ind.nl>; 

minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; OAO-PRAF < 

@minbuza.nl> 





d 

Vriendelijke groet, 
10 (2) (e} 

DJZ/Nederlands recht 

From: < minbuza.nl> 
Sent: donderdag 1 juli 202110:39 
To: mindef.nl; 

IND/ A&B/DHR.01 < 

IND/A&B/DHR.01 < 

Cc: < 

- INO/SUNMEB < 

ind.nl>; %DAB PRLMP, IND 

minbuza.n l>; 

ind.nl>; 
ind.nl>; 

minbuza.nl>; m inbuza.nl>; OAO-PRAF 
@m inbuza.nl> 

Subject: afwijzingsmail 
Allen, 

@minbuza.nl> 

Zoals besproken zouden we de afwijzlngsmall waar jullle feedback In Is verwerkt nog een laatste ronde 
afstemmen voordat KAB deze uitstuurt. lukt het om uiterlijk vandaag einde dag aan te geven of jullie 
wel/geen bezwaren hebben? 
@r.rt- 10 (2) (e) , fijn als jij met de juridische b lik kan kij ken. 

Hartelljke groat, 

M.10 (2}(i} 

Beleidsmedewerker Afghanistan 

Dlrectle Azli en Oceanli (DAO) I Cluster Zuld-Azie 
Mtnlsterie van Buftenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB I Den Haag 
Nederland 

El minbuza.nl 
W www.minbuza.nl 
T 





Art. 11 

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. 

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. 

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 bet elektronisch verzenden 





From: •Art. 10 (2) (e) BS/AUDGB/DIA/CL MISSIES" mindef.nl> 
Sent: Monday, July 5, 2021 , 3:50 PM 
To: " BS/AUDGB/DIA/CL NATION" < mindef.nl> 
Subject: FW: Kamervraag veiligheidssituatie AFG in relatie tot tolken 

Ha zoiets? 
4. Hoe oordeelt u over de veiligheidssituatle van Afghaanse tolken in Afghanistan? Welk effect heeft 
de terugtrekklng van Nederlandse troepen uit Afghanistan op de velllgheld van de tolken en hun 
gezinnen? Wat wordt er ondernomen om hun veiligheid te waarborgen? 
Art. 11 

Ji] weet waarschlJnl!Jk beter dan ik of die laatste zin klopt. 
HG, 

Van: < mlnbuza.nl> 
Verzonden: maandag 5 juli 202113:47 
Aan: @mindef.nl>; 
M ISSIES mindef.nl>; 

@mindef.nl>; 
< minbuza.nl> 

BS/ AL/DGB/DIA/CL 
@mindef.ni>; 

@mlndef.nl>; 

CC: BS/AL/DGB/ DIA/ CL NATION< 
BS/ AL/ DS/ DOPS/J2 INTEL/ SiePl&AOst 

mindef.nl>; 
@mindef.nl>; 

minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Kamervraag veiligheidssituatie AFG in relatie tot tolken 
Hi 
Volgens mij was art. 11 

Mvg, 

From: @mindef.nl 
Sent: rnaandag 5 juli 202113:41 
To: rnindef.nl; 
< minbuza.nl>; 
Cc: mindef.nl: 

@rnindef.nl> 

@mlndef.nl; 
@mindef.nl 

@mindef.nl 
Subject: RE: Kamervraag veiligheidssituatie AFG in relatie tot tolken 
Dag 

@mindef.nl; 

Ik heb je vraag hier met de collega's besproken. V.w .b. de vraagstelling: vraag 3 is een 
beleidsvraag, vraag 2 in bepaalde mate ook. Wat we in algemene zin kunnen zeggen, 
voornamelijk over vraag 1, is het volgende: 
Ten eerste belangrijk te onderschrijven dat wij niet gericht kijken naar de dreiging ten 
aanzien van Afghaanse tolken. Wei kunnen we stellen dat er in algemene zin een verhoogde 
dreiging geldt ten aanzien van personeel dat gewerkt heeft voor de Coalitietroepen. Het is 
voorstelbaar dat de Taliban daar dus ook de tolken hun gezlnnen toe rekent. Concrete 





voorbeelden van de uitwerking van dergelijke dreiging, in het bijzonder gericht tegen tolken 
die voor Nederland hebben gewerkt, hebben we niet. 
Hoop dat je iets met onze appreciatie kunt. 
Groeten, 
Art. 10 (2) 

Van: BS/AL/DGB/DIA/Cl MISSIES mindef.nl> 
Venondan: maandag S juli 202112:38 
Aan: @mindef.nl>; 

< minbuza.nl>; @mindaf.nl>; 
@mindef.nl>; 

CC: BS/Al/DGB/DIA/CL NATION< 
BS/Al/DS/DOPS/J2 INTEL/SiePl&AOst 

@mindef.nl> 
mindef.nl>; 

@mindef.nl> 
Onderwerp: Kamervraag veiligheidssituatie AFG in relatie tot tolken 
Urgentle: Hoog 
Morning allen, 
In relatie tot de Afghaanse tolken is onderstaande Kamervraag gesteld; er is enige heast 
geboden omdat de brief woensdag naar de Kamer moet. 
4. Hoe oordeelt u over de velllgheidssituatie van Afghaanse tolken In Afghanistan? Welk effect heeft 
de terugtrekklng van Nederlandse troepen ult Afghanistan op de velllgheld van de tolken en hun 
gezlnnen? Wat wordt er ondemomen om hun velllgheld te waarborgen? 
Ik maak vanmiddag een tekstvoorstel, maar hoor graag vast zsm jullie appreciatie. 
Hartelijks, 

Senior beleidsmedeweriter 

Oirectie Intengtionale Aangelegenheden 
Oirectoraat-Generaal Beleid 
Ministerie van Oefensie 
Plein- l<alvermaritt Complex I Kalvermaritt 32 I 2511 CB I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I MPC 588 I Den Haag 

T 
E mindef.nl 

Dit bericht lean infor:matie 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 aansprakelijk:heid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

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

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





From: "%DAB PRLMP, IND" ind.nl> 
Sent Tuesday, July 6, 2021 , 4:00 PM 
To: - IND/SUA/AAEB" < 

minbuza.nl>; " 
Subject: RE: afwigingsmail 

Hoi, 

ind.nl>;" 
mindef.nr' < mindef.nl> 

Toch nog een kleine opmerking vanuit mij: ik zou in overweging nemen 10 2 g 

Gr. 

Van: - IND/ SUA/AAEB < ind.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 juli 202115:44 
Aan: 
< 
CC: 

mindef.nl> 
< 

mlnbuza.nl>; 
< ind.nl>; 
- BD/ DGM/ DMB/ AO&T < 

minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 
< minbuza.nl>; 
- IND/ A&B/ DHR.01 < 

minjenv.nl>; 

mindef.nl' 

m inbuza.nl>; DAO-PRAF 
- IND/A&B/ DHR.01 

ind.nl>; 

@mlnbuza.nl>; @mlnbuza.nl>; 
< minbuza.nl>; %DAB PRLMP, IND ind.nl> 

Onderwerp: RE: afwijzingsmail 
Ha e.a., 
We hebben geen bezwaar tegen verzending van de antwoord-mails zoals hieronder geformuleerd, met 
dien verstande dat ons voorstel is om onderstaande passages zo aan te passen art. 102.g 

Gr 

Ven: lma1ltol minbuza.nll 
Verzonden: dlnsdag 6 Juli 202113:54 
Aen: - IND/SUA/AAEB; mindef.nl'; 

- IND/A&B/ OHR.01; %DAB PRLMP, IND; - IND/ A&B/ DHR.01 
CC: DAO-PRAF; 
Onderwerp: RE: afwijzingsmail 
Urgentle: Hoog 

Dag 
lk bedoel om ad interim het volgende te gebruiken (geel gemarkeerd de nieuwe tekst). Dit is in essentie 
hetzelfde als er stond, dus ik hoop dat dit voor nu werkbaar is. 
Graag van jullie vandaag nog een reactie of iedereen hiermee kan leven (ook het UNHCR deel, waar mijn 
mail om was begonnen), zodat de ambassade voor nu de 40+ aanvragen die inmiddels afgewezen zijn 
kan lnformeren. Het Is verve lend dat art."lO 2:g 

Bij voorbaat dankl 
M 10(2f 
tel 
Standard email 6: Rt1jt1ction 

Dear Mr. ( ... ), 





art. 11 

Netherlands Embassy 

From: • IND/SUA/AAEB < ind.nl> 
Sent: maandag 5 juli 2021 09:32 
To: mindef.nl' c; mindef.nl>; 

minbuza.nl>; 

- IND/A&B/DHR.01 < 

• IND/A&B/DHR.01 <) 
Cc: < 

minbuza.nl> 
Subject: RE: afwijzingsmail 
Wat stel je dan precies voor,: 10 (2) 

Ven: mindef.nl [mailto1 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 9:22 
Aen: minbuza.nl: 

minbuza.nl; 
IND; - IND/A&B/DHR.01 
CC: minbuza.nl; 
Onderwerp: RE: afwijzingsmail 
Ja, wat Defensie betreft: akkoord. Mvg, 

@minbuza.nl>; c; 

ind.nl>; %DAB PRLMP, IND 
ind.nl> 

@minbuza.nl>; 
minbuza.nl>; 

ind.nl>; 

minbuza.nl>; __ .__, minbuza.nl>; DAO-PRAF 

mindef.nl) 

@minbuza.nl;! @minbuza.nl; 
- IND/SUA/AAEB; - INO/A&B/DHR.01; %DAB PRLMP, 

minbuza.nl: @minbuza.nl 





From: Art. 10 (2) (i} 

Sent: maandag S juli 2021 08:39 
To: 

@minbuza.nl>; 

BS/AL/DGB/DIA/CL NATION < 
< ind.nl>; 

ind.nl>; 

Cc: < 
minbuza.nl> 

Subject: RE: afwijzingsmail 

minbuza.nl> 

@minbuza.nl>; 

< 

mindef.nl>; 

- IND/A&B/OHR.01 < 

- IND/A&B/OHR.01 < 

minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 

- IND/SUA/AAEB 
ind.nl>; %DAB PRLMP, INO 

ind.nl> 
minbuza.nl>; DAO-PRAF 

Is ditiets waar iedereen voor nu In ieder eeval mee kan leven,ln afwachtlne van de oplossin~ 

( www.blackberry.com) 

Van 
Datum: vrijdag 02 jut. 20211:41 PM 
Aan: 

miodef.nl < 
- INO/A&B/OHR.01 < 

- INO/A&B/DHR.01 < 

Kople: < 
minbuza.nl>, 

Onderwerp: RE: afwijzingsmail 
Beste collega's, 
art. 10 2.g 

Groet, 

Dlrectie J11rldlsche Z.ken 
Nederlands recht I a..tuursnc:ht 
Mlnlstarie van B11ltanlandM Z.bn 
Rlj nstfaat 8 ( 2515 XP Den Haag I 
Pnstbus 20061 I 2500 EB Oen Haag I 

@minbuu.nl 
www.rl!kscwerileld.nl 

Woensdas: thulswerlulas 
Vrljdagmlddas: afwezlg 

From: Art. 10 (2) (i} 

Sent: vrijdag 2 juli 2021 08:46 

@minbuza.nl> 

@minbuza.nl>, < 

mindef.nl>, - IND/SUA/MEB < 

ind.nl>, %DAB PRLMP, IND 
ind.nl> 

minbuza.nl>, 
minbuza.nl>, OAO-PRAF 

@minbuza.nl> 

To: < 

INO/SUA/AAEB <i 
PRLMP, IND 

minbuza.nl>; 

ind.nl>; 

mindef.n l; 

- INO/A&B/DHR.01 < 

ind.nl>; - IND/ A&B/DHR.01 
Cc: < minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; minbuza.nl>; OAO·PRAF 

minbuza.nl>, 
ind.nl>, 

ind.nl>, 

minbuza.nl> 

ind.nl>; %DAB 
ind.nl> 





dubbel 





From: ·M 10 (2) <•> < minbuza.nl> 
Sent Tuesday, July 6, 2021 , 10:42 AM 
To: mindef.nl" < mindef.nl> 
Subject: RE: Antwoord vraag 5 
Attachments: 2021 07 06 Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken.docx 

Dankje op 2 plekken nog een kleine track die niet was overgenomen. lk doe de versie die ik stuur 

dan nu de lijn in! 
Groet, 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 6 juli 202110:36 
To: < minbuza.nl> 
Subject: RE: Antwoord vraag 5 
Volgens mij worden de betreffende de passages nu anders verwoord ... (en valt het commentaar weg) 

From: < minbuza.nl> 
Sent: dinsdag 6 juli 202110:33 
To: < minbuza.nl>; minbuza.nl> 
Cc: BS/Al/DGB/DIA/CL NATION< mlndef.nl>; 

min!env.nl 
Subject: RE: Antwoord vraag S 
Ha 
Graag de passage dan als volgt aanpassen, ik zal hem ook bij ons aanpassen. Verwerk je ook de 
aanpassingen die ik net nog doorstuurde? 
Alvast dank. 
Zoals gemeld in de Kamerbrief van 18 juni jl. (Kamerstuk 2021024349) is de kabinetsinzet dat de 
Nederlandse ambassade aanwezig blijft in Kaboel, mits de veiligheidssltuatia dit toastaat. art. 11 

From: < minbuza.nl> 
Sent: dinsdag 6 juli 202109:57 
To: mlndef.nl; minbuza.nl>; 
< minbuza.nl> 
Subject: RE: Antwoord vraag 5 r 11 

Mvg, 





From: Art. 10 (2) (e) mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 6 juli 2021 09:42 
To: < minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; < minbuza.nl> 
Subject: Antwoord vraag 5 

stelt voor om het antwoord op vraas 5 aan te passen (zie onderstaande). Hij verwacht dat de Kamer 'slecht' zal 
reageren op 'saranties zijn niet te geven'. Hoe staan jullie erin? 
Mvg, 

5. Wordt er, gezlen de ontwikkelingen ten aanzien van de veillgheidssituatie op korte termljn, 
rekenlng gehouden met het terugtrekken van de Nederlandse ambassade in Kaboel? Kunt u 
garanderen dat de procedures van Afghaanse tolken In Afghanistan blj een eventuele terugtrekklng 
hier nlet onder zullen lljden? Welke voorbereldlngen worden getroffen om dlt te verwezenlljken? 
Zoals gemeld in de Kamerbrief van 18 juni jl. (Kamerstuk 2021024349) is de kabinetsinzet dat de 
Nederlandse ambassade aanwezig blijft in Kaboel, mits de veiligheidssituatie dit toestaat. art. 1f 

Met vrlendellJlce groet, 

suateglsch advtseur 

Dlrectoraat-Genera;il &eleld 
Pleln Kalvermartt Complex I Kaivermarlct 32 I 
Postbus 90615 I 2511 ca Den Hag I MPC sac 

T 

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

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

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





> Retouradres. Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Plein 2 
2511 CR Den Haag 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Antwoorden op Kamervragen over de noodsituatie van de Afghaanse 

tolken. 

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken 
en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan 
op de vragen van de leden Piri, Bromet, Jasper van Dijk, Kuzu en 
Ceder (2021212242) over de noodsituatie van de Afghaanse tolken. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
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Mlnisterle van Defensie 

Pleln 4 
MPC 58 6 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 

Onze referentie 
6S2021014667 

Afschrift aan 
de Voorzltter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal 
61nnenhof 22 
2513 AA Den Haag 

B/j beantwoordlng datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 





Antwoorden op vraqen van de !eden Plri CPvdAl, Bromet CGroenLjnksl. 
Jasoer van Dlik CSPl. Kuzu CDENKl en Ceder CCbrjstenUnjel aan de 
minister van Pefensie over de noodsituatie van de Afqhaanse tolken 
Ckenmerk 2021Z12242l, dd. 30 juni ii. 

1. Klopt het dat er tussen 1 en 18 juni jl. maar twaalf Afghaanse 
tolken en hun gezinnen in Nederland zijn aangekomen, en dat 
er nog altijd minimaal 71 betrokken tolken en gezinnen in 
Afghanistan verblijven? Zo nee, hoeveel Afghaanse tolken en 
hun gezinnen zijn er deze maand aangekomen en hoeveel zijn 
er nog altljd in afwachting van een besluit in Afghanistan? 

'..:_ __ - - .. ·' ....... _ 11.- .... -.. . .. f ,_- •••• ;.-_-_ •_i_~- .,. ~· 

J... • - I • .. • ,-, ·~ ~ • 1 ...._ • ., t ~t " --- . '" -:....: ; 

·" - _-_ : . 
r-. . . - · · :- '· -- · ..:~ .... ~; ·· ...... - ' - _, n -.;,, 

2. Hoeveel Afgbaanse tolken hebben zich, al dan niet voor een tweede 
keer, in de tussentijd gemeld voor de asielprocedure? Wat is de status 
van hun aanvragen? 

Art. 11 

~.:t- .... : ... ~; ~ l ~. ... '·-. - • 

-- ..._ - - ... ... ' . . . - ~ 

- - .-. --- - ~ . - -- -- - z ... -- - _.._ - - • . • - • 
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3. Heeft u In lljn met motle Piri c.s. (Kamerstuk 35 570 X, nr 95) alle 
mogelijkheden benut om ervoor te zorgen dat voor het einde van de 
Nederlandse aanwezlgheld alle Afghaanse tolken en hun gezlnnen naar 
Nederland zljn gehaald? Zo ja, hoe verklaart u dat ondanks de terugkeer 
van Nederlandse troepen tfentallen tolken en hun gezlnnen nog altljd In 
Afghanistan verblljven? Welke extra mogelljkheden gaat u benutten om 
te zorgen dat de tolken en hun gezinnen zo spoedlg mogelijk naar 
Nederland kunnen komen? 

Art. 11 

l . .. . ·" -....- -... - . . - <r" • • • - + • 

- • • . • • - , .ol 

,.,._ •• .... - :; --..... -~... "L ~-!' - -.~ .. -_-- '--.· •.•• • ""~ .-- • ,'t 1 

~ j- • ' ' .... r" rt >t: - -- - -- -- r- • - ; • - - - ...... ' 

.. . ;·-,' ~..: ..... - . - . . . 

~ .. ... . . I t " ... "~-- :, • • : • • ' I • • • ·j 

"'• ._ :_., '._ -~· _f - ; .._ - • ' , '",.. ....- - • -- • • - - "' ' • I 

-F- """ ~ ,,- • . . . .. . . ... . . j • • - - ... • .. -:,..i 

... •_·.· v:-r--...}..;l,.... ... ,.: • ' ·,•..:_•I 

J . ~- .. .. • - ·l •'- ,,,._. - -- - - "' 

4 . Hoe oordeelt u over de veiligheidssituatie van Afghaanse tolken in 
Afghanistan? Welk effect heeft de terugtrekking van Nederlandse troepen 
ult Afghanistan op de veiligheid van de tolken en hun gezlnnen? Wat 
wordt er ondernomen om hun veiligheid te waarborgen? 

Art. 11 

--- - . .,,,_--... ............... ~--....... -.. ----~ ~ .. -------·- ...__.. - ......,.._ ................ ~----~·".4.------ ... ~t"'I""~..-""" 'C-""'• .. ·•---". . ' J 

: • • I • .. ,' "~ • .,./'I I : ...__ - , a l • •"'" " - • 

Paglna 3 van 4 





. - - .... .... - - - -- ~ - . - . 
... . ... - - . 

"'- - _-~- - ""' ----;:::- ----_T ... _.,. .- • -F- ;;--=--- __ -- • • -, -. • 
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5. Wordt er, gezien de ontwikkelingen ten aanzien van de 
veiligheidssituatie op korte termijn, rekening gehouden met het 
terugtrekken van de Nederlandse ambassade in Kaboel? Kunt u 
garanderen dat de procedures van Afghaanse tolken in Afghanistan bij 
een eventuele terugtrekking hier niet onder zullen lijden? Welke 
voorbereidingen worden getroffen om dit te verwezenlijken? 

Art. 11 

~'\- ..._ - - .--~ ;_ ... - _. - ~ - , -- - . _- . . - . -~ 

-• ._ - _· .. -~-- -- : ~~ ~~:::- '- ' ":: _- 1: .., -~· - - • - :. - • .. - r 111. _ _jt 

l. ' .. ·_ •I_,·_.,,._~!'' •. ;. __ -~ _ _.: :.,..._: _,__'°'""r ·; _ .. : ;. ,... _ _ • _- . •_.,. ... ,-1 

6. Bent u van mening dat de gezinnen van Afghaanse tolken, als ze 
reeds in Nederland verblijven en niet primal r voor de Nederlandse 
inzet in Afghanistan hebben gewerkt, ook naar Nederland moeten 
worden gebracht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u speclflek bereld 
om, gezien de verslechterende veiligheldssltuatie in Afghanistan, deze 
zaak of deze zaken te versnellen? 

Art. 11 

j ~ - • -: - t- • ,. ~ - ~ - : I_ ..... /'"} - • •• : i - "' ~ J -~-. -

7. Kunt u gezien de urgentie deze vragen afzondertijk en tijdig 
beantwoorden? 

• 
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From: Art. 10 (2) (e) minbuza.nl> 
Sent Tuesaay, July 6, 2021, 6:41 _P_M __ _ 
To: mindef.nl" < mindef.nl>; · 

mindef.nl> 
Cc: ' < minbuza.nl>; · 
Subject: RE: debat missfes en operaties/tolkenvragen 

ind.nl" < 

mindef.nl" 

ind.nl> 

En dan moeten we even nadenken over hoe de toewijzing van vragen gaat lopen, om te zorgen dat we 
niet beide dezelfde vraag aan het beantwoorden zijn (er is immers iemand aan BZ kant die vragen 
verdeelt 10 (2) (8) ), en iemand aan jullie kant). 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 6 juli 202118:23 
To: 
Cc: < minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 
ind.nl 

Subject: Re: debat missies en operaties/tolkenvragen 

mindef.nl 

zit in de Kamer. lk op het plein. lk denk dat we het beste per mail kunnen afstemmen: 
antwoorden delen en daarna aan mailen ... 
Aft. 10 luister jiJ. ook mee met het debat? ,,, lllJ) 

-- -- ~---------
Van: minbuza.nl> 

Datum: dinsdag 6 juli 2021 om 18:13:36 
Aan: " BS/AL/DGB/DIA/CL MISSIES" 
11 BS/Al/DGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Cc: 11 < minbuza.nl> 

Onderwerp: debat missies en operaties/tolkenvragen 
Dag beide, 

m indef.nl>, 

Hoe hebben jullie jezelf georganiseerd donderdag? lk ben in beginsel aanspreekpunt voor tolkenvragen 
aan onze kant, maar zit in Amsterdam samen met~,!~ te luisteren. Jij bent ook niet in de 
ambtenarenkamer meen ik Kunnen we lets voor onderllnge afstemming afspreken? Luistert:-,!~ 
ook mee? 
Groet, 

Help save paperl 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 messaae 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. 





Overzlcht op dlnsdagochtend 6 juli 2021 

Totaal 340 aanvragers: 
• 88 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland, 4 onderweg 

• 129 eanvragers afgewezen 
• 33 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren: beschouwd als afgewezen maar formeel nog 

in procedure. 
• 90 lopende aanvragen, waarvan: 

o 59x actie aanvrager 
o 19x actie IND/ OEF/BZ 
o 9x actie KAB (visumintake) 
o 3x voorleggingsbrief 

• Sinds commissiedebat op 2 juni jl.: 
o 54 nieuwe aanvragen. Hiervan zijn er: 

• 20 afgewezen 
• 2 voorgelegd 
• 1 akkoord 
• 13 nog incompleet. 
• 18 in beoordeling. 

Lopende zaken : 
Vallow = Action IND/ DEF/BZ required 

= Will be put for approval on next letter to Minister of Justice (voorleggingsbrief) 
= Action KAB required 
= Action applicant 
= Rejection (action KAB) 

Stap: Tolk legt contact met ambassade (Sx) 
• Sx Aanvrager dient meer informatie te leveren. Nu niet voldoende om naar DEF te sturen ( -

Ail1o'(i)(e) -

• 16x DEF dient bewijs te checken ( 
} 

-

Stap: Ok. dan questionnaire en docs (29x) 
• 23x Aanvrager dient ingevulde questionnaire en complete set documenten te leveren ~ 

• 2x IND dient questionnaire en Kmar dient docs te checken 

• 4x Fysieke documentencheck: Afgewezen, aanvrager dient correcte documenten te leveren of 
met verklaring te komen. -

Stap: voorleggingsbrief (3x) 
• 3x Aanvrager staat op voorleggingsbriefM. 10 (2) (e) 

Stap: Gesprek met tolk op east. ID's moeten aanwezis zijn. D-visum in paspoort (22xl 

• 4x Aanvrager is niet komen opdasen ( 

• 7x KAB dient aanvrager uit te noc:lisen 

Z l S 





• 
• 
• 
• 
• 
• 

2x Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redenen - - ) 

1x Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van IND/KMar te leveren -
1x Fysieke documentencheck: Afgewezen, aanvrager dient correcte documenten te leveren 
4x Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren ( 
2x Aanvrager al in NL. KAB dient 0-visum af te geven aan fam:;:ili:-e-;--le-d;-e-n~~:!--!;' 
2x Aanvrager dient aanwllende info over kinderen op te sturen 

• lx Aanvrager heeft al een ander visum. Aanvrager dient beantwoord te worden 

-









From: •M. 10 (2) <•> < minbuza.nl> 
Sent Wednesday, July 7, 2021 , 4: 11 PM 
To: minbuza.nl>; 
< m1ndef.nl> 
Cc: < minbuza.nl> 
Subiect: RE: lngevuld factsheet tolken stavaza 7 juli 
Attachments: 04.7 xxx FS Afghaanse tolken.docx 

mindef.nl" 

M ijn excuses,~ 10 (2) wees me er op dat de cij fers niet waren opgeslagen. Hierbij alsnog de versie met 

ingevulde cij fers. 

Groet, 

From: 
Sent: woensdag 7 juli 202110:45 

To: 
< mlndef.nl> 
Cc: < minbuza.nl> 
Subject: lngevuld factsheet tolken stavaza 7 juli 
Dag en 

minbuza.nl>; mlndef.nl' 

In bijlage het FS Afghaanse tolken met de meest actuele cijfers (stavaza vanochtend 7 juli). ~ 10 (2) kan 

dit maenemen richting MBZ tijdens het vooroverleg. Zorg jij dat de juiste cijfers bij MinDEF ~omen 
Groet, 

H1rtelljke 1roet, 

Dlrectle AzJi en Oceanlf (DAO} I Cluster Zuld-Azlf 
Mlnlsterle van Bultenlendse Zeken 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB I Den Haag 
Nederland 

E mmbuza.nl 
W www.minbuza.nl 
T 
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4. 7 Afghaanse Tolken 

[Proces] 

• NL is volop bezig om Afghaanse tolken die voor een intemationale missie namens NL in 

AFG gewerkt hebben en zich nu bedreigd voelen vanwege deze werkzaamheden, naar NL 

te halen om hier de asielprocedure te doorlopen. 

• Aanvragers van wie is vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor de procedure en 

waarvan de identiteit van henzelf en hun meereizende gezin zijn vastgesteld krijgen een 

inreisvisum en vliegticket naar NL om hier een versnelde asielprocedure te doorlopen. 

• In het totaal zijn 90 tolken met gezin naar NL gehaald (vanaf 2013). Er reizen op dit 

moment 4 tolken met gezin naar NL. Totaal aantal personen inclusief gezinsleden die 

naar NL zijn gekomen tussen 2013 en nu is circa 400. 

• Het 'Afghaanse tolkenproces' is in de coronatijd voortgezet. Gedurende enkele maanden 

was het niet mogelijk om fysiek naar NL te komen: toen de post gesloten was voor 

consulaire zaken en de luchtvaartmaatschappijen niet vlogen. De fysieke komst van: 

tolken met gezin is sinds het najaar van 2020, ondanks beperkingen, weer mogelijk. De 

derde golf in AFG maakt echter wel dat relatief veel tolken positief testen en niet kunnen 

vliegen. De NL ambassade in Kaboel raadt daarom tolken aan zich te laten vaccineren. 

[Uitvoering motie Piri c.s.] 

• Naar aanleiding van het Commissiedebat van de VKC Defensie op 2 juni heeft Kamerlid 

Piri (PvdA) met een aantal andere partijen een motie ingediend waarin is opgeroepen alle 

mogelijkheden te benutten om alle tolken voor het einde van de missie naar NL te halen. 

De motie is bijna Kamerbreed gesteund. 

• Sindsdien zijn additionele maatregelen genomen om het proces verder te versnellen en 

uitvoering te geven aan de motie: 

- Capaciteit is verhoogd bij Defensie en de NL ambassade in Kaboel; 

- Er worden geen gelegaliseerde documenten meer gevraagd als onderdeel van de 

procedure; 

- Een exteme organisatie zal de controle van identiteitsdocumenten in Kandahar en 

Balkh ovememen. Zo hoeven tolken in die provincies niet meer voor hun aanvraag 

naar Kaboel te reizen (wel om uiteindelijk visum te krijgen en uit te reizen); 

- Er is een veteraan aangesteld die actief tolken benadert; 

- Aanvragers wordt geadviseerd zich te laten vaccineren tegen COVID-19, om mis sen 

van vluchten door besmettingen te voorkomen. 
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4. 7 Afghaanse Tolken 

• In maart en mei van ditjaar werden ook al aanpassingen aan de procedure gedaan. De 

vragenlijst die aanvragers moeten invullen is ingekort. Daamaast begeleidt de ambassade 

de aanvragers actief in hun procedure en wordt eerder in de procedure reeds met de tolk 

gekeken naar de documenten die later in de procedure nodig zijn (om latere knelpunten te 

voorkomen). Tevens is het proces versneld door dossiers van Afghaanse tolken die 

aangetoond hebben voor Nederland gewerkt te hebben per ommegaande aan Hoofd-IND 

voor te leggen voor besluitvorming. Daamaast wordt door de betrokken uitvoerende 

organisaties niet langer een plafond gesteld aan het aantal tolken met gezin die per week 

naar Nederland mogen komen. 

• Alle aanpassingen werpen hun vruchten af; de doorlooptijd van een aanvraag is reeds 

aanzienlijk korter. Als een aanvraag compleet is en een aanvrager direct kan reizen 

bedraagt de doorlooptijd maximaal twee weken. 

• Alle tolken voor einde missie naar NL brengen was niet haalbaar. Procedure moet ook 

zorgvuldig doorlopen worden, en dat kan ook want de ambassade blijft open. Daamaast 

wilden sommige tolken op korte termijn niet naar NL, anderen reageerden niet op 

correspondentie of beschikten nog niet over reisdocumenten. Daamaast is de reis van een 

aantal aanvragers vanwege positieve COVID-19-uitslagen uitgesteld. 

[Stand van zaken: 7 juli] 

Totaal aantal aanvragers: 340, waarvan 58 sinds het Commissiedebat 

Aantal tolken naar NL gehaald: 90 (plus 4 op dit moment aan bet reizen), waarvan 23 sinds 

het Commissiedebat. Voor 1 aanvragers plus familie is de reis vertraagd i.v.m. een positieve 

COVID-19 testuitslag. 

Aantal aanvragen goedgekeurd: 115, waarvan 16 sinds het commissiedebat 

Aantal afgewezen aanvragers: 133 

Aantal nog actief in procedure: 84. Hiervan is het aannemelijk dat minstens 47 aanvragen 

goedgekeurd worden. 

Aantal inactief: 33 

Aantal nieuwe aanvragen dat wekelijks binnenkomt: ca. 10-15 
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Overzicht op woensdagochtend 7 jull 2021 

Totaal 340 aanvragers: 

• 90 aanvragers met gezin gearrlveerd in Nederland, 4 onderweg. 
• 133 aanvragers afgewezen 
• 33 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren: beschouwd als afgewezen maar formeel nog 

in procedure. 

• 84 actleve lopende aanvragen, waarvan: 
o 52x actie aanvrager (incl. 1 covid). Waaronder: 

• 14 dienen aanvraag te onderbouwen met bewijs voor Nlse werkzaamheden. 
• 32 dienen correcte documenten aan te leveren. Het is aannemelijk dat deze 

aanvragen goedgekeurd worden. 
o 23x actie INO/OEF/BZ 

• 17 aanvragen dlenen nog door DEF beoordeeld te worden. 
• 6 aanvragen dienen door IND en KMAR beoordeeld te worden. Het is 

aannemelijk dat deze aanvragen goedgekeurd worden. 
o 9x actie KAB (visumintake) 

Sinds commissiedebat op 2 juni jl. t/m woensdagochtend 7 juli: 
o 58 nieuwe aanvragen. Hiervan zijn er: 

• 22 afgewezen 
• 2 akkoord en in afwachtlng van vlsum. 
• 16 nog incompleet. 
• 18 in beoordeling. 

lopende zaken: 
Yellow = Action INO/OEF/BZ required 

r 
= Will be put for approval on next letter to Minister of Justice (voorleggingsbrief) 
Action KAB required 
Action applicant 
Rejection (action KAB) 

Stap: Tolk legt contact met ambassade flxl -• lx Aanvrager dient meer informatie te leveren. Nu nlet voldoende om naar DEF te sturen~.1~ 

• 17x DEF dient bewijs te checken 

Stap: Ok. dan questionnaire en docs (29xl -• 23x Aanvrager dient ingevulde questionnaire en complete set documenten te leveren Art- 10 

• 2x IND dient questionnaire en Kmar dient docs te checken ~ 10 (2) 

• 4x Fysieke documentencheck: Afgewezen, aanvrager dient correcte documenten te leveren of 
met verklarlng te komen. -





Stap: Gesprek met tolk op post, IO's moeten aanwezig zijn, 0-visum in paspoort (20x) 
• 3x Aanvrager is niet komen opdagen Art. 10 (2) (8) 

-......-1.~~~---------------• 7x KAB dient aanvrager uit te nodigen 
• lx Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redenen 
• lx Aanvrager dient scans van paspoorten voor check van INO/KMar te leveren -
• lx Fysieke documentencheck: Afgewezen, aanvrager dient correcte documenten te leveren I --• 2x Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren ( ) 

• 2x Aanvrager al in NL KAB dient D-visum af te geven aan familieleden -
• lx Aanvrager dient aanwllende info over kinderen op te sturen -
• lx IND dient aanvullende documenten te beoordelen ( -• lx Aanvrager heeft positieve COVID test, Reis is uitgesteld 

-





From: "%DAB PRLMP, IND" ind.nl> 
Sent: Wednesday, July 7, 2021, 4:08 PM 
To: Art.10 (2) (e) - BD/DGM/DMB/AO&T" < minjenv.nl>; 
"' mindef.nl"' < mindef.nl>; - IND/SUA/AAEB" 
< ind.nl>; "%DAB PRLMP, IND" ind.nl> 
Subject: RE: 2021 07 07 Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken v4 

Allen, onze mails kruisten elkaar. Graag toch nog even naar kijken (sowieso naar mijn eerste opmerking; 
want dat klopt grammaticaal niet helemaal). 

Van: - BD/DGM/DMB/AO&T < minjenv.nl> 
Verzonden: woensdag 7 juli 202116:05 
Aan: ' mindef.nl' < mindef.nl>; - IND/SUA/AAEB 
< ind.nl>; %DAB PRLMP, IND ind.nl> 
Onderwerp: RE: 2021 07 07 Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken v4 
Hallo 
lk heb de aangepaste beantwoording weer de lijn in gedaan. De wijzigingen moeten bij ook nog wel weer door 
Hoofd IND akkoord worden bevonden dus ik kan geen beloftes doe qua planning. 
lk zal hier verder in de lijn iedereen weer informeren dat ze ze zsm moeten afdoen ivm het debat van morgen. 
Groet 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 7 juli 202115:43 
Aan: - IND/SUA/AAEB < ind.nl>; 
< minjenv.nl>; %DAB PRLMP, IND ind.nl> 
Onderwerp: FW: 2021 07 07 Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken v4 

Deze versie ligt nu bij MinBuZa en gaat naar Mindef. Kan deze ook naar StasJenV? 
Mvg, 

From: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION 
Sent: woensdag 7 juli 202115:35 
To:' minbuza.nl>; ' 
< minbuza.nl> 
Subject: 2021 07 07 Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken v4 
Aangepast ... 

- BD/DGM/DMB/AO&T 

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. 

lJo 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 





From: "%ParlementariaCDS, BS/AUDS/Kab OS" @mindef.nl> 
Sent: Wednesday, July 7, 2021, 9:15 AM 
To: 'Art. 10 (2) (e) BS/ AUDGB/D IA/CL NATION" < mindef.nl> 
Subject: FW: 
Attachments: 852021014867 - KB - Beantwoording schiftelijke kamervragen leden Piri, Bromet, J van 
Dijk, Kuzu en Ceder over de noodsituatie van de Afghaanse tolken - 10 min - 7 juli.pdf 

Beste , 
Zie opmerkingen CDS (met blauwe pen, een krul wanneer eerdere opmerkingen zijn 
goedgekeurd) en in rood opmerkingen CKAB. 
Uit de oplegnota zijn een aantal taalfouten gehaald. 
Zou je me willen laten weten als dit verwerkt is? En als het niet verwerkt wordt, wel ke 
punten dan. Dan handel ik het af in xpost. 
Groet, 

From: BS/ AL/OS < 

Sent: woensdag 7 juli 2021 07:16 
To: %ParlementariaCDS, BS/AL/DS/Kab OS 
Subject: 

@mindef.nl> 

@mindef.nl> 



Ministerie van Defensie 

VAN: "' '"111 1
'l 

AAN: CKAB,PCOS,CDS 

BETREFT: Beantwoordlng schiftelijke kamervragen leden Pirl, Bromet, J van Dijk, Kuzu en Ceder 
over de noodsltuatle van de Afghaanse tolken. 

Geyraagd beslult: Instemmen 

Directeuren: OOPS akkoord 

Leestl!d: 10 min 

Sjgnaaltermlin: 7 juli 

Commentaar I Adyles: 
Graag extra aandacht voor de geelgemarkeerde opmerklngen. 

Bijgaand vlndt u: 
Oplegnota DGB 
Kamerbrlef 
BIJlage: Kamervraf n 

CKAB' b/:r 
PCOS: 

COS: 



Ministerle van Deferuie 

Nota bevat informatie die niet openbaar gemaakt kan worden: 
8 NH 0 Jll, ONDllt KTll2fl'DID KOP.11! 0 Jll, WltSl'ltED Oftll NOtO (NAIUCUR) 0 JA. GDll!O. 

Aan 
Van 
Afgestemd met 
In af'schrift aan 

no ta 
Art. 11 

Mindef 
006 
BuZa, JenV/IND, cos, HDFC, OJZ, oco 
SG en Stas 

Beantwoording Kame Magen over de noodsituatle van de 
Aln .... -s~"l"G •"''"'•" 

TU aESUSGNG -... (dobmJ --&SZOZ10141Mi1 

~-"°' DGB/DIA 

T 06·57935856 

-bijla .... 

1 



Art. 11 

/ 
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> Reto<radres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Plein 2 
2511 CR Den Haag 

Ministerie van Defensie 

Datum 
6etreft Antwoorden op Kamervragen over de noodsituatie van de Afghaanse 

tolken. 

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken 
en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan 
op de vragen van de leden Piri, Bromet, Jasper van Dijk, Kuzu en 
Ceder (2021Z12242) over de noodsituatie van de Afghaanse tolken. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 

P119ina 1van5 

Mlnlsterte van Def•n•I• 

Pletn 4 
MPC58 8 
Pootbus Z0701 
2500 ES Den Haag 
www.defe,,,,.e.nl 

Onze n11'tuentl• 
852021014867 

Afadlrtft Hn 

de Voonotter van de Eente 
Kamer der Sblten-Generaal 
Binnenhof Z2 
2513 AA Oen Haag 

Bl} b9ntwoordlng dalJJm, 
onze relenmlie en bern:lt 
Venr>f!kJM. 



Antwgordeo pg ;,raqeg yan dg leden Plri lPYdAl. Bmmet <GmenUnk5l. 
l1spery1n Dllk tsp>. Kugy CQENKl en Ceder CQdstcnUnlel aan da 
minister yan Defensle over de n00dsltuatle yan de Afqhaanse to!ken 
Ckenmerls 2021Z12242l. dd. 30 fun! II. 

1. Klopt het dat er tussen 1 en 18 juni jl. maar twaalf Afghaanse 
tolken en hun gezinnen in Nederland zijn aangekomen, en dat 
er nog altijd minimaal 71 betrokken tolken en gezinnen in 
Afghanistan verblijven? zo nee, hoeveel Afghaanse tolken en 
hun gezinnen zijn er deze maand aangekomen en hoeveel zijn 
er nog altijd In afwachting van een beslult in Afghanistan? 

Art. 11 

L 

2. Hoeveel Afghaanse tolken hebben zlch, al dan nlet voor een tweede 
keer, In de tussentlJd gemeld voor de aslelprocedure? Wat Is de status 
van hun aanvragen? 

Art. 11 
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3. Heeft u In lljn met motJe Plrl c.s. (Kamerstuk 35 570 X, nr 95) alle 
mogelljkheden benut om ervoor te zoroen dat voor het elnde van de 
Nederlandse aanwezlgheld alle Afghaanse tolken en hun gezlnnen naar 
Nederland zlJn gehaald? zo Ja, hoe vertdaart u dat ondanks de terugkeer 
van Nederlandse troepen tlentallen tolken en hun gezlnnen nog altljd In 
Afghanistan verblljven? Welke extra mogellJkheden gaat u benutten om 
te zorgen dat de tolken en hun gezlnnen zo spoedlg mogellJk naar 
Nederland kunnen komen? 

Art. 11 

4. Hoe oordeelt u over de velllgheldssltuatle van Afghaanse tolken In 
Afghanistan? Welk effect heeft de terugtrekklng van Nederlandse troepen 
ult Afghanistan op de velllgheld van de tolken en hun gezlnnen? Wat 
wordt er ondemomen om hun velllgheld te waarborgen? 

Art 11 
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tolken geldt dat tolken die in het kader van de intemationale militaire missie voor 

s. Worclt er, gezlen de ontwlkkellngen ten aanzlen van de 
velllgheldssltuatle op korte termljn, rekenlng gehouden met het 
terugtrekken van de Nedertandse ambassade In Kaboel? Kunt u 
garanderen dat de procedures van Afghaanse tolken In Afghanistan blJ 
een eventuele terugtrekklng hler nlet onder zullen lljden? Welke 
voorbereldingen worden getroffen om dlt te verwezenlijken? 

Art 11 

6. Bent u van menlng dat de gezlnnen van Afghaanse tolken, als ze 
reeds In Nederland verblljven en nlet prlmalr voor de Nederlandse 
lnzet In Afghanistan hebben gewerkt, ook naar Nederland moeten 
worden gebracht? zo nee, waarom nlet? Zo ja, bent u speclflek bereld 
om, gezlen de verslechterende velllgheldssltuatle In Afghanistan, deze 
zaak of deze zaken te versnellen? 

Art. 11 
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1. Kunt u gez:ien de urgentie deze vragen af:tonderlijk en tijdig 
beantwoorden? 

Paglna S van S 



Tweede l<amer 
DER STATEN-GENERAAL 

's-Gravenhage, 30 juni 2021 

Aan: 
de Staatssecretaris van Defensie, 
de Minister van Defensie 

Namens de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heh ik de eer u mede te delen 
dat door een lid I aantal leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal schriftelijke vragen 
overeenkomstig artikel 134 en 135 van het Reglement van Orde zijn ingediend. Bijgaand treft u 
deze vragen aan. 

Ik verzoek u de vragen die aan u zijn gesteld, binnen drie weken te beantwoorden. Macht u 
hiertoe niet in staat zijn, dan dient u dit onder opgave van redenen aan de Voorzitter te laten 
weten. 

Vragen die niet binnen drie weken zijn beantwoord warden op het overzicht van niet
beantwoorde vragen geplaatst. 

De Griffier van de Tweede Kamer 
Der Staten-Generaal, 
voor deze, 

Griffie Plenair Tweede Kamer 
Der Staten-Generaal 
Tel: 070 - 3182217 

Verzoek bij beantwoorcting datum en kenmerk vennelden. 



Inhoudsopgave 
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2021Z12221 

(ingezonden 30juni 2021) 
Vragen van het id Piri (PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht Voor vrouw is sfeer op 
KMA 'giftig' 

1. Hebt u kennis genomen van het bericht 'Voor vrouw is sfeer op KMA 'giftig'? 1) 
2. Hoe ang is het u a bekend dat er prob emen zijn met de socia e vei igheid bij de Defensieorganisatie? 
3. Hoe ang is het u a bekend dat er prob emen zijn met de socia e vei igheid bij de KMA? 
4. Hoe ang bent u a bezig met het maken van p annen om de socia e vei igheid bij de 

Defensieorganisatie, waaronder de KMA, te vergroten? 
5. Hoevee actiep annen ter verbetering van de socia e vei igheid zijn er inmidde s binnen de 

Defensieorganisatie? -
6. Hoevee van de gemaakte p annen om de socia e vei igheid te vergroten zijn a omgezet in concrete 

acties? We ke doe en zijn er aan de concrete acties geste d om de socia e vei igheid te vergroten? 
7. Hoe word en de gevo gen van die concrete acties ter verbetering van de socia e vei igheid gemeten? 
8. Wie zijn verantwoorde ijkheid voor het beha en van de concrete doe en om de socia e vei igheid te 

vergroten? 
9. Had er niet a een actiep an socia e vei igheid voor de KMA moeten zijn, in reactie op de ve e 

onderzoeken die de afge openjaren naar de socia e vei igheid bij Defensie zijn gedaan? Zoja, waarom 
is dat er nog niet? Zo nee, waarom niet? 

10. Hadden de commandanten, op basis van de uitkomsten van de ve e onderzoeken die de afge open 
jaren naar de socia e vei igheid bij Defensie zijn gedaan, niet a ang actie moeten ondernemen om de 
socia e vei igheid te vergroten? Zo ja, waarom is dat tot op heden niet of onvo doende gebeurd? Zo 
nee, waarom niet? 

11. Spee t het personee she eid een ro bij het achterb ijven van het verbeteren van de socia e vei igheid? 
Zo ja, we ke? We ke op ossingen heeft u hiervoor? 

12. We ke concrete stappen zijn er gezet om een betere positie van vrouwen te bewerkste igen en met 
we k resu taat? 

13. Hoevee vrouwe ijke eidinggevenden zijn er op dit moment binnen Defensie? 
14. Bent u bereid een extern onafhanke ijk me dpunt voor vrouwe ijke defensiemedewerkers in te 

richten? Zo ja, bent u bereid dit me dpunt bijzondere bevoegdheden te geven om de socia e vei igheid 
voor vrouwen te vergroten? Zo ja, we ke? Zo nee, waarom niet? 

15. We ke maatrege en treft u tegen mannen die zich schu dig maken aan grensoverschrijdend gedrag 
en/of een ro spe en bij het creeren van sociaa onvei ige situaties? 

1) NRC d.d. 27 juni 2021 
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2021Z12242 

(ingezonden 30 juni 2021) 
Vragen van de eden Piri (PvdA), Bromet (GroenLlnks), Jasper van Dijk (SP), Kuzu (DENK) en Ceder 
(ChristenUnie) aan de minister van Defensie over de noodsituatie van de Afghaanse to ken 

1. K opt het dater tussen 1 en 18 junij . maar twaa f Afghaanse to ken en hun gezinnen in Neder and 
zijn aangekomen, en dat er nog a tijd minimaa 71 betrokken to ken en gezinnen in Afghanistan 
verb ijven? 1) Zo nee, hoevee Afghaanse to ken en hun gezinnen zijn er deze maand in Neder and 
aangekomen en hoevee zijn er nog a tijd in afwachting van een bes uit in Afghanistan? 

2. Hoevee Afghaanse to ken hebben zich, a dan niet voor een tweede keer, in de tussentijd additionee 
geme d voor de asie procedure? Wat is de status van hun aanvragen? 

3. Heeft u in ijn met motie Piri c.s. (Kamerstuk 35 570 X, nr 95) a e moge ijkheden benut om ervoor te 
zorgen dat v66r het einde van de Neder andse aanwezigheid a e Afghaanse to ken en hun gezinnen 
naar Neder and zijn gehaa d? Zo ja, hoe verk aart u dat ondanks de terugkeer van Neder andse 
troepen tienta en to ken en hun gezinnen nog a tijd in Afghanistan verb ijven? We ke extra 
moge ijkheden gaat u benutten om te zorgen dat de to ken en hun gezinnen zo spoedig moge ijk naar 
Neder and kunnen komen? 

4. Hoe oordee t u over de huidige vei igheidssituatie van Afghaanse to ken in Afghanistan? We k effect 
heeft de terugtrekking van Neder andse troepen uit Afghanistan op de vei igheid van de to ken en hun 
gezinnen? Wat wordt er ondernomen om hun vei igheid te waarborgen? 

5. Wordt er, gezien ontwikke ingen ten aanzien van de vei igheidssituatie op korte termijn, rekening 
gehouden met het terugtrekken van de Neder andse ambassade in Kaboe ? Kunt u garanderen dat de 
procedures van Afghaanse to ken in Afghanistan bij een eventue e terugtrekking hier niet onder 
zu en ijden? We ke voorbereidingen worden getroffen om dit te verwezen ijken? 

6. Bent u van mening dat de gezinnen van Afghaanse to ken, as ze reeds in Neder and verb ijven en niet 
primair voor de Neder andse inzet in Afghanistan hebben gewerkt, ook naar Neder and moeten 
worden gebracht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u specifiek bereid om, gezien de vers echterde 
vei igheidssituatie in Afghanistan, deze zaak of deze zaken te versne en? 

7. Kunt u gezien de urgentie deze vragen afzonder ijk en tijdig beantwoorden? 

1) Vergaard via eigen onderzoek 
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From: •Art 10 (2) (e) BS/AUDGB/OIA/CL MISSIES" mindef.nl> 
Sent Wednesday, July 7, 2021 , 5:03 PM 
To: ' BS/AUBSG" mindef.nl> 
Cc: ' BS/AUDGB/DIA" mindef.nl.>; 
BS/AUOGB/OIA/PROJAFD" < mindef.nl>; ' BS/AUOGB/OIA/CL NATIOW 
< mindef.nl> 
Sub1ect: RE: Aangepaste beantwoording vragen EK Afghanistan 

Okee, d ank. Verwacht je dat de minister deze tegelij k met de beantwoording Piri bekij kt? 
Ta bee, 

Van: BS/AL/BSG mindef.nl> 
Verzonden: woansdas 7 juli 202116:58 
Aan: BS/AL/OGB/DIA/CLMISSIES mindef.nl> 
CC: BS/AL/DGB/DIA mindaf.nl>; 
BS/AL/DGB/DIA/PROJAFD < mindef.nl>; BS/AL/DGB/DIA/CL NATION 
< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Aangepaste beantwoording vragen EK Afghanistan 
Merci, Heb de versie die digitaal aan de minister voorligt vervangen. 
Groet, 

From: BS/AL/DGB/DIA/CL MISSIES mindef.nl> 
Sent: woensdag 7 juli 202114:53 
To: BS/AL/BSG mindef.nl> 
Cc: BS/ AL/DGB/ DIA mindef.nl>; 
BS/ AL/DGB/ OIA/PROJAFO < mindef.nl>; BS/ AL/OGB/ OIA/CL NATION 
< mindef.nl> 
Subject: Aangepaste beantwoording vragen EK Afghanistan 
Ha , 
Zoals gezegd graag hierbij de aangepaste set beantwoording vragen EK. De eerdere 
antwoorden op de vragen over tolken zijn aangepast op de huidige vragenset van lid Piri 
over hetzelfde onderwerp. en BZ akkoord. 
HG, 

Senior be!etdsmedewerker 

Directie Internationale Aangelegenheden 
Directoraat-Genenu1I Beleid 
Minlsterie van Defcmsie 
Pleln-Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I MPC SBB I Den Haag 

T 
E mlnds:f.nl 





From: 0('it'. 10 (2) (e) BS/AUDS/DOPS/J3 OPS" < @mindef.nl> 
Sent WeCJnesaay, July 7, 2021, 8:29 PM 
To: ' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Subject: Re: lokale staf Kaboel 

Bedankt 
Art. 10 (2) (e) 

Van: 11 BS/AL/DGB/DWCL NATION" <:! mindef.nl> 
Datum: woensdag 7 juli 2021om17:23:05 
Aan: 11 BS/ AL/OOB/DIA" llllildef.!!_1>, 11 

BS/AL/DGB" 
BS/ ALIDS/DOPS/Dir OPS" 

minde(Dl>, 
@mindef.nl> 

Cc: " BS/ AL/DGB/DWCL MISSIES" 
mindef.ul>," 
@mindef.nl> 

Onderwerp: Fwd: lokale stafKaboel 

Ter info. 

, BS/AL/DS/DOPS/J3 OPS" 

Van: miubuza.nl> 
Datum: woensda~ 7 juli 2021om17:18:42 
Aan: -BD/DGMIDMB/AO&T" <1 

- IND/A&B/DHR.01" 
BSIAL7DGB/DWCL NATION" ~ 

ind.nl>, I 

mindef.nl> 
Cc: - IND/A&B/DHR.01" <; 
IND/SUA/AAEB" ind.nl>, 
Onderwerp: RE: lokale stafKaboel 

Dag allen, 

min1env .nl>, 

ind.nl>, 
minbuza.nl> 

Ik hoop dat dit technisch goed gaat (zit in de trein), maar wilde ook vast met jullie delen hoe we 
bet memo voor nu omgekat hebben. Let even niet op de vorm (een memo aan onze minister) -
nav gesprek van de SGs vandaag kijken we morgenochtend even in welke vorm en hoe we dit 
verder aanvliegen. Maar dan hebben jullie vast qua inhoud een updated tekst. 
Nogmaals graag enigszins discreet bebandelen@ 
Groetz 

Sent with BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

From: 
Date: WedDeS<lay. 07 Jul 2021 11.18 AM 

minbnza.nl> 





To: Art 10 (2) (8) 

IND/A&BlDHR.01 < 
c~: 
< ioa.ru>, 

- BD/DGMIDMB/AO&T <! 
indttl>, 

- INDTA&B7DHR.Ol <i 

Subject: RE: lokale staf Kaboel 

utlndef.nl> 
IND/SUA/AAEB 

Okay super, kan ik me helemaal voorstellen. Oat gaat dus nu ook via jullie SG binnenkomen. lk kan me 

voorstellen dat er een omgekat memo komt voor de drie ministeries nu wij aan BZ kant de visie van 
onze minister hebben die ook in lijn is met jullie adviezen. 

From: - BD/DGM/DMB/AO&T < minjenv.nl> 
Sent: woensdag 7 juli 202111:04 

To: minbuza.nl>; • IND/A&B/DHR.01 
< ind.nl>; mindef.nl' < mindef .nl> 

Cc: - IND/A&B/DHR.01 < ind.nl>; • IND/SUA/AAEB 
< ind.nl>; < minbuza.nl> 
Subject: RE: lokale staf Kaboel 
Hallo 
Dank voor je mail. De discussie over het lokale personeel is op zich bekend bij onze DG maar de verdere 
inhoudelijke discussie nog niet. Oaarvoor zaten wij met name ook te wachten op de nota van jullie kant. 
lk zal intern kijken hoe we dlt het beste voor het voetlicht kunnen brengen. 
Groet 

Van: 
Verzonden: woensdag 7 juli 202110:58 

Aan: • IND/A&B/DHR.01 < 
mindef.nl>; 

CC: - IND/A&B/DHR.01 < 
< ind.nl>; < 

Onderwerp: lokale staf Kaboel 
Dag allen, 

minbuza.nl> 

ind.nl>; 
- 80/DGM/DMB/AO&T < 

ind.nl>; 
minbuza.nl> 

mlndef.nl' 
minjenv.nl> 

• IND/SUA/ AAEB 

Even vast een heads up: vanmorgen spraken wij onze minister over de lokale staf in Kaboel. Daaruit 

volgt dat ze zo snel mogelijk eea besloten wil hebben iom J&V en Defensie, en de MR - gezien de 
ontwikkelingen in Afghanistan kunnen we niet wachten tot na zomerreces. art 11 

Graag deze info nog een beetje in kleine kring houden; 

Veel dank, 





L.>J 

From: •Art. 10 (2) Ci) BS/AL/OGB" mindef.nl> 
Sent Wednesday, July 7, 2021 , 11:08 AM 
To: ' BS/AUDGB/OIA• mindef.nl>;' 
BS/AUDGB/DIA/CL NATION" < mlndef.nl> -~-~-~ 

Subject: Spoed 

SG BZ wil met onze SG spreken over ' 'met ons gemaakte afspraken mbt lokaal personeel Amb 
Kabul". 
Kunnen jullie mij svp laatste stavaza mail.en . Is er meer clan memo nav mijn gesprek met BZ? 
Stum me die svp nog even 
Dank 





From: •Art 10 (2) (e) < minbuza.nl> 
Sent Weetnesaay, July 7, 2021 , 4:26 PM 
To: -BD/OGM/OMB/AO&r < minjenv.nl>· 

minbuza.nl>; mindef.nl" < mi ndef.nl>; DAO-PRAF 
mtnBuza.nl>; "%DAB PRLMP, IND" 

INO/SUA/AAEB" .: ind.nl> 
Subject: Verslag tolkenoverleg 7 juli 
Attachments: Tolken stavaza 7 juli 2021 .docx 

Dag allen, 
Hieronder terugkoppeling t.b.v. het archief. 

ind.nl>; 

• Kamerdebat: bevestigd dat MinDEF in algemene zin het woord voert over tolken, MBZ wanneer het 
over de ambassade gaat. f.IC1D (2) (8) zullen bij de verdeling van vragen hier op 
moeten letten. art. i0.2.e en zullen contact hebben. DEF geeft aan veel 
vragen te verwachten. 

• lnactieve aanvragen: besloten dat deze groep een reminder ontvangt waarna bij aanvragen die 
!anger dan een maand niet gereageerd hebben als inactief worden beschouwd. 

• IND brengt casus op van tolk art. 10 2 e . KAB checkt of deze 
voor hereniging via de regel ing in aanmerking komt. 

• Zaak~,!~ KAB kan hem niet bereiken. Verzoekt aan IND door te geven KAB te benaderen. 
• Brief ombudsman: gaat z.s.m. uit, ligt bij Stas J&V. 

From: 
Sent: woensdag 7 juli 202110:22 
To: - BD/DGM/DMB/AO&T' < 

%DAB PRLMP, IND 
IND/SUA/AAEB < 

minbuza.nl>; 
ind.nl>; 

ind.nl> 

minjenv.nl>; 
mindef.nl; DAO-PRAF 

< minbuza.nl>; 

Subject: RE: Beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 
Allen, 

minbuza.nl>; 

Bijgevoegd de stand van zaken van vanochtend t .b.v. de beantwoording in de Kamervragen en het 
dossier voor morgen: 
Totaal: 
340 aanvragen. 
90 aanvragers plus evt. gezin in NL (plus de 4 die onderweg zijn). 
133 afgewezen 
84 lopende actieve aanvragen. (dit is exclusief 33 aanvragers die al lange tijd niet geageerd hebben). Van 
deze 84 aanvragen ligt bij 52 aanvragen het actiepunt bij de aanvrager. 
Slnds het commissledebat op 2 Junl t/m vanochtend: 
58 nieuwe aanvragen, waarvan 
22 afgewezen 
2 akkoord en in afwachting visum 
16 incompleet 
18 in beoordeling. 
Oat wil dus zeggen dat 1 op de 6 aanvragen in de afgelopen maand is ingediend ... Wellicht goed om die 
notie nog op te nemen? In het document heb ik daarnaast een schatting gemaakt van de aanvragen die 
lopen waarvan het te verwachten is dat ze op den duur goedgekeurd worden (47). 
Groet, 





Ministry of Justice and Security 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en bet 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. 

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. 





Overzlcht op woensdagochtend 7 Julf 2021 dubbel 









ocnr45 
From: 
Sent: 
ro: 
< 111.2.11 

t>.S, IUE 

Subject: 

"111.U llU.li BS/AL/DGB/DIA/CL NATION" <1IWI @mlndef.nl> 
Wed, 7 Jul 202110:08:48 +0100 
" 111.2.& BS/ AL/DGB" c:;tue @mindef.nl>;"111.2.& 

/AL/OS/OOPS/Dir OPS" <1_11.2.11 ________________ _ 

FW: lokale staf Kaboel 

BS/ AL/DGB/DIA" 
@mindef.nl>;"10.2.e 

@mindef.nl> 

Zie bericht van BuZa/DAO over de lokale staf van de ambassade in Kaboel. Graag 'klein' houden op verzoek van 
Buza. 

From: 1ll.2.E 1112.E 

Sent: woensdag 7 juli 202110:58 
@minbuza.nl> 

eij)save paper! })o you realfy need to pnnt tills email'T 

dubbel 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is besternd. 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 
net 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 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: ·Ail 10 (2) (e) BS/AUOGB/DIA" mindef.nl> 
Sent: Thursday, July 8, 2021

1 
5:25 PM 

To:' BS/AUBSG" mindef.nl>; ' BS/AUDGB/DIAICL NATION" 
< mindef.nl>; ' BS/AUDGB" mindef.nl> 
Cc: ' BS/AUDGB/KAB" @mindef.nl> 
Subject: Re: lokale staf 

Ja, en ze ziet zo stasJenV nog 

Van: 11 BS/ AI./BSG" mindef.nl> 
Datum: donderda~ 8 juli 2021 om 17:20:01 
Aan: " BS/AL/DGB/DIA/CL NATION" 4 
" BS7ALIDGB" mindef.nl>, " 

mmdef.nl>, 

BS/AUDGB/DIA" mindef.nl> 
Cc: 11 BS/AL/DGBIK.AB" ---·~@.,,_.=m=i'='d=e=f.=nl> 
Onderwerp: RE: lokale staf 

zou dit en marge van het debat met minister bespreken. 
@ is dat gelulct? 
Groet, 

From: BS/AL/DGB/DIA/Cl NATION< mindef.nl> 
Sent: donderdag 8 juli 202112:01 
To: BS/AL/DGB mindef.nl>; BS/AL/DGB/DIA 

mindef .nl>; BS/ AL/BSG mindef .nl> 
Cc: BS/AL/DGB/KAB @mindef.nl> 
Subject: FW: lokale staf 
Allen, 
Bula heeft onderstaande vraag gesteld met het oog op de MR van morgen: is Mindef, net als SG Defensie, akkoord 
om de lokale staf medewerkers van de ambassade in Kabul conform de tolkenregeling naar Nederiand over te 
brengen? 
Art 10 , weet jij dat? 
t?\ to\ 
Mvg, 

From: minbuza.nl> 
Sent: donderdag 8 juli 202111:55 
To: BS/Al/DGB/DIA/CL NATION < mindef.nl>; 
BS/AL/OGB/DIA/CL MISSIES mindef.nl> 

~~~~~~~~~ 

Cc: < minbuza.nl> 
Subject: lokale staf 
Habeide, 
Even een check: onze SG sprak met jullie SG gisteren over de lokale staf van de ambassade. Die gaf aan 
dat DEF in beginsel akkoord is mits dus conform tolken qua procedure en gezinsleden. Oat klopt 
inderdaad, heeft onze SG ook bevestigd. Weten jullie toevallig of jullie minister zelf ook akkoord Is? lk 
weet dat J&V ambtelijk akkoord is en dit nu bij Stas neerlegt. MP lijkt ook akkoord, maar bevestiging 
komt vanmiddag. Als dat zo is wordt het morgen in MR genoemd ter kennisgeving. 
Dank! 





From: Art. 10 (2) (e) , KMAR/LTC/BVZ/AFD OPS/SIE OPS/ASIEL&ART4" 
@ininaef.nl> 

Sent: Thursday, July_§,, 2021, 3:57 PM 
To:' BS/AUDGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl> 
Cc:' KMAR/LTC/BVZ/AFD OPS/SIE OPS7ASIEL&ART4" 

@minaef.nl>; ' • KMAR/L TC/BVZ/COGP" @mindef.nl>; 
' KMAR/L TC/OPS/GPr' @mindef.nl>; ' 

KMAR/LTC/BVZ" @mindef.nl> ----
Subject Aangepaste werkwiJze Afghaanse tolkengezinnen 08-07 

Beste , 
Eerder vandaag heeft u gebeld met mljn collega, M. 10 (2){e) • Deze gaf aan dat wij 
vandaag geen mogelijkheld hebben om de Afghaanse tolkengezinnen te registreren en willen 
voorkomen dat deze gezinnen in de lounge zouden moeten ovemachten. Na uw contact met 
de IND waarin wij werden meegenomen bleek dat de IND hier helaas niets in kon 
betekenen. Samen met de andere afdelingen van vreemdellngenzaken zetten wij er nu alles 
op in om te zorgen dat deze gezinnen op de zuil geregistreerd worden en vanavond nog naar 
Ter Apel kunnen. 
In verband met de sluitingstijd van het COA (21.30) moeten deze gezinnen hier ulterlijk 
19.00 vertrekken. Dit houdt in dat deze gezinnen in Ter Apel zullen aankomen voordat wij 
het gehele proces afgerond hebben. We hebben namelijk niet de capaciteit om de M3SH (het 
formulier waarmee aslel aangevraagd wordt) en de werkzaamheden hieromtrent uit te 
voeren voor 19.00 vanavond en verwachten dat wij hier pas morgenochtend aan toe komen. 
Ik wil u met deze mail op de hoogte stellen van deze uitzondering op onze normale 
werkwijze en wil u bedanken voor de wijze waarop u met ons meegedacht heeft. 
Met vriendelijke groet, 

Kontnklljke Marechaussee 
Brigade Vreemdellngenzaken 
Schlphol ...-

@mlodet.ni 





From: Art 10 (2) (e) 

Sent: Thursday, July 8, 2021, 5:26 PM 
To: mindef.nl" < 

mindef.nl>; 
SubjeCt: over de motie - urgent! 

minbuza.nl> 

mindef.nl>; ' 
- IND/A&B/DHR.01" < 

mindef.nl" 
ind.nl> 

C \AU 

Dit luistert wel nauw. In beginsel is dit ook precies wat w ij doen: als we vastgesteld hebben dat iemand 
als talk voor NL missie gewerkt heeft, en hij en zijn gezin hebben de juiste papleren, dan hebben ze 
binnen 2 weken wel hun visum. Maar een deel van de aanvragen die nog in behandeling zijn betreft 
mensen waarvan we nog niet hebben kunnen vaststellen of ze voor NL missie gewerkt hebben, of die 
geen paspoorten of andere papieren hebben. Dus in weze is de motie ondersteuning beleid, maar 

daarmee hebben die 80 nog niet over 2 weken visa. 
ter illustratie: 32 van de 80 moeten nog reisdocumenten aanleveren, en van 31 van de 80 aanvragen is 
nog niet vastgesteld dat ze voor NL missie gewerkt hebben (waarvan van 14 aanvragen vaststaat dat er 

nog onvoldoende bewijs is - zij worden nog wel in de gelegenheid gesteld aanvullend bewijs te leveren) 

From: mindef.nl < 

Sent: donderdag 8 juli 202117:17 
To: 
< 

Subject: Debat 
Hi 

minbuza.nl> 

mindef.nl> 

minbuza.nl>; 

Dank voor de beantwoordingl Was even hard werken, maar afstemmen lukte vaak. Enkele actiepunten: het valt 
volgens mij mee. Ging vooral over het refereren naar de Nederlandse aanwezigheid door Mindef, maar daardoor 
werd weggebleven bij de definitie van hoog-profiel. 
MinBuZa heeft toegezegd de tolken-regeling online te zetten. lk heb het origineel van de 'werkafspraken' 
bijgevoegd {hebben jullie vast ook). 
Mvg, 
Met vrlendellJke groet. 

Strategtsch advlseur 

Dll'Ktoraat-Genl!l'UI Beleid 
Pleln 1Calvenn1ritt Complex I Kalvermaritt 32 I 
Postbus90615 I 2511CB Den Haag I MPCSBC 

T 

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 rislco's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

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

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





& Vil 

From: Alt 10 (2f(e) - IND/A&B/DHR.01" < ind.nl> 
Sent lliursday1 July 8, 2021, 10:39 AM 
To:" mindef.nl"' < mindef .nl>; ' minbuza.nl" 

minbuza.nl>; ' minbuza.nl>; 
- BD/DGM/DMB/AO&T' < 

,,....._--

Cc: - IND/SUA/AAEB" < 

minbuza.nl" < 

minjenv.nl> 
ma.nl>; - IND/A&B/DHR.01" 

< ina.nl> 
Subject: RE: Definitieve versie beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 
Attachments: Formulier CD USA en lokale medewerkers.docx 

Dag 
Dank hiervoor. lk heb een verzoek om weglating in het laatste document, zie bijgaand. Verder zal van 
14.00 tot 15.45 meeluisteren en ik vanaf 15.45u. 
@ , kan j ij nog even kijken 7 
Groet, -------
Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 8 juli 202110:15 

- IND/A&B/DHR.01 Aan: minbuza.nl; minbuza.nl; -----< ind.nl> 
Onderwerp: RE: Definitieve versie beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 

De bijgevoegde antwoorden staan al in de startblokken. Kunnen jullie nog een laatste check houden 7 
En de spreektekst t.a.v. Afghaanse tolken: 

• We steen In dlt dossier aen dezelfde kant: we willen alien dat de Afghaanse tolken die voor ons hebben 
gewerkt snel near Nederland komen. 

• Het proces om de tolken naar Nederland over te brengen Is In de loop van 2020 en 2021 steeds meer 
gestroomlijnd en dat doen we nog steeds. 

• We spreken hler vaak over de aentallen. We moeten hlerblj nlet vergeten dat het gaat om mensen, 
verhelen, die ellen een lndlvlduele efweglng maken. 

• We werken op voile snelheld: elke week komen er gezlnnen near Nederland, gisteren 4, vandaag weer 4. 
Er komen veel nleuwe aanvragen blnnen. We behendelen deze aanvragen in een hoog tempo. We 
meken hierblj gebrulk van de kennis van toenmallge militalre commendenten en veteranen. 

• We blljven zorgvuldtg werken. Dlt ts ook van beleng, want blj meerdere aanvragen ztjn er twljfels of 
verklarlngen op waarheld berusten en over de echtheld van de bewijsvoerlng. We wlllen zeker weten 
dat een tolk voor ons gewerkt heeft en det hlj daadwerkelljk Is wle hij ultgeeft te zijn. 

Mvg, 

From: minbuza.nl> 
Sent: donderdag 8 juli 2021 09:48 
To: BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Cc: <- minbuza.nl> 
Subject: RE: Definitieve versie beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 
mooil hebben jullie een Q&A document wat wellicht al handig is t e delen? 

From: mindef.nl < 
Sent: donderdag 8 juli 2021 09:16 
To: 

mindef.nl> 

minbuza.nl> 
Cc: <> minbuza.nl> 
Subject: RE: Definitieve versie beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 
Eens. lk geef de tekst mee (kleine aanpassing: gisteren 4 gezinnen, vandaag weer 4). 





From: minbuza.nl> 
Sent: donderdag 8 juli 2021 09:11 
To: BS/AL/DGB/DlA/Cl NATION< mindef.nl> 
Cc: < minbuza.nl> 
Subject: RE: Definltieve versle beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 
art. 11 

II 

Hebben jullie al een lijst Q&As klaarliggen? 

Besprak gisteren met ~.Le nog dat iets tangs deze lijnen wellicht wat kan zijn, of in ieder geval 
iets meer te benadrukken dat de gevallen die in het nieuws komen die complexe zaken zijn, dat 
er ook veel goed gaat: 

We staan hier echt aan dezelfde kant van de lijn, aan hetzelfde touw te trekken, we willen 
allemaal dat ze zo snel mogelijk naar Nederland komen. En dat lukt nu ook echt goed - steeds 
sneller en meer tolken komen naar NL. Vandaag alweer 4 gezinnen geland, morgen nog 4. 
Maar er is ook een aantal complexe zaken, dat heeft vooral vaak van doen met familierelaties 
(bijv geadopteerde kinderen), of mensen die eeen paspoort hebben. Het zijn vooral die zaken 
die in het nieuws komen. Deze zaken liggen vaak buiten onze invloed. En leiden ook bij ons tot 
grote frustraties. Goed daarom dat we met de vakbond en vluchtelingenwerk contact hebben 
over dit soort gezinnen. 
We doen er echt alles aan om oplossingen te vinden en deze mensen te helpen. Zoals u in de 
beantwoording van de kamervragen zag, Is de ambassade nu ook aan het kijken of ze deze 

mensen juridische bljstand kunnen geven. Want zoals gezegd, we staan hier echt aan hetzelfde 
touw te trekken. 
>> denk in ieder geval dat het goed is om te benadrukken (zoals ook in de kamervragen aan het 
begin) dat die cijfers vooral ook mensen zijn. 

Sent with BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com) 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Date: Thursday, 08 Jul 2021 8.49 AM 
To: minbuza.nl> 
cc: < minbuza.nl> 
Subject: RE: Definitieve versie beantwoordlng Kamervragen noodsltuatie Afghaanse tolken 
Ja, gisteren tot laat nog druk op haar gezet (maar ze had het document nog niet ontvangen Via de lijn ... ) 

From: minbuza.nl> 
Sent: donderdag 8 juli 2021 08:48 
To: BS/AL/OGB/DIA/CL NATION< mindef.nl> 
Cc: < minbuza.nl> 
Subject: RE: Oefinitieve versle beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 
Dank! lk dacht dat ze gisteren al uit gingen maar kan ze niet online vinden. Gaan ze nu pas uit? 
Sent with BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

From: mlndef.nl < mindef.nl> 
Date: Thursday, 08 Jul 2021 8.46 AM 





To: mindef.nl 
@mindef.nl 

mindef.nl>, 

mindef.nl>, mindef.n l mindef.nl>, 

Cc: DAO-PRAF minbuza.nl>, 
minbuza.nl>, 

mindef.nl>, 
@mindef.nl 

< 
< 

mindef.nl 
@mindef.nl> 

minbuza.nl>, 
minbuza.nl>, 

< minjenv.nl>, ind.nl < ind.nl>, lf!>ind.nl 
ind.nl>, mindef.nl mindef.nl> 

Subject: Definitieve versie beantwoording Kamervragen noodsituatie Afghaanse tolken 
Allen, 

minjenv.nl 

StasJenV is akkoord met de beantwoording van de Kamervragen 'noodsituatie Afghaanse tolken'. Zij heeft 1 
aanpassing laten doen: de zin over 'snel nareis van gezinsleden' is verwijderd. Mindef en MinBuZa waren al 
akkoord. 
Hierbij gevoegd is de definitieve versie (staat ook in xpost). 

Met vrlendellj ke aroet. 

Strate11sdi advtseur 

Dlrectoraat-<>eneraal 8eleld 
Pleln Kalvmn1r1ct Complex I Kal~artt 32 I 
Postbus 90615 I 2511 C8 Den Haag I MPC SBC 

T 

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. 

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. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde 





Art. 11 

I Kenmerk vraag: 

NAAM BEANTWOORDER CHECK DIRECTEUR 





From: M 10 (2) (•) BS/AUDGB/DIA/PROJAFD" < mlndef.nl> 
Sent Thursday, July 8, 2021 , 5:52 PM 
To: @minbuza.nl"' 
< minbuza.nl>; ' 
< mindef.nl>; ' 

@minbuza.nl>; " 
BS/AUOGB/DIA/CL NATIOW 

BS/ALJDGB/DIA" mindef.nl>; 

Cc: ' 
Subject RE: mobe SP 

minbuza.nl> 
BS/AUBSG" mindef.nl> 

NB: belangrijke nabrander - in de motie staat 'tolken en hun gezinnen die in aanmerking 
komen '. Hiecbii gaan we er yan ujt dat djt betekent clat boofd IND beeft jogestemd 
met de komst! Dan halen we twee weken, mits aan ook voorwaarde paspoort wordt 
voldaan natuurlijk. Maar cruciaal is dus hoe we in aanmerkjnq komen interpreteren. 

From: BS/AL/DGB/DIA/PROJAFD 
Sent: donderdag 8 juli 202117:37 
To: @minbuza.nl'< 
< minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 
BS/AL/DGB/DIA/CL NATION< 

BS/ AL/DGB/DIA 

Cc: 
Subject: FW: motie SP 

minbuza.nl> 
BS/AL/BSG 

mindef.nl>; 

mindef.nl> 

- IND en BUZA gaan hierover. BUZA over visum, IND over toelating . 

mindef.nl>; 

- Geldend identificatiebewijs meet een paspoort zijn, tazkera is niet voldoende voor 
uitreis. Paspoort is een Afghaanse eis . NB: dit geldt niet alleen voor de tolk, maar 
ook voor het gezin. 

- Er is geen sprake van een ' resterende asielprocedure', want die beg int pas in 
Nederland. 

- Kern van de motie is verdere versnelling, daar zijn we natuurlijk helemaal voor, maar 
in deze vorm niet bruikbaar. Te meer omdat het afgeven van het visum niet de kern 
van het probleem is, maar het proces dat daarvoor plaatsvindt. Zodra de verder 
documentatie op orde is, kan het visum heel snel worden afgegeven. 

- In deze vorm kan motie niet worden uitgevoerd. Als u zou willen spreken van de juiste 
jdentificatiebewjjzen (in plaats van 'een geldig identificatiebewijs'}, en van de 
aanvang van de asjelprocedure in Nederland, dan zouden we de motie oordeel 
Kamer kunnen laten. 

- Daarbij wil ik wel opmerken dat de verstrekking van een reisvisum in de praktijk niet 
de vertragende factor is. 

NB: er zijn 80 aanvragen nog in behandeling, daarvan weten we dater aanvragen tussen 
zitten van personen die niet in aanmerking komen. 

From: BS/AL/DGB/DINCL NATION< mindef .nl> 
Sent: donderdag 8 juli 202117:23 
To: BS/Al/DGB/DINPROJAFD < mindef.nl> 
Subject: FW: motie SP 
From: minbuza.nl> 
Sent: donderdag 8 juli 202117:13 
To: BS/AL/OGB/ DINCL NATION< m1ndef.nl>; 
IND/A&B/ DHR.01 < ind.nl> 
Subject: motie SP 
Wat doen we hiermee?? 
constaterende dat de v11iligheidssituatie in Afghanistan in een rap tempo vers/11cht11rt; 





constaterende dater ruim 80 aanvragen nag in behandeling zijn van Afghaanse to/ken die nag in 
Afghanistan verkeren; 
verzoekt de regering op binnen twee weken reisvisa te verstrekken voor de resterende to/ken en hun 
gezinnen die in aanmerking voor de tolkenregeling en een geldig identificatiebewijs hebben, en zodoende 
de resterende asielprocedure in Nederland voort te zetten, 

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: Art. 10 (2)(e) - IND/A&B/OHR.01" < ind.nl> 
Sent Thursday, July 8, 2021, 3:59 PM ---
To: " mindef.nl"' < mindef.nl>; 

minbuza.nl" 
minbuza.nl" < 

- 80/DGM/OMB/AO& r 
< minjenv.nl>; ' 

minbuza.nl>; ' 
Subject: RE: tolkenvraag procedure online 

minbuza.nl> 

Maar wel goed om duidelijk te maken dat het dus een gezamenlij ke regeling en zeker niet alleen van de 

IND 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 

Verzonden: donderdag 8 juli 202115:56 
Aan: - 80/ DGM/ DMB/ AO& T < minjenv.nl>; 

minbuza.nl; minbuza.nl; - IND/ A&B/DHR.01 

< ind.nl> 
Onderwerp: RE: tolkenvraag procedure online 
Het zijn ;ifsprakP.n die in gezamenlijkheid zijn opgeschreven ... 

From BD/DGM/DMB/AO&T < minjenv.nl> 

Sent: donderdag 8 juli 202115:55 

To: 

< mjnbuza.nl>; 
- IND/ A&B/ DHR.01 < 

Subject: RE: tolkenvraa1 procedure online 

minbuza.nl>; 
BS/ Al/DGB/ DIA/CL NATION< mindef.nl>; 

lk hoor dat MIN BZ de tolkenregeling een regeling van de IND is. Oat is niet juist. De regeling is van Min DEF 

Van: m inbuza.nl> 

Verzonden: donderdag 8 juli 202114:52 
Aan: < minbuza.nl>; mindef.nl; 

IND/ A&B/ DHR.01 < ind.nl>; - BD/ DGM/ DMB/ AO&T 

< minjenv.nl> 
Onderwerp: RE: tolkenvraag procedure online 
lk gaf mee: 
Als doorgeduwd wordt op online zetten kunnen we daar in meegaan, maar wel uitleggen dat dit risico in 
zich draagt dater dan een vloedgolf aan aanvragen komt van mensen die niet tot de doelgroep behoren, 
wat het systeem kan verstoppen. Omwille van snelheid van het proces, vinden we gerichte acties om 

mensen via oa veteranen benaderen daarom wenselijker. 

From: < minbuza.nl> 
Sent: donderdag 8 juli 202114:17 
To: mindef.nl; - IND/A&B/DHR.01 < 

minjenv.nl; 

Subject: tolkenvraag procedure online 
Vraag waarom procedure niet online staat: 

ind.nl>; 
minbuza.nl> 

• Er is gekozen mensen gericht ta benaderen zodat hat systeem niet vastloopt. 

• Dit gebeurt o.a. met behulp van een veteraan. 





Hartelijke groet, 

Dlrectie Azll en Oceanli! (DAO) I Cluster Zuld·Azii! 
Minlsterie van Buitenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 l 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB I Den Haag 
Nederland 

E min buza.nl 
W www.minbuza.nl 

T 

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. 

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. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

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 





From: •Art 10 (2) (•) BS/ALJDGB/DIA" mindef.nl> 
Sent Friday, July 9, 2021, 12:46 PM 
To:' BS/AL/DGB/DIA/CL NATION"< mindef.nl>; • 
BS/AUOCO" < mindef.nl> 
Subject: Re: Brieven AFG 

Ja maar aannemens zijn bier niet goed genoeg .... 

Van: 11 BS/ AL/DGB/DWCL NATION" < mmdef.nl> 
Datum: vtjjdap; 9juli 2021om11:37:57 
Aan: 11 BS/AUDGB/DIA" mmdef.nl>," 
BSIALIDCO" < mindef.nl> ____ __, 

Onderwerp: PW: Brieven AFG 

Ter info. Ambassade is ermee aan de slag. 

From: < 

Sent: vrijdag 9 juli 202111:29 
To: 
< minbuza.nl>; 
DAB.PRLMP@ind.nl 
Cc: < 

Subject: RE: Brieven AFG 

minbuza.nl> 

minbuza.nl>; 
BS/Al/DGB/DIA/CL NATION< 

minbuza.nl> 

Update: heb even me~ 10 <2> gebeld en uitgenodigd voor a.s. zondag. 

mindef.nl>; 

17 juli komt de extra CA-kracht en die gaat kijken hoe we update vs. uitnodiging na goedkeuring het 
beste kunnen aanpakken en ik zal er op letten zoveel mails te beantwoorden, in ieder geval met een 
bevestiging. Probleem blijft dat sommigen echt 10 mails sturen en het dan ook een beetje gek is om 
steeds automatisch te beantwoorden. 
Groet, 

From: 
Sent: vrijdag 9 juli 202113:47 
To: 
< minbuza.nl>; 

minbuza.nl>; 
mindef.nl' < 

Cc: < minbuza.nl> 
Subject: RE: Brieven AFG 

mindef.nl>; @ind.nl 

lk denk dat ik weet om welke tolk en waar het is misgegaan. Hij was al goed gekeurd dus ik had hem 
aangemerkt voo~ 10 (2) om op te pakken. Zij werkt echter haar lijstje af en tot die tijd sturen we geen 
mail. 
Bij een goedkeuring antwoord ik meestal niet omdat ik weet dat wellicht al ze heeft 
uitgenodigd of dat ze dat snel zal doen. 
lk al even kijken of we hem kunnen beantwoorden en zal even kijken of wij vanuit hier gewoon mails 
beter kunnen beantwoorden, ook al ligt er al een positief besluit . 

From: Art 10 (2) (e) minbuza.nl> 

Sent: vrijdag 9 juli 202113:29 
To: < 

mindef.nl' "' 
Subject: RE: Brieven AFG 

minbuza.nl>; < 

mindef.nl>; DAB.PRLMP@ind.nl 
minbuza.nl>; 





Ja zou goed zijn te kijken welke cases dat zijn die ook in debat genoemd werden. Die lange stilte is 
inderdaad niet goed, hoewel het vast de uitzonderingen zijn. Misschien gaat er toch in de drukte soms 
lets mis met communicatie. 
Suggestie om nog twee dingen toe te voegen om wat beeld en geluid te geven. Denk dat vooral defensie 
in de lead is met deze woordvoering. 

From: Ail 10 < minbuza.nl> 
Sent: vrijdag 9 juli 202110:46 
To: < 

minbuza.nl>; 
@ind.nl ----Subject: FW: Brieven AFG 

minbuza.nl>; 
mindef.nl' < mindef.nl>; 

Ha ken jij deze casus? Dacht dater contact was met alle tolken in MeS? 
Qua woordvoering: 

• Snel afhandelen van de aanvragen heeft hoge prioriteit bij IND, DEF en BZ. 
• We kunnen niet ingaan op individuele aanvragen. We begrijpen de zorgen die leven onder 

aanvragers die mogelijk in aanmerking komen voor de procedure. 
• In algemene zin is het van belang dat aanvragers hun werkzaamheden voor de Nederlandse missie 

duidelijk onderbouwen en over geldige reisdocumenten beschikken. Bij gebrekkige 
onderbouwing kost het meer tijd om te onderzoeken of aanvragers ook daadwerkelijk voor NL 
gewerkt hebben. 

• Minister van Oefensie heeft in debat aangegeven dat ind1en dit soort informat ie aan haar 
ministerie gestuurd worden, met spoed naar de situatie gekeken zal worden. 

• BelangnJk aan te tekenen dat van een flink deel van de aanvragen die nog in behandeling zijn, nog 
n1et vaststaat dat ze als tolk voor Nederland gewerkt hebben 

From: @minbuza.nl> 
Sent: vrijdag 9 juli 2021 10:40 
To: < minbuza.nl>; < minbuza.nl>; 

minbuza.nl> 
Subject: RE: Brieven AFG 
Hierbij nog het complete artikel uit ND © 

Tolken wachten op evacuatie uit onveilig Afghanistan 

Nederlands Dagblad 

9 juli 2021 vriJdag 
Editie vnjdag 

Copyri~t 2021 Nederlands DagbJad B.V. All Rights Resei:ved 
Section: POLITIEK; Blz. 4 
Length: 477 words 
Byline: Amout Brouwers I vk nd.nl/politiek beeld anp I Bart Maat 

Body 

Den Haag 





Ruim een week na de beeindiging van de Nederlandse militaire m.issie in Afghanistanwachten 
er nog altijd 84 tolken die zeggen voor Nederland te hebben gewerkt, op evacuatie. Dat terwijl de 
veiligheidssituatie in Afghanistan snel verslechtert. 

Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld, die begin juni een motie overnam om 'alle 
mogelijkheden te benutten' de tolken terug te halen voor het vertrek van de troepen, zei 
donderdag: 'We hebben nooit gezegd dat de to I.ken hier zouden zijn als de militairen weg zouden 
zijn.' Haar interpretatie van de Kamerbreed gesteunde motie stuitte donderdag op grote verbazing 
in het parlement, vooral van de indiener, Kati Piri (PvdA): 'Mijn grootste boosheid is dat de 
minister nu net doet alsof er iets anders in de motie staat dan wat ermee bedoeld werd.' 

'We staan aan dezelfde kant', benadrukte Bijleveld. 'We hebben bijgeplust aan alle kanten.' Zo is 
er een veteraan toegevoegd aan het team dat hier in Den Haag aan werkt, en een consulair 
medewerker aan de ambassade in Kabul. De legalisatie van documenten is - onder grote druk van 
de Kamer - als eis komen te vervallen en er zijn twee andere Afgbaanse steden waar documenten 
kunnen worden ingeleverd. Resultaat, aldus Bijleveld: 'Een complete aanvraag kan binnen twee 
tot vier weken goedgekeurd worden.' Een heel antler beeld krijgt politicologe Sara de Jong van 
de Universiteit van York, die onderzoek doet naar Afghaanse tolken. Zij noemt twee to I.ken, die 
respectievelijk begin juni en in mei hun documenten inleverden. Op 20 juni ontvingen zij de 
standaardmail, dat hun documenten ter beoordeling zijn doorgestuurd, en dat ze meer horen 
zodra er een besluit is - of als er meer bewijs nodig is voor de aanvraag. 

Beide tolken, die in Mazar-e-Sharif zaten, het gebied waaruit de Nederlandse militairen eind juni 
zijn teruggetrokken, hoorden sindsdien niets van de ambassade. Op 1 juli richtte een van hen een 
noodkreet aan de ambassade: 'De taliban en gewapende oppositiegroepen staan al aan de poorten 
van de stad en komen 's nachts binnen. Nadat de Duitse troepen het kamp Marmal in Mazar 
hebben verlaten, heerst er chaos en leef ik in angst en geisoleerd. [ ... ] Mijn vrouw is twee 
maanden zwanger en mijn kind slechts 18 maanden oud- en het is mogelijk dater van alles 
gebeurt dat we ons zelfs niet kunnen voorstellen. [ ... ] Ile zie ernaar uit spoedig van u te horen.' 
Zijn bericht bleef onbeantwoord. 'Die radiostilte en het gebrek aan een helder tijdpad is 
ondraaglijk voor die mensen', zegt De Jong. 

De Kamer had gevraagd om een evacuatieplan voor de tolken. Bijleveld zei dat dat er is, maar 
zweeg er verder over. Sinds begin juni zijn 26 tolken met hun gezin in Nederland aangekomen. 
De PvdA en SP hebben donderdag een motie ingediend om 'zo snel mogelijk' visa te verstrekken 
voor de resterende tolken en hun gezinnen. < 

From: 
Sent: vrijdag 9 juli 202110:32 
To: < 

Cc: 
Subject: RE: Brieven AFG 
Goedemorgen collega's, 

minbuza.nl>; < minbuza.nl>; 
--~~~ --~~~ --~~~~ 

minbuza.nl> 
minbuza.nl>; @minbuza.nl> 

~~~~~~~~~ 

lk kom nog even bij jullie terug op de woordvoering rondom Afghanistan en onze ambassade daar. 
Nederlands Dagblad heeft vandaag een artikel, waarin staat dat een noodkreet van Afghaanse tolken 






