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Betreft           Deelbesluit op uw bezwaar dat ziet op het besluit op uw Woo- 
                     verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO- 
                     schepen januari 2019 
 
 
 
Geachte , 
 
Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 8 oktober 2022 heb ik, in 
samenspraak met u, op 20 december 2022 een deelbesluit genomen. 
Afgesproken is dat de informatie van het COA voor het verstrijken van de 
(verdaagde) bezwaartermijn aan u zou worden verstrekt. Dit is echter niet 
mogelijk gebleken. Afgesproken is vervolgens om deze informatie van het COA 
op 17 januari 2023 aan u te verstrekken. Bijgaand treft u deze informatie aan.  
 
Deelbesluit 
Ik verklaar uw bezwaar dat ziet op informatie van het COA deels gegrond. Er 
zijn documenten aangetroffen bij het COA die nog niet zijn geopenbaard.    
 
Voor het overige laat ik mijn besluit van 2 september 2022 in stand, onder 
aanvulling van de motivering. Van de motivering van het besluit verwijs ik naar 
de overwegingen hieronder.  
 
De gevonden documenten van het COA zijn geduid in de inventarislijst  
(bijlage 1). 
 
Verloop van de procedure 
Voor het verloop van de procedure verwijs ik u naar het deelbesluit van 20 
december 2022.  
 
Ontvankelijkheid  
Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit en de gronden van het bezwaar zijn binnen de daartoe gestelde termijn 
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aangevuld en het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet 
bestuursrecht gestelde eisen, zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.  
 
Wettelijk kader  
Uw verzoek moet worden beoordeeld aan de hand van de wet die in de plaats 
is gekomen van de Wob, de Wet open overheid (Woo).1 Uitgangspunt van de 
Woo is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, 
voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de 
informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de 
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich (een of meer) van de in 
artikel 5.1 en 5.2 van de wet genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 
voordoen. Ook in dit deelbesluit op uw bezwaar dat ziet op het COA zullen deze 
uitzonderingsgronden zijn opgenomen als de nieuw te openbaren informatie 
deze bevat.  
 
Bezwaargronden 
Als bezwaargronden die zien op het COA voert u het volgende aan.  
 
1. Er is geen enkel whats app bericht, sms of signal bericht of soortgelijk stuk 
overgelegd van de Staatssecretaris, de directie IND, de DT&V, DMB. Dit is 
ongeloofwaardig, zie ook de email van 11-01-19 van 9:09 am waarin wordt 
gerefereerd aan een appwisseling en email van vrijdag 11-01-19, 8:55 uur. 
Hieruit blijkt van een interdepartementale app groep van meerdere Ministeries 
en meerdere organisaties en afdelingen. (…)  
4. Alle interne informatie van de DT&V ontbreekt terwijl dat er wel moet zijn, 
gelet op de e-mails. Contact met DIA of met de manager van Ter Apel 
ontbreekt. Het verzoek is ook niet doorgezonden. Er is sprake van strijd met 
de doorzendplicht. 
5. Voornoemde geldt ook voor het COA. 
 
Hierna bespreek ik uw bezwaren. 
 
Voor een reactie op grond 4 verwijs ik u naar het deelbesluit van 20 december 
2022. In voornoemd deelbesluit is ten aanzien van punt 1 en 5 het volgende 
opgenomen (voor zover relevant). 
 
Ad 1. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft er een nadere zoekslag 
plaatsgevonden naar (whats) app berichten. (…) Bij het COA wordt momenteel 
nog een zoekslag verricht. Hierover ontvangt u een separaat deelbesluit. Zie 
verder onder ad 5. 
 
Ad 5. Bij het COA is een nadere zoekslag gaande. De informatie die aldaar 
wordt aangetroffen zal aan u geopenbaard worden in een separaat deelbesluit. 
Bijgaand treft u wel het COA draaiboek aan (bijlage 5). De uitzonderingsgrond 
die op dit document van toepassing is, is gelegen in artikel 5.1.2.e Woo. (…) 
 
In de bij dit deelbesluit gevoegde inventarislijst (bijlage 1) is de informatie 
opgenomen die is aangetroffen bij het COA. De uitzonderingsgronden van 
artikel 5.1, tweede lid onder e en artikel 5.2, eerste lid onder 1 Woo zijn hier 
op van toepassing. De motivering hiervoor vindt u onder het kopje motivering 
uitzonderingsgronden. Het COA heeft bij zijn zoekslag geen whatsapp 
berichten of sms-berichten aangetroffen.  

                                              
1 https://wetten.overheid nl/BWBR0045754/20222-05-01  
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Motivering uitzonderingsgronden 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo (verder: 
5.1.2.e) kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke 
levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn 
tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en 
functienamen. Bij (bepaalde passages uit) een document/bepaalde 
documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit 
van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan 
schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Dit geld ook voor de namen en 
contactgegevens van ambtenaren. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat 
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een 
ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin 
van de Woo. De persoonlijke levenssfeer van deze ambtenaren weegt naar 
mijn oordeel zwaarder dan het algemeen belang bij openbaarmaking van deze 
gegevens. Bovendien treden deze ambtenaren in hun functie niet 
beroepsmatig in de openbaarheid. Wat de doorkiesnummers en e-mailadressen 
betreft, acht ik de bereikbaarheid van mijn organisatie via een algemeen 
nummer en e-mailadres voldoende. Openbaarmaking van directe 
doorkiesnummers en email-adressen heeft geen toegevoegde waarde ten 
opzichte van het algemene nummer en e-mailadres. Daarom maak ik deze niet 
openbaar. Een aantal documenten bevat e-mailadressen van interne e-
mailboxen. Bij openbaarmaking van deze e-mailadressen valt niet uit te sluiten 
dat derden hiervan gebruik zullen gaan maken. Hier zijn deze e-mailadressen 
niet voor bedoeld. De potentiële hinder die de gebruikers van deze e-
mailadressen kunnen ondervinden van kenbaarheid voor een ieder van deze e-
mailadressen, weegt naar mijn oordeel zwaarder dan het algemene belang van 
openbaarheid. Daarom maak ik deze e-mailadressen niet geheel openbaar. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad  

Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is 
het overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een 
kring van bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een 
bestuurlijke aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad 
kunnen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. 
Ten aanzien van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen 
geldt het volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo (verder: 
5.2.1) worden persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn 
voor intern beraad niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn 
ambtelijke adviezen, meningen, visies, standpunten en overwegingen ten 
behoeve van intern beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, 
prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald 
beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief 
karakter.  

Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten 
kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veiligheid is nodig 
om te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming, wat ook in het belang 
is van het goed functioneren van de Staat. Ik acht het in dit geval niet in het 
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belang van een goede en democratische bestuursvoering om met toepassing 
van artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen toch openbaar 
te maken. Gelet hierop maak ik in dit dossier de persoonlijke 
beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad niet openbaar. 

Wijze van openbaarmaking 
De documenten die geopenbaard worden, worden samen met deze brief aan u 
toegezonden.  
 
Een geanonimiseerde versie van dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl en 
op de site van de IND geplaatst. 
 
Hoogachtend, 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
 
Deze brief is automatisch verstuurd, daarom staat er geen handtekening 
onder. 
 

 
medewerker 
 
 
Bijlage 1 – inventarislijst 
Bijlage 2 – te openbaren stukken COA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroep 
Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder 
wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, een beroepschrift 
indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied 
waarin hij zijn woonplaats in Nederland heeft. Het beroepschrift moet door de 
indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, 
en de gronden waarop het beroepschrift rust. Daarnaast moet zo mogelijk een 
afschrift van de beslissing op bezwaar worden bijgevoegd. Van de indiener van 
het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. 
Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling 
wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 
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================= The information contained in this electronic message and any attachments are intended
for specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary or privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately, delete this message and do not disclose, distribute or
copy it to any third party or otherwise use this message. The content of this message does not necessarily reflect
the official position of the International Organization for Migration (IOM) unless specifically stated. Electronic
messages are not secure or error free and may contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for
any of these occurrences.
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Van:
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 18:54
Aan:                                     ;                                        ;                                  ;                                       

;                                        ;                                     ;                                             ;                              
CC:
Onderwerp: FW: Sea Watch 3

Quick Look

Collega’s, ik stuur jullie onderstaand bericht van IND ter vertrouwelijke informatie,

Ter aanvulling op het bericht van IND: COA vertegenwoordiger                                           heeft gemeld dat er geen 
bijzonderheden voor COA opvang en begeleiding te melden zijn over de groep van 6 personen. Hij heeft de missie als 
prettig ervaren, ook in de samenwerking met                                                (IND) en de samenwerkingspartners op Malta.
                                       is in het kader van ontwikkeling van een training voor EASO morgen en overmorgen nog op Malta 
en het weekend weer thuis. Hij levert deze week een puik stukje werk!

COA heeft IOM opdracht gegeven de overkomst op 31-1 te realiseren, de aankomstprocedures afgestemd met
ketenpartners en is gereed voor eerste opvang in Ter Apel. Als er vragen zijn hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,
                                            , COA

Van:                                          @ind.minvenj.nl>
Datum: woensdag 23 jan. 2019 18:19
Aan:                                            @ind.minvenj.nl>,                                                @ind.minvenj.nl>,                                                  
@dtv.minvenj.nl>,                                         @minvenj.nl>,                                     @coa.nl>,                                     
@coa.nl>,                                         @minvenj.nl>,                                           @minbuza.nl>,                      
@minvenj.nl>,                                    @ind.minvenj.nl>,                                      @ind.minvenj.nl>,       
@ind.minvenj.nl>,                                    @ind.minvenj.nl>,                                        @ind.minvenj.nl>
Kopie:                                                @ind.minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Sea Watch 3

Allen,

Hieronder een korte impressie van                                          over afgeronde herplaatsingmissie in Malta. 
De 6 migranten van de Sea Watch zullen naar verwachting op 31-1 arriveren op Schiphol waar de KMAR 
het I&R proces zal uitvoeren - vervolgens zullen ze overgebracht worden naar Ter Apel om aldaar het 
AA proces in te stromen. Uit de beperkte gehoren op Malta waren er op het eerste gezicht 
onvoldoende individuele aanknopingspunten in deze 6 zaken naar boven gekomen om nu al te 
concluderen dat deze 6 migranten in aanmerking zouden kunnen komen voor vluchtelingenschap. Zo 
waren de migranten uit Soedan niet afkomstig uit Darfur, en de migranten uit DR Congo niet afkomstig 
uit Zuid-Kivu. De dossiers zullen ook gedeeld worden met DT&V.
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Met vriendelijke groet,

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Van:                                           @ind.minvenj.nl>
Datum: woensdag 23 jan. 2019 11:04 AM
Aan:                                      @ind.minvenj.nl>

Onderwerp: Sea Watch 3

Hi                                  ,

Bijgaand een kleine impressie van afgelopen dagen;

Afgelopen zondag zijn de IND en het COA naar Malta gereisd om de zes over te nemen
personen van de Sea Watch 3 boot te interviewen. De caseload bestaat uit twee
personen uit de DRC, drie personen uit Sudan en 1 persoon uit Guinee. Voorafgaand
aan de missie is er nauw contact geweest met Malta over de personen die Nederland
zou overnemen en wanneer het organisatorisch mogelijk was om de missie uit te
kunnen voeren.
De interviews hebben plaats gevonden op Marsa Open Centre waar de personen van
Sea Watch 3 boot verblijven. Naast de Nederlandse missie op Malta waren er ook
andere lidstaten aanwezig. Luxemburg, die net als Nederland 6 personen overnemen,
en Portugal die 20 personen overnemen van Malta. De Maltese autoriteiten hadden
alles goed georganiseerd en men was goed voorbereid op onze komst. Het COA en de
IND hebben daar gezamenlijk de over te nemen personen geïnterviewd. Echter, op
basis van de verstrekte informatie tijdens de interviews, voldeed geen van de zes
personen op voorhand aan het Nederlandse toelatingsbeleid.
De Nederlandse ambassade op Malta heeft op Marsa Open Centre tijdens onze missie
ondersteuning geboden voor de afgifte van LP. Er was een goede onderlinge
samenwerking.
IOM zal de zes personen volgende week donderdag 31 januari overbrengen naar
Nederland, alwaar ze zullen instromen in de AA in Te Apel voor de behandeling van hun
asielaanvraag.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
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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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Van:
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 16:41
Aan:                                  ;                                  @ind.minvenj.nl;                                  ;       

                                   ;                                      ;                               ; 

Onderwerp: FW: Vluctelingen van sea-watch 3

Quick Look

Collega’s ter informatie hieronder de mail van KOCV naar KMar. Laat vooral weten als er vragen of
opmerkingen zijn.

Met vriendelijke groet,                                  , COA

Van:                                    @minvenj.nl>
Datum: donderdag 17 jan. 2019 15:42
Aan:                                 @mindef.nl>, '                                  @mindef.nl>
Kopie:                                    @coa.nl>,                                   @minvenj.nl>
Onderwerp: Vluctelingen van sea-watch 3

                                   en                                    ,

Nederland heeft aangegeven een aantal vreemdelingen die zich op de Sea Watch 3 voor de kust van Malta bevond te
zullen overnemen. Bij deze zaken wordt het een en ander aan media aandacht verwacht en er is Nederland het nodige
aan gelegen om in ieder geval de identificatie van deze vreemdelingen zo snel mogelijk na aankomst te laten uitvoeren.
We willen –omdat deze zaken mogelijk gevoelig liggen- deze vreemdelingen eigenlijk niet de kans geven
ongeïdentificeerd te verdwijnen. De enige locatie waar wij deze zekerheid hebben is als wij de identificatie op Schiphol
door de KMar laten uitvoeren. Waarbij deze vreemdelingen dan vanaf de gate worden begeleid naar bureau asielzaken
alwaar zij worden geïdentificeerd om vervolgens op de gebruikelijke wijze (procedure Hek 60) met een taxi naar de
opvanglocatie worden gebracht waar zij de rest van het proces doorlopen.

Het gaat –voor zover mij nu bekend- om een groep van 6 personen (individueel) die waarschijnlijk eind week 4 begin
week 5 naar Nederland zal komen. Normaal gesproken schieten we een dergelijke aanvraag in bij de OPOST en krijgen
we vervolgens tzt een antwoord. In dit geval gaat het om een iets grotere groep en wil ik heel graag zeker weten dat we
bij de KMar terecht kunnen, ook als straks bijvoorbeeld de aankomsttijd voor de KMar wat onhandiger (tegen einde
diensttijd bijvoorbeeld) blijkt te zijn. In een dergelijk geval hebben we denk ik iets meer bemiddeling vanuit jullie nodig
om zaken geplooid te krijgen.

Kunnen jullie mij laten weten of jullie bereid zijn ons met de identificatie van deze groep helpen? Zodra er meer
informatie beschikbaar is (aankomstdatum, vlucht, tijdstip en zo nodig inhoudelijke info) krijgen jullie deze natuurlijk
ook. Als tijdstippen op de dag zijn die jullie voorkeur hebben voor deze aankomst laat dit dan weten dan geef ik dat
door aan                                                 (COA) zodat zij dit kan proberen mee te nemen bij het organiseren van deze 
aankomst (we zijn afhankelijk van vluchten dus invloed is beperkt).
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Met vriendelijke groet,

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

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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Wat betreft de ontvangst op Schiphol daar heeft                                         al op gereageerd. De inschatting is dat de 
meeste casussen niet ingewilligd gaan worden en daarmee de ontvangst een ‘ander karakter’ krijgt. Indien jij er de 
voorkeur aan geeft dat er wel iemand van ons aanwezig is dan ben ik in de gelegenheid.

Over de ontwikkeling van de training in Malta mail ik je separaat.

Met groet, 
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Van:                                     @ind.minvenj.nl>
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 09:18
Aan:                                      ;                                         ;                                     ; 

CC:
Onderwerp: missie Malta as maandag
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

Beste allemaal,

Even een update. Gisteren is in overleg met                                        nog een zaak geruild. Alle zaken zijn nu akkoord 
gegeven. Bijgevoegd de lijst. Ik heb contact gehad met Malta en we zijn vanaf maandag welkom in Marsa.

                                        wil de zaken laten opvoeren in DRV, maar ik lees in de app dat nog niet duidelijk is onder welke 
categorie ze geplaatst moeten worden. @                                        : wil jij                                       spoedig informeren waar 
zij ze onder kan laten opvoeren?

                                         legt contact met de ambassade en er moeten nadere afspraken worden gemaakt hoe we de 
mensen naar NL worden gehaald.

Tot zover.

Groet,

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

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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Van:
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 13:13
Aan:                                              ;                                     
Onderwerp: RE: missie Malta, mogelijke boeking in het weekend

Quick Look

Ok, ik hoop dat we morgen weten hoe verder en anders even kijken wie de contacten met VCK vrijdag/zaterdag kan
hebben.

Van:
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 13:07
Aan:                                              @coa.nl>;                                            @coa.nl>
Onderwerp: RE: missie Malta, mogelijke boeking in het weekend

Hi                              en                                      ,

Ik ben morgen nog bereikbaar en zit vrijdag weer in het vliegtuig.

Van: 
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 13:05
Aan:                                       @coa.nl>;                                      @coa.nl>
Onderwerp: missie Malta, mogelijke boeking in het weekend

https://nos.nl/artikel/2266708-acht-landen-nemen-migranten-sea-watch-op-ook-nederland.html

Dag                                 /                                      , het lijkt er op dat ‘we’ toch snel naar Malta gaan.                             
en ik zetten in op op z’n vroegst as zondag. Het zal dan voor COA                                         zijn die gaat en vanuit IND                    
.
Wie van jullie is de komende dagen bereikbaar voor contact met VCK over de boeking? Groet van 
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Van:                                      @ind.minvenj.nl>
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 14:24
Aan:
Onderwerp: nu met V-nummers
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

Tot zondag. We hebben zondag nog genoeg tijd om zaken nog te bespreken en hoe we het gaan insteken!

Groet,

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

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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Kindly consider your environmental responsibility before printing this e-mail

MINISTRY FOR HOME AFFAIRS
AND NATIONAL SECURITY

25/11, VINCENTI BUILDINGS, STRAIT STREET,
VALLETTA, MALTA

From:                                          @ind.minvenj.nl>
Sent: Thursday, 10 January 2019 09:05
To:                                       @gov.mt>
Cc:                                       @ind.minvenj.nl>
Subject: RE:

Dear                            ,

Due to aan upcoming resettlement mission I will not be involved in the mission to Malta. My collegue                        
will arrive next Sunday in Malta, together with a collegue from COA ( reception agency).

The Netherlands has agreed to take over 6 persons from the Seawatch 3. We prefer to bring to the Netherlands
people from Congo and Sudan. Is this possible?

If you do need any further information please ask                        , I copied her in this e-mail.

I wish you good luck this week with all the countries that are coming to Malta and I hope to see you on another
occasion.

Kind regards,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:                                   @gov.mt>
Datum: woensdag 09 jan. 2019 1:13 PM
Aan:                                   @ind.minvenj.nl>
Onderwerp:

Dear                                 ,

Hope that you had a good start to the year.

Official announcement has been made of The Netherlands’ participation in the relocation exercise from Malta.

By any chance, will you be involved in the selection mission?

Best regards,
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Kindly consider your environmental responsibility before printing this e-mail
MINISTRY FOR HOME AFFAIRS

AND NATIONAL SECURITY

25/11, VINCENTI BUILDINGS, STRAIT STREET,
VALLETTA, MALTA

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.

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. 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.

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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Van:
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 15:18
Aan:
Onderwerp: RE: Seawatch

Quick Look

Ik bel je zo even

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:                                 @coa.nl>
Datum: dinsdag 08 jan. 2019 2:48 PM
Aan:                                   @coa.nl>
Onderwerp: Seawatch

Dag                                     , er lijkt toch weer beweging in te zitten, qua Seawatch. Tot wanneer ben jij beschikbaar en 
wie stel je daarna voor? Zouden we                                     dan daarvoor moeten/kunnen polsen?
Groet van 
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Van:
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 19:06
Aan:                               ;                             ;                               ;                           ;              

;                              ;                                ;                                      ; 
CC:
Onderwerp: RE: Sea Watch 3

Quick Look

Dank 

Weer een knap stuk werk van jou en je team

Gr 

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Van:                                   @coa.nl>
Datum: woensdag 23 jan. 2019 18:53
Aan:                                   @coa.nl>,                                            @coa.nl>,                                           @coa.nl>,                                 
@coa.nl>,                                @coa.nl>,                                        @coa.nl>,                                          @coa.nl>,                                  
@coa.nl>,                                         @coa.nl>
Kopie:                                            @coa.nl>
Onderwerp: FW: Sea Watch 3

Collega’s, ik stuur jullie onderstaand bericht van IND ter vertrouwelijke informatie,

Ter aanvulling op het bericht van IND: COA vertegenwoordiger                               heeft gemeld dat er geen 
bijzonderheden voor COA opvang en begeleiding te melden zijn over de groep van 6 personen. Hij heeft de missie als 
prettig ervaren, ook in de samenwerking met                                       (IND) en de samenwerkingspartners op Malta.
                                     is in het kader van ontwikkeling van een training voor EASO morgen en overmorgen nog op Malta 
en het weekend weer thuis. Hij levert deze week een puik stukje werk!

COA heeft IOM opdracht gegeven de overkomst op 31-1 te realiseren, de aankomstprocedures afgestemd met
ketenpartners en is gereed voor eerste opvang in Ter Apel. Als er vragen zijn hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

Van:                                     @ind.minvenj.nl>
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Datum: woensdag 23 jan. 2019 18:19
Aan:                                           @ind.minvenj.nl>,                                               @ind.minvenj.nl>,          
@dtv.minvenj.nl>,                                  @minvenj.nl>,                                        @coa.nl>,                                 
@coa.nl>,                                        @minvenj.nl>,                                       @minbuza.nl>,                         
@minvenj.nl>,                                 @ind.minvenj.nl>,                                    @ind.minvenj.nl>,  
@ind.minvenj.nl>,                                         @ind.minvenj.nl>,                                             @ind.minvenj.nl>
Kopie:                                       @ind.minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Sea Watch 3

Allen,

Hieronder een korte impressie van                                  over afgeronde herplaatsingmissie in Malta. De 6
migranten van de Sea Watch zullen naar verwachting op 31-1 arriveren op Schiphol waar de KMAR het
I&R proces zal uitvoeren - vervolgens zullen ze overgebracht worden naar Ter Apel om aldaar het AA
proces in te stromen. Uit de beperkte gehoren op Malta waren er op het eerste gezicht onvoldoende
individuele aanknopingspunten in deze 6 zaken naar boven gekomen om nu al te concluderen dat deze
6 migranten in aanmerking zouden kunnen komen voor vluchtelingenschap. Zo waren de migranten uit
Soedan niet afkomstig uit Darfur, en de migranten uit DR Congo niet afkomstig uit Zuid-Kivu. De
dossiers zullen ook gedeeld worden met DT&V.

Met vriendelijke groet,

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Van:                                 @ind.minvenj.nl>
Datum: woensdag 23 jan. 2019 11:04 AM
Aan:                                   @ind.minvenj.nl>
Onderwerp: Sea Watch 3

Hi                                ,

Bijgaand een kleine impressie van afgelopen dagen;

Afgelopen zondag zijn de IND en het COA naar Malta gereisd om de zes over te nemen
personen van de Sea Watch 3 boot te interviewen. De caseload bestaat uit twee
personen uit de DRC, drie personen uit Sudan en 1 persoon uit Guinee. Voorafgaand
aan de missie is er nauw contact geweest met Malta over de personen die Nederland
zou overnemen en wanneer het organisatorisch mogelijk was om de missie uit te
kunnen voeren.
De interviews hebben plaats gevonden op Marsa Open Centre waar de personen van
Sea Watch 3 boot verblijven. Naast de Nederlandse missie op Malta waren er ook
andere lidstaten aanwezig. Luxemburg, die net als Nederland 6 personen overnemen,
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en Portugal die 20 personen overnemen van Malta. De Maltese autoriteiten hadden
alles goed georganiseerd en men was goed voorbereid op onze komst. Het COA en de
IND hebben daar gezamenlijk de over te nemen personen geïnterviewd. Echter, op
basis van de verstrekte informatie tijdens de interviews, voldeed geen van de zes
personen op voorhand aan het Nederlandse toelatingsbeleid.
De Nederlandse ambassade op Malta heeft op Marsa Open Centre tijdens onze missie
ondersteuning geboden voor de afgifte van LP. Er was een goede onderlinge
samenwerking.
IOM zal de zes personen volgende week donderdag 31 januari overbrengen naar
Nederland, alwaar ze zullen instromen in de AA in Te Apel voor de behandeling van hun
asielaanvraag.

Groet,

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

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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Van:
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 09:31
Aan:
Onderwerp: RE: Sea Watch 3

Quick Look

ja

Van: 
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 09:31
Aan:                                @coa.nl>
Onderwerp: RE: Sea Watch 3

                                weet er van dat deze heren naar Ter 
Apel gaan?

Van: 
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 18:54
Aan:                                     @coa.nl>;                                        @coa.nl>;                                  @coa.nl>;                                 
@coa.nl>;                                @coa.nl>;                                    @coa.nl>;                                     @coa.nl>;                       
@coa.nl>;                                 @coa.nl>
CC:                                  @coa.nl>
Onderwerp: FW: Sea Watch 3

Collega’s, ik stuur jullie onderstaand bericht van IND ter vertrouwelijke informatie,

Ter aanvulling op het bericht van IND: COA vertegenwoordiger                               heeft gemeld dat er geen 
bijzonderheden voor COA opvang en begeleiding te melden zijn over de groep van 6 personen. Hij heeft de missie als 
prettig ervaren, ook in de samenwerking met                                 (IND) en de samenwerkingspartners op Malta.
                             is in het kader van ontwikkeling van een training voor EASO morgen en overmorgen nog op Malta en 
het weekend weer thuis. Hij levert deze week een puik stukje werk!

COA heeft IOM opdracht gegeven de overkomst op 31-1 te realiseren, de aankomstprocedures afgestemd met
ketenpartners en is gereed voor eerste opvang in Ter Apel. Als er vragen zijn hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,
                                  , COA

Van:                                         @ind.minvenj.nl>
Datum: woensdag 23 jan. 2019 18:19
Aan:                                    @ind.minvenj.nl>,                                             @ind.minvenj.nl>,                    
@dtv.minvenj.nl>,                                       @minvenj.nl>,                                    @coa.nl>,                                
@coa.nl>,                                         @minvenj.nl>,                                       @minbuza.nl>,                          
@minvenj.nl>,                                      @ind.minvenj.nl>,                                 @ind.minvenj.nl>,
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                              @ind.minvenj.nl>,                                          @ind.minvenj.nl>,                               
@ind.minvenj.nl>

Kopie:                                     @ind.minvenj.nl>

Onderwerp: FW: Sea Watch 3

Allen,

Hieronder een korte impressie van                               over afgeronde herplaatsingmissie in Malta. De 6
migranten van de Sea Watch zullen naar verwachting op 31-1 arriveren op Schiphol waar de KMAR het
I&R proces zal uitvoeren - vervolgens zullen ze overgebracht worden naar Ter Apel om aldaar het AA
proces in te stromen. Uit de beperkte gehoren op Malta waren er op het eerste gezicht onvoldoende
individuele aanknopingspunten in deze 6 zaken naar boven gekomen om nu al te concluderen dat deze
6 migranten in aanmerking zouden kunnen komen voor vluchtelingenschap. Zo waren de migranten uit
Soedan niet afkomstig uit Darfur, en de migranten uit DR Congo niet afkomstig uit Zuid-Kivu. De
dossiers zullen ook gedeeld worden met DT&V.

Met vriendelijke groet,

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Van:                                 @ind.minvenj.nl>
Datum: woensdag 23 jan. 2019 11:04 AM
Aan:                                @ind.minvenj.nl>

Onderwerp: Sea Watch 3

Hi                                ,

Bijgaand een kleine impressie van afgelopen dagen;

Afgelopen zondag zijn de IND en het COA naar Malta gereisd om de zes over te nemen
personen van de Sea Watch 3 boot te interviewen. De caseload bestaat uit twee
personen uit de DRC, drie personen uit Sudan en 1 persoon uit Guinee. Voorafgaand
aan de missie is er nauw contact geweest met Malta over de personen die Nederland
zou overnemen en wanneer het organisatorisch mogelijk was om de missie uit te
kunnen voeren.
De interviews hebben plaats gevonden op Marsa Open Centre waar de personen van
Sea Watch 3 boot verblijven. Naast de Nederlandse missie op Malta waren er ook
andere lidstaten aanwezig. Luxemburg, die net als Nederland 6 personen overnemen,
en Portugal die 20 personen overnemen van Malta. De Maltese autoriteiten hadden
alles goed georganiseerd en men was goed voorbereid op onze komst. Het COA en de
IND hebben daar gezamenlijk de over te nemen personen geïnterviewd. Echter, op
basis van de verstrekte informatie tijdens de interviews, voldeed geen van de zes
personen op voorhand aan het Nederlandse toelatingsbeleid.
De Nederlandse ambassade op Malta heeft op Marsa Open Centre tijdens onze missie
ondersteuning geboden voor de afgifte van LP. Er was een goede onderlinge
samenwerking.
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IOM zal de zes personen volgende week donderdag 31 januari overbrengen naar
Nederland, alwaar ze zullen instromen in de AA in Te Apel voor de behandeling van hun
asielaanvraag.

Groet,

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

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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Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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.

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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Van:                                         @ind.minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 14:33
Aan:                                      ;                                       ;                                          
CC:
Onderwerp: RE: REL Sea Watch Malta Jan 2019 - Advance Booking Notification
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

Klopt!

Van:                                       @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 14:32
Aan:                                 ;                                         ; 
CC: 
Onderwerp: RE: REL Sea Watch Malta Jan 2019 - Advance Booking Notification

Dag                             , naar ik begreep hadden                            en                                     inmiddels 
telefonisch contact gehad. Groet van 
Van:                                  @ind.minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 14:23
Aan:                                  @coa.nl>;                                             @ind.minvenj.nl>;                                          @ind.minvenj.nl>
Onderwerp: FW: REL Sea Watch Malta Jan 2019 - Advance Booking Notification

                                       , graag ook                                      in de loop houden - hij is aanspreekpunt voor IND voor deze zes=

@                                  , zie bijlage

Met vriendelijke groet,

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Van:                                     @coa.nl>
Datum: maandag 28 jan. 2019 11:10 AM
Aan:                                 @ind.minvenj.nl>,                                        @ind.minvenj.nl>,                             @ind.minvenj.nl>,      
                                      @coa.nl>,                                              @minvenj.nl>,                                         @coa.nl>
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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 COA organisation accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************

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.

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. 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. Het
COA 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 COA organisation accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************

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.

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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Van:
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 16:41
Aan:                                       ;                                   @ind.minvenj.nl;                               

;                                       ;                                    ;                                ; 

Onderwerp: FW: Vluctelingen van sea-watch 3

Quick Look

Collega’s ter informatie hieronder de mail van KOCV naar KMar. Laat vooral weten als er vragen of
opmerkingen zijn.

Met vriendelijke groet,                          , COA

Van:                                  @minvenj.nl>
Datum: donderdag 17 jan. 2019 15:42
Aan:                                   @mindef.nl,                                 @mindef.nl>,                             @mindef.nl>
Kopie:                                @coa.nl>,                                     @minvenj.nl>
Onderwerp: Vluctelingen van sea-watch 3

                                 en                               ,

Nederland heeft aangegeven een aantal vreemdelingen die zich op de Sea Watch 3 voor de kust van Malta bevond te
zullen overnemen. Bij deze zaken wordt het een en ander aan media aandacht verwacht en er is Nederland het nodige
aan gelegen om in ieder geval de identificatie van deze vreemdelingen zo snel mogelijk na aankomst te laten uitvoeren.
We willen –omdat deze zaken mogelijk gevoelig liggen- deze vreemdelingen eigenlijk niet de kans geven
ongeïdentificeerd te verdwijnen. De enige locatie waar wij deze zekerheid hebben is als wij de identificatie op Schiphol
door de KMar laten uitvoeren. Waarbij deze vreemdelingen dan vanaf de gate worden begeleid naar bureau asielzaken
alwaar zij worden geïdentificeerd om vervolgens op de gebruikelijke wijze (procedure Hek 60) met een taxi naar de
opvanglocatie worden gebracht waar zij de rest van het proces doorlopen.

Het gaat –voor zover mij nu bekend- om een groep van 6 personen (individueel) die waarschijnlijk eind week 4 begin
week 5 naar Nederland zal komen. Normaal gesproken schieten we een dergelijke aanvraag in bij de OPOST en krijgen
we vervolgens tzt een antwoord. In dit geval gaat het om een iets grotere groep en wil ik heel graag zeker weten dat we
bij de KMar terecht kunnen, ook als straks bijvoorbeeld de aankomsttijd voor de KMar wat onhandiger (tegen einde
diensttijd bijvoorbeeld) blijkt te zijn. In een dergelijk geval hebben we denk ik iets meer bemiddeling vanuit jullie nodig
om zaken geplooid te krijgen.

Kunnen jullie mij laten weten of jullie bereid zijn ons met de identificatie van deze groep helpen? Zodra er meer
informatie beschikbaar is (aankomstdatum, vlucht, tijdstip en zo nodig inhoudelijke info) krijgen jullie deze natuurlijk
ook. Als tijdstippen op de dag zijn die jullie voorkeur hebben voor deze aankomst laat dit dan weten dan geef ik dat
door aan                                      (COA) zodat zij dit kan proberen mee te nemen bij het organiseren van deze aankomst 
(we zijn afhankelijk van vluchten dus invloed is beperkt).
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Met vriendelijke groet,

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

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




