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Wed 8 4 2021 8 07 32 AM

To

From

Sent

Subject Procedure tolkencasuTstiek aanpassingen juni 2021

Received

Procedure tolkencasuTstiek aanpassingen iuni 2021 docx

Wed 8 4 2021 8 07 33 AM

Zie bijgevoegd de processtappen wat er dus niet expliciet instaat zijn de verantwoordelijkheden die zijn wmb als voIgt

MinDEF

Eindverantwoordelijk het bet reft vml medewerkers van DEFdieonderhun duty of care aanspraak maken op asiel in NL

Proceseigenaar maar dat staat nergens voelen ze niet

Vaststellen van personen

Proactieve outreach naar vml tolken conform mededeling Kamer wordt niet gedaan

Ophalen tolken uit AFG indien civiele lijnviuchten vanwege veiligheid niet meer operationeel zijn {conform mededeling Kamer

onduidelijk hoe ze hier invulling aan gaan geven

Boeken van tickets

Ontvangst

DAO aisje het mij vraagt is detoebedeelde rol van DAO in het proces altijd wat onnatuurlijkgeweest maarwellicht mis ik iets

Signaleren politieke gevoeligheden

Regie

Doorzetten van informatie naar DEF IND

KAB

Communicatie met tolken

Doorzetten van informatie naar DAO

Documentencheck

Visumafgifte

IND

Documenten falsificatiecheck KMAR

Beoordelen documenten en vragenlijst

Beoordelen bijzondere aanvragen {bijv uitzondering familiesamenstelling etc

Goedkeuring visumafgifte
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Procedure tolkencasuistiekZMA KAB

NB in dit document wordt aanvrager” gebruikt voor de voormalig tolk Pit verwiist ook naar de

door MinPef en IMP vastgestelde familieleden die mee mogen reizen

Melding komt binnen bii KAB KAB CA of via een andere weg

KAB stuurt naam door naar DAO voor een eerste check naarl iQ 2e |@minbuza nl

KAB stuurt standaardmail 1 aan voormaligtolk

DAO reageert richting KAB

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

in sommigetwijfelgevallen wordt de questionnaire toegestuurd Bij de questionnaire worden ook de

nodige identiteitsdocumenten uitgevraagd standaardmail 2

indien aanvrager volledig onbekend is wordt om extra informatie gevraagd bij voormaligtolk zoals

namen van voormalige kommandanten

Ingevulde questionnaire komt binnen van aanvrager

KAB stuurt deze door aan DAO

KAB stuurt standaardreactie 3 aan aanvrager

Beoordeling van de questionnaire en casus vindt plaats in DH

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

identiteitsdocumenten

Beoordeling van casus komt binnen bii KAB van DAO

Indien negatief KAB stuurt mail 6

Indien positief KAB j I0 2e | stuurt standaardmail 4 aan aanvrager met afspraakverzoek Ook

wordt de aanvrager gewezen op de toegevoegde waarde van gelegaliseerde gecorrigeerde

documenten

Afspraak tolk op ambassade

10 2« neemt de documenten van de aanvrager in ontvangst

I0 2e Jstemt met de aanvrager de vertrekdatum af en hoeveel bagage hij meeneemt

N a v het gesprek maakt 10 2e een verslag en stuurt dit naatr10 2e I0 2e f 10 2e

Vervolgens mailt KAB 0 2e^
verzoek de tickets te reserveren en naar KAB CAte sturen

10 2g gmindef nl met hetnaar

Defensie stuurt de tickets naar KAB CA met DAO in cc

1P 2e I maakt afspraak met de aanvrager voor visumafgifte en informeert de aanvrager dat hij

een dag ervoor een PCR test moeten inplannen Kosten voor PCR zijn voor rekening van de

aanvrager

In geval van negatieve test 10 2» antvangt de aanvrager de dag voor vertrek en gaat over tot

het printen van de visa en tickets

10 2e llinformeert via de mail de IND en Defensie over de visumverstrekking De visa negatieve

PCR test en een scan van het paspoort worden als bijiage bijgevoegd

Na ontvangst van de mail van 1Q 2e informeert de IND de Kmar op Schiphol en de IND en COA

In Ter Apel over de aankomst van de tolk en zIjn familie

DAO gaat na bij Defensie wie de aanvrager opwacht bij aankomst in NL en informeert KAB hierover

Bij afspraak visumafgifte sluit indien mogelijklioM^ 00 2^] 00 2a] aan en worden de tickets en

informatie over aankomst in NL met de aanvrager gedeeld
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Aanvrager wordt geTnformeerd over gang van zaken bij aankomst in NL en wordt geinformeerd over

de gevoeligheid van casus en veiligheidsimplicaties als er veel bekendheid wordt gegeven aan de

zaak

Aanvrager komt aan in NL

KAB sluit en archiveert het dossier

In NL wordt aanvragers bij vliegtuig opgevangen door KMAR en vervolgens naar Ter Apel gebracht

KAB en DAO houden eengemeenschappelljklogboekbij op 247 Plaza waarin van elke stap

melding wordt gemaakt datum wie wat

Blijf er scherp op dat er maar een logboek is

Standaardmail 1 bevestiging ontvangst verzoek

Dear Mr

Thank you for your email We have forwarded your request to the Netherlands Ministry of Defense

They will investigate whether you are registered in their database After their check we will be able

to inform you whether it could be verified that you have worked with the Dutch armed forces If so

we will proceed with the verification This does however not guarantee that you will be eligible for a

visa to the Netherlands If the Ministry of Defense cannot verify that you have worked with the

Dutch armed forces we cannot proceed with your request

In the meantime any additional form of proof will be helpful
• A scan of your passport

• Scan of your e Tazkira

• Documents proving you worked for the Dutch armed forces such as your former interpreter

number and scans of pictures badges and or certificates

If you possess any such evidence and have not forwarded it yet please forward this via email In

addition you are kindly requested to indicate in which province you currently live

With kind regards
Netherlands Embassy

Standaardmail 2 versturen questionnaire

Dear Mr

Following your emails we would like you to send us some documents to advance the procedure

The required documents are

• Afilled in questionnaire attachment

• In case of accompanying family members spouse and underage unmarried children { 18

years} you are also requested to send us a scan of their passport e}Tazkira as well as a

scan of your marriage certificate and or birth certificates as proof of the family bond

Once you have sent us the questionnaire and the supporting documents we will forward these to

the relevant Dutch authorities It is very important that the documents are sent as a complete set

Incomplete sets may result in a delay of your application
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Legalization of your documents is not required for this procedure In case your documents are not

legalized you might consider to do so This also counts for any corrections that might be required

for your documents such as missing stamps on your Tazkiras

Please note that at this stage we do not guarantee that you will be eligible for a visa to the

Netherlands

If you have any questions you can contact us via email or via phone Our phone number is iQ 2g

10 2g I n case we have any additional questions we would like to be able to contact you via

phone As such we request you to share your phone number with us if you feel comfortable doing

so

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaardmail 3 ontvangsbevestiging questionnaire

Dear Mr

We have received your questionnaire in good order and it has been forwarded to the relevant

authorities in the Netherlands The Dutch authorities will look into your request and will verify
whether or not you are eligible for an entry visa In case of a positive decision you and your

elementary family meaning your partner and underage unmarried children are eligible for a visa to

travel to the Netherlands

We will contact you as soon as the decision about your request has been made by the relevant

Dutch authorities or if more evidence is needed for a decision on your application Please be aware

that an incomplete or unclear application might result in a delayed decision

In case of a positive decision you will be required to do a COVID test prior to your travel no more

than 72 hours before departure To limit the chance of contracting COVID 19 we advise you to get

a COVID vaccination

With kind regards
Netherlands Embassy

Standaardmail 4 afspraakvoorvisum

Dear Mr

The authorities in the Netherlands have decided on your case You are eligible for a transfer to the

Netherlands together with your closest family consisting of your wife and your underage children

in case they are not married

You are invited for an intake at the Netherlands Embassy in Kabul on [^|] Please bring your

passports Tazkiras and marriage and or birth certificates along

Legalization of these documents is not required for this procedure In case your documents are not

legalized you might consider to do so This also counts for any corrections that might be required

for your documents such as missing stamps on your Tazkiras If you in the future have to use your
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original documents in the Netherlands this will make it easier to do so The Embassy can provide

you with the necessary guidance

In case you do not have time to get your documents corrected and or legalized the Netherlands can

issue a visa on the basis of your passport

If you wish to schedule another appointment or have questions for clarification please send us an

email or call us on I0 2g

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaard e mail 5 update over status zaak

Dear

Your request is being processed by the relevant Dutch authorities Please be aware that your

application concerns a very specific and unique procedure that needs to be handled with great care

We will contact you as soon as we have heard back from the relevant Dutch authorities

With kind regards

Netherlands Embassy

Standard email 6 Rejection

Dear Mr

[Aanvrager is helemaalniet bekendin de Defensie administratie]

You have claimed to have worked for the Dutch military mission in Afghanistan as a local employee

You have not substantiated your claim Your request was forwarded to the Dutch Ministry of

Defense On behalf of the Ministry of Defense I can inform you that you are not known in their

records

[Aanvrager is wel bekend maar heeft niet voor langere tijd hoog profiei werkzaamheden verricht]

You have claimed to have worked for the Dutch military mission in Afghanistan as a local employee
You have not substantiated your claim Your request was forwarded to the Dutch Ministry of

Defense On behalf of the Ministry of Defense I can inform you that you are known in their records

but that you have not worked for the Dutch armed forces for a substantial amount of time in a high

profile position

This means that you are not eligible for the special scheme for Afghan interpreters who worked for

the Dutch military mission in Afghanistan If you have documents in your possession that prove

otherwise you can send these and your file will be re opened If you do not have any additional

documents to support your claim we will close the file

Apart from the above mentioned information on the special scheme for Afghan interpreters we

would also liketo inform you about the general asylum procedures of the Netherlands Please note

that this is a general policy in response to requests for protection directed at Embassies of the

Kingdom of the Netherlands worldwide

It Is not possible to apply for asylum for the Netherlands at Netherlands Embassies abroad In

general you need to be residing in the Netherlands in order to apply for asylum UNHCR has
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worldwide resettlement programs for refugees In case you are outside of Afghanistan and seek

asylum we advise you to get Into contact with the UNHRC office In the country you are located For

the overview of UNHCR country offices as well as the procedure please go to

https www unhcr org where we work html

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaard e mail 7 Reminder

Dear

Awhile ago you have requested protection from the Dutch authorities through the Netherlands

Embassy In Kabul but your case has become inactive Would you please be so kind to let us know if

you want to continue to pursue your request or that you have decided to drop the matter Please

note that the Embassy needs a response within 2 weeks of the date of this email

With kind regards

Netherlands Embassy

Contactpersonen

IND

1^ 10 10 2e ll£li£2|6 @ind nl

10 2e 10 2e @ind nl

DEF

10 2a 10 2e @mindef nl

BZ DAO

[10 I0 {2^ 10 2e @minbuza nl

10 g 0 | 1Q 2^10 2ef
10 2e 10 {2e 10 2e @minbuza nl

KAB

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

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

10 2e 10 2e 10 2e S minbuza nl

10 2e 10 26 I0 2e @minbuza nl
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I0 2e [jmm I0 2e ^@minbuza nl1 ii0 2e| |l0 2^|| I0 2e |@minbuza nll
10 2e | j 10 2e | |

|i0 2e| Tue3 10 2021 12 11 19 PM

Subject RE Reactie M op memo A^hanistan
Received

To

From

Tue 8 10 2021 12 11 21 PM

Hmmm na nooit een proactieve actie te ondernomen hebben is dit een heel extreme

Risico kindontvoering en alle gevolgen van dien moeten we dan maar voor lief nemen Zeker als bekend wordt en dat

gaat waarschijnlijksnel dat zelfs geen geb certificaat meer vereist is zet dat de poorten voor iedereen die neefjes en

nichtjes meeneemt mogelijk open

Het meenemen van de 50 bevestigde tolken is ook niet direct een gegeven er zitten mensen tussen die non eligible family

members willen meenemen Willen ze die eis dan ook direct laten vallen

Belangrijk ref l0 2^ zijn opmerking vanochtend dat M gemformeerd wordt dat mensen zonder vereiste reisdocumenten

het land uithalen in strijd is met Afghaanse wetgeving

Wei goed dat ze schijnbaar opgeschaald zijn hebben we proactief in KAB nog niets van gemerkt

From {I0 2e | |10 2^
Sent dinsdag 10 augustus 2021 15 40

To |10 2^] ^0 24^ 1Q 29 ^@minbuza nl ^ I0 [29 ~^ 10 l26 |j
Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

I0 2e @minbuza nl

10 2« @minbuza nl

Niet in superlatieven is moeilijk

Maar hoe verzamelt DEF die 50 tolken in Kabul Wie begeleid ze door HKIA naar het vliegtuig

Een charter sturen als sterk signaal is bizar toch een superlatief dat kost tussen de 150 000 en 250 000 dollar Een duur gebaar[
I0 2e

From ^i0 2e| |iQ 24 gj I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 10 augustus 2021 15 10

To I [10K2S ] [[I0K24
Subject FW Reactie M op memo Afghanistan

10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2« 10 2e @minbuza nl

Lees dit eens kritisch door

Sent with BlackBerry Work

Cwww blackberrv cQin

From | 10 26 |^j0 24 10 2e

Date Tuesday 10 Aug 2021 3 01 PM

To I {10 2e | | 10 2e

~

1 l o 2e |@nimbiiza nl 10 2e 10 26H 10 2e |@minbiiza nl

@minbuza nl

@minbuza nL lO 2el I0 2 c I0 2e @mmbuza nt I0 2e10 2e

@minbiiza nl |lO 2eEi 2e10 2e @minbiiza nlCc 10 2e ^io 24H
feminbuzali^ 0 2e| 1 10 26

10 2e

@minbuza nl 1 flQ 2e 10 2e |@minbiiza nLI0 2e

@minbuza nl C|0 24 t |0 24gminbuza nl

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 26

alien

Vernamen vanochtend van behandelend medewerker bij IND dat zij druk bezig zijn met de kerngezinnen Alle hens aan dek daar

nu ze proberen eind van de week met een inventarisatie te komen Ik neem aan dat dan gaat om de lijst van 1 augustus jlQ 24
Hierop ligt nu eerst de focus de afhankelijke familieleden behandelen ze daarna

Als dit inderdaad de lijst van 1 augustus is kun je telefoongesprek met J V over IND denk ik constructief aanviiegen hun bedanken

voor hun inzet en zeggen dat we uitzien naar hun inventarisatie eind deze week
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charter sturen om 50 bevestigde tolken die nu in procedure zitten op te halen en vraagt aan JenV IND om documentvereisten

{paspoort en geboortecertificaat te laten vallen Risico dat er dan i p v een echt kind een neefje of nichtje meekomt moeten we

dan maar voor lief nemen Dir Migratie zal dit vervallen van vereisten aan StasJenV voorleggen maar zal naar verwachting nog een

zware dobber bij haar worden Ook daarom wellicht goed hgg gesprek met JenV over IND constructief aan te vlieven

ik heb overigens aangegeven dat gezien alle binnenlandspolitieke druk nu het sturen van een charter met voldoende lead time

zodat betrokkenen gelegenheid hebben om in Kaboel te komen me een sterk signaal lijkt Maar dat het enige element in dit

geheel dat we echt niet in eigen hand hebben de acceptatie van de AFGaut is op Afghanen die i p v met een Afghaans paspoort

met een NL noodreisdocument op het vliegveld staan Daarover spreekt Vandaag met protocol in Kaboel en wordt as we

speak een afspraakgemaakt vooK[i0 2e| nnet de Afghaanse ambassadeur Rahimi hier in Den Haag

Ik zal straks nog nader vers lag doen van het overleg

Groeten

From | 1Q 2e 10 2e 10 26

Sent dinsdag 10 augustus 2021 10 20

To jl0 2^ ^^ j 10 2e ]@minbuza nl jlOK2eH 1Q 2e

10 2e

I0 [2e |@minbuza nl jl0] 2e^j ^
[10 2e | aminbuza nl ^^0 2^j| 10 2s |^ 10 2e

^0 2^n iinbuza nl

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

@minbuza nl

@minbuza nl | i0 2e | l0 2e} j 10 26

10 2e

@minbuza nl

@minbuza nl

10 29 @minbuza nl ^0 2g@minbuza nlCc F

I0 2e 10 2e

Sminbuza nbei 0 2^10 2e5 minbuza nl

Allen

I0 2«J

Veel dank voor dit heldere overzicht

Heb jij vertrouwen dat de stoelen inderdaad beschikbaar zijn als we erom komen Kun je bij een andere maatschappij

Turkish misschien wel een blokboeking doen

Collega s bij VCI en DAO inzake bellen J V over IND gele bullet hieronder

Ik stel voor dat ik in eerste instantie bel vandaag Kunnen jullie voor mi] een aantekening en een afspraak maken

Afspraak kan in overleg met 10 2e in cc ondefi0 2| M u v van afspraak om vier uur kan alles schuiven vandaag

Als nodig vragen we M daarna op haar niveau contact te leggen In elk geval goed om het belang hiervan ook te noemen

in haar MR interventie voor vrijdag

Tolkendossier komt aan de orde in het Hoog Ambtelijk overleg met DEF vandaag 10 2e punten o a duidelijkheid over wat BZ

wel niet kan doen afspraken over pro actieve outreach door DEF onderstrepen belang snelheid scenario voor niet commercieel

vertrek worden daarin hopelijk meegenomen

Hartelijke groet

i0 2el

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

Sent dinsdag 10 augustus 2021 09 44

I0 2e IJ 10 2e |
~

@minbuza nl

Cc Plas matthijs vander

0] 2ii^ 10 C2e] @minbuza nl |l0 2e| ip ^2e

@minbuza nl ^iQ] 26 1Q] 2e
| n‘0] 2e

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 2e @minbuza nl i| IO 2^| Ncj j I0 2e |@minbuza nl | i^ 2s tt ^ ^^^To

10 2e

10 2e 10 26 L [I0 2^
10 29 |@minbuza nl

S minbuza nl

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

10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl
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Ad Blokboekingen LES

V Wij hebben vandaag contact gehad met de Emirates Country Manager die ons aangaf dat hij stoelen beschikbaar heeft om in

de komende twee weken elke dag femilies uit te sturen Echter blokboekingen worden niet meer gedaan omdat er teveel

doorgeschoven wordt en mogelijk op de zwarte markt prijzen worden opgedreven
Ons kernprobleem is wanneer IND de beschikkingen a^eeft

V Volgens ons draaiboek zouden we 15 augustus beginnen met de eerste lokale staf dagelijks te laten vertrekken We moeten

uiteraard ook de COA etc informeren voor de opvang

Actie

Wat belangrijlH^lit M of jij contact opneemt met haar jouw coflega van dat

binnen enkele dagen in ieder geval de eerste lijst van 1 augustus gereed heeft Daar is het wachten op

Ad Tolkendossier

V Belangrijk dat we binnen BZ een duidelijk beeld hebben waar winst te behalen is en waar niet binnen onze

taakverantwoordelijkheid Als we toegeven aan wilde voorstellen zoals geen identiteitsdocumenten meer vereisen of tolken

zonder paspoort laten reizen c q met documenten die we cfm de Paspoortwet niet kunnen verstrekken dan komen we later in

problemen Er is domweg te veel fraude en er zijn mogelijke andere veiligheidsrisico’s
V In onderstaande aantekening is aangegeven wat we van Defensie kunnen vragen

V Tenslotte spreek ik vanmiddag Protocol hier om na te gaan of MoFa akkoord zou gaan met urtreizen van hun onderdanen

zonder paspoort of met NL documenten ik weet het antwoord al maar ik vraag het nogmaals

Aantekening tolken

Rol van BZ bij de huidige capaciteit van de post zonder afschaling en sluiting ^

Identiteitsdocumenten

Voor vaststelling identiteit nadat DEF heeft vastgesteld dat de aanvrager op papier een tolk was zijn minimaal vereiste

documenten onvermijdelijk Indien we daarvan afwijken komen de volgende ook politieke risico’s in beeld fraude

mensensmokkel kinderhandel banden metterroristische organisaties en andere veiligheidsrisico’s Dit is in lijn met IND

eisen

Post heeft voor deze documenten twee maanden geleden de volgende maatregelen genomen taakstelling drie lokale

medewerkers en ASH voor tolkendossiers invoeren van ‘tolkentelefoonnummer’ proactieve outreach richting tolken per

mail telefoon inschakelen van vertrouwensadvocaat die aanvragers begeleidt bij verkrijgen documenten documenten met

inconsistenties hoeven niet meer gecorrigeerd te worden en vereiste documentenlegalisatie wordt achterwege gelaten

V

V

Reisdocumenten

Een tweede categorie documenten zijn reisdocumenten visa Hierbij kunnen twee versnellende acties worden toegepast
visumbrief verstrekking en militaire charter vlucht

De eerste is betrekkelijk eenvoudig maar zal de vertraging bij het aantonen van ID en gezinssamenstelling niet versnellen

De toepassing van de visumbrief door DCV vervangt het visum in het paspoort waarmee biometrics etc on arrival in NL

kunnen worden gedaan Echter de aanvrager zal nog steeds een A^haans paspoort moeten hebben Volgens de NLse

Paspoortwet kunnen we aan A^haanse onderdanen in Afghanistan geen NL reisdocumenten verstrekken Bij deze optie zal

KAB met de vliegtuigmaatschappijen Turkish Airlines en Emirates afspraken moeten maken

De tweede optie is militaire charters waarbij betrokkene buiten de gangbare regels van Afghanistan uitviiegen Deze optie is

niet onderzocht en levert strijdigheid met de soevereiniteit van A^hanistan op Zo had Defensie bij vertrek vanuit Mazar hun

tolken direct kunnen meenemen Probleem is dat deze optie zorgvuldig onderzocht moet worden en veel voorbereiding
vereist om alle resterende tolken in een keer uit te vliegen De post beschikt niet over capaciteit om datte doen Dit zal een

taak van DEF zijn cfm de toezegging van MINDEF aan TK om tolken desnoods uit Afghanistan te halen Andere landen

hebben hier reeds ervaringen mee

V

V

V

Rol BZ bij afschaling e o sluiting

V In deze feise heeft de Post al enkele weken geleden de optie aangereikt om gebruik te maken van een Internationale

organisatie 10 2a

10 2a

Procedure ziet er als voIgt uitV

1

2

3

4

10 2a
5

6

8
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10 2a

Rol BZ bij andere regelingen NAVO UN

• De Post stelt voor de I0 2a ook toe te passen voor NAVO UN aanvragers indien daarvoor een politiek akkoord komt

Post kan deze aanloop met verwerken onder welke omstandigheid dan ook

• Bij besluitvorming voor NAVO verzoek dienen de kaders voor de NLse militaire missie meegenomen te worden

Wat zou DEF meer kunnen doen

• De rol van Defensie beperkt zich tot dus ver tot een reactieve toets van aanvragers die zich aandienen Deze rol zou

proactiever kunnen zijn door bij de reeds in NL aanwezige tolken actief navraag te doen of er nog college’s missen Zie de

aangenomen Kamermotie waarin de acties worden beschrevenR

• Verder zal DEF een scenario moeten uitwerken om tolken weg te halen indien de Ambassade niet meer kan functioneren

afechaling voorbereiding evacuatie en of sluiting Door verminderde betrouwbaarheid beschikbaarheid van civiele

binnenlandse vluchten dienen de eerste problemen op dit gebied zich al aan

Vriendelijke groet

10 2 10 29i

Kl njdon «fA Ntilictludi

10 2e 1D 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of the Ministry of the Interior Malalai Watt Shahr e Nawj Kabul j Afghanistan

t| 10 2e 11 M| 10 26 I Email | 10 2e |@minhu7a nl

From ^iO 2e| |iQ 24 j I0 2e |@minbuza nl

Sent maandag 9 augustus 2021 21 25

1Q 2e [| 10 {2e |
~

@minbuza nl

10 2e 1Q 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e i0 2e@minbuza nlTo

10 2e

10 2e 10 2« 10 2e 10 29 @minbuza nl 10 2e@minbuza nlCc

[j0 2^^| 10 C29 |@mlnbuza nl jl0 2e| 10M2e

TSminbuza nl {^Q 2^j| 1Q ^ | ^ 10 2e

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

I0 2e I0 |2e

10 2e 10 265 m inbuza nl @minbuza nl

Best© | lO 2e L

Veel dank voor de snelle feedback Goed nieuws

Er komt eentijdslijnmet de stappen voor de LES Weet dat we al zijn begonnen vandaag met de helftvan de lijst A dwz

zonder hardshipclausule aanvragen en morgen de rest Daama volgt lijst B Morgen ook eerste blokboekingen We

rnoeten wel weten wanneer IND de lijst A eereed heeft
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Er is morgen overleg met MINDEF over tolken begrijp ik

Stel voor dat we inzet op dat dossier nu toetsen aan de hand van de punten van M

Wij zullen morgenochtend proberen een aanzet te geven voor dat gesprek en bij jullie 0900 op bureau te hebben

Hartelijke groet

10 2e

Sent with BlackBerry Work

Cwww blackberrv com

I0 2e 10 2eFrom

Date Monday 09 Aug 2021 9 02 PM

To [l0 2^jj 10 2e ~l@minbuza nl | lOK2e | tlO 2eH lOjPej ^@inmbuza nl |lOM2e|lfP ^^4H 10K^e |@mmbaza nl

l@minbiiza nl | iQ 2e 1Q 2^H lQ 2e

I0 2e |@mmbiimnl

@minbiiza nl

|@tnitibiiza til I0 ^0 2o

@mmbuza nl

Cc [ 10 2^i
ClOK^s |@minbuza nl lO 26[ noH2e

[I0 [2e|j|{10 2e | j 10 2e tommbuza iil t[
Subject Reactie M op memo Afghanistan

10 2e

10 2e

Beste 10 2e] 10 2e]j IO 26 en anderen

M reageerde al op het memo inzake Afghanistan Haar reactie staat in Foxy en heb ik voor het gemak ook hierbij gevoegd

10 2e en 10 2«

Kunnen jullie antwoorden op de drie vragen van M verzorgen in overleg met andere betrokkenen incl DCV inzake de

alternatieve snelle methode als docs haperen Ik stuur die dan door

Kunnen jullie ook een korte interventie in de MR van vrijdag voorbereiden

Daarnaast moeten we beginnen aan de Kamerbrief

lOK^Oje kunt met deze reactie de blokboeking en maken We horen het graag zodra dat Is gelukt

Er zijn meer stappen die we nu moeten zetten heldere afspraken met de IND over de tijdlijn en hun inspanningen informeel

informeren partners etc Ik stel voor dat jullie onderling afspreken wie wat doet Deze acties graag ook onmiddellijk starten hoeft

niet te wachten tot pre crisisberaad woensdag of het bredere overleg donderdag

Zoalj 0 2^fen 0 2« orige week ook al aangaven schakel vooral meteen hogere niveaus in als dat dienstig is Dit is nu echteen

urgent dossier en het is helemaal prima om daarover op hoog niveau te overleggen

Hartelijke groet

i0 2el

I
i0 2e 10 2e

Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands

RiJnstraatS | P O Box 20061

2500 EBThe Hague

Phone |_ 10 2e |6426
E mail

Twitter ^

10 2e @minbuza nl

10 2e

00091 288799



^ Huidige stand

DEF heeft 273 tolkenpassen verstrekt

o 108 tolken zijn in NLaangekomen

o 53 bevestigd door DEF die nu in de procedure zitten

o Ontbrekend aantal 112

KAB voIgt de 53 proactief op

o 7 aanvragers 1 maand geen reactie

^J4 aanvragers zijn bezig met verkrijgen

l^etsbaar en zou gebaat zijn bij een alternatief

o 5 aanvragen met bijzonderheden komen niet opdagen bij afspraken willen niet wettige kinderen meenemen of

ouders broers zussen I h g v problemen met documenten wordt vertrouwensadvocaat ingeschakeld Een

aanvrager herhaaldelijk niet komen opdagen bij zittingen

NB aanvragen van paspoort kan enkel o b v een Tazkira Afghaanse identiteitskaart Wachttijd voorTazkira gemiddeld

2 maanden

Daarnaast veel vertraging vanuit de tolken zelf veelvuldig hebben mensen uitstel van 3 maanden gevraagd Deze week

hebben twee tolken zich teruggetrokken uit de procedure {waren gereed voor vertrek

Indien documenten in orde bewijslast plus wettelijk vereiste documenten doorlooptijd van aanmeldingtot vertrek 3

weken Sinds juni 21 vijf snelle aanvragers

Vereiste documenten

o Geldig paspoort

o Trouwcertificaat t b v vaststellen familieband vereist om kindontvoering uitte sluiten

o Ihgv ontbreken trouwcertificaat geboortecertificaat

o Geen vereiste wel opgevraagd voor dossier indien in bezit aanvrager Tazkira Afghaans identiteitsbewijs

l 5l MotiePiri 3 6 2021

[verzoekt de regering om voor i0M2e Nederlandse aanwezigheid alle mogelijkheden te benutten om ervoor te zorgen dat

de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn Pit door actief alle tolken ongeacht hoe lang ze voor defensie

hebben gewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met het verkrijgen van

identiteitsdocumenten ook via bevriende ambassades consulaten en militaire bases het proces waar mogelijkte

vereenvoudigen en in te korten desnoods de mensen op te halen evenals Afghanistan veteranen die tolken willen helpen
actief te ondersteunen bij hun belangrljke werk en het ultwerken van een evacuatleplan op basis van het principe nd’i0 2^
left behind voor hetgeval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder verslechtert ]

00091 288799



I0 2e ~|@minbuza nl1 Toj^ I0 2e jf^
I0 2e I@minbuza nl1

I0 29 | t l0 2e |[1 I0 2e |@minbuza nn i0 2e» | I0j 2e I

{I0 2e] |@minbuza nl1{10] 2b^iQ 2e^ri inbuza nl1 l iQ 2e | |1Q 2^|
From

|10 29|
Subject RE RE MT

Received

To

10 2 [t |10 29|
Thur 9 2 2021 7 38 27 AM

Thur 9 2 2021 7 38 27 AM

Agenda

Van bultan ralkwjjdta varzoak

10 2a I0 2e

10 2 0

I0 2a

Beleid

1 Prioriteiten toekomstige inzet politiek OS humanitair schaduwpost Den Haag

2 Rol regionale posten bij analyses en rapportages

3 NORDICS plus hoe gaan zij hun beleid en organisatie opzetten Kansen voor een gemeenschappelijke aanpak

4 Gaan we verder met een vorm van re integratie strijdkrachten TB ANDSF restanten Burundi model of is dit te ambitieus

I0 2e we hebben in Burundi veel ervaring opgedaan maar uiteraard op een veel kleinere schaal

Beeldvorming

1 Tot nu toe is de beeldvorming bepaald door derden ik ben nooit gevraagd om enige input dit heeft grote risico s denk

aan uitspraak M dat zij niets wist van FRA actie om al in mei evacuatie van lokale staf voor te bereiden etc

2 Tijdslijn afwerken

Valt bulten relkwijdte verzoek

Greet

0 2^
Sent with BlackBeny Work
www blackbeny com

00092 288833



|@minbuza nn I0 2e

@nninbuza nl1 I0 2e l@minbuza nll

@minbuza nl]

@minbuza nll

@rvo nr] | [10K29 |iOK24 lops |@nninbuza nl] |
|@mit^uza nil

@minbuza nl]

I io 26 ^0 2^ I0 2e |@minbuza nl1 I0 2e 10 2eTo

riQKlel 10 2e lta minbuza nl1 l i0 2e || 10 26 M 10 2e

Il0 2e

10 2e

ta minbuza nl1 iiO 2eHiO l2^t ilO 29fl iQ 2e

10 2e

10 2e I I0 2e

10 2«| 101 29 10 29@minbuza nl1
I0 2eI0 2e l@rvo nrD QOK^e

i0 2e |@minbuza nl1 l
I0 2^j 10 2^^l@minbuza nl]
^K 2e [i0 2^fl io 29 |@minbuz£Tn]L^iO 2e|gMlg 10 29 |@minbuza nl]

tioiM io 2e I@minbuza nl1

10 2e

10 2e I0 2e I@minbuza nl1 dO 2e

Oiminbuza nli
10 29 |@minbuza nI] | 10 29 ]

f ^ 2e l@minbuza nl]

10 {2e 101 2e

\10 2910 2e 10 2e10 2e

10 2e 10 2d

io 2e I@minbuza nl1
_ _

[1Q 2b |@minbuza nl] M ^10 2Bl |~ 1Q 29 |@nninbuza nlin 1Q ^^ l iO i2ell 10 29 |@minbuza nl] | 10 [29

l@minbuza nll

10 2e

101 29

10 29 io 2e |@minbuza nl1 jio 2eti^ I0 2e

10 2^ 10 29 I a minbuza nl1 1Q 29

io 2e |@minbuza nl1iiO 29f~
@minbuza nl1 ] io 2e |

101 2610 2e

io 29 ajminbuza nll mm10 2e I

I I0 2e 1 10 29 ©minbuza nl] I 10 129 6^0 2 10 2b @niinbuza nlJ f 10 29

| I0 2e I io 26 ^minbuza nll 101 26 1 i0 2e |[1 i0 2^ |@minbuza nl1 l io ^

|i0 2^ 10 29 | @minbuza nl]
| i0 2e | 101 26 l@minbuza nlE 1QK26 | I0 2e

[I0 2e | 101 29 I @minbuza nl1 | 1Q 26

I0 2e |[1 I0 2e ^minbuza nll lQ 2e

io 2e I@minbuza nl1 1 i0 2e

101 29 @minbuza nl]

i0 29 l@minbuza nl] 10 29

@minbuzamii kio 2e

10 29 |@minbuza nl1 l 10 29 | 1Q 29 @minbuza nl1 0 24
1Q 26 ^@minbuza nl1 ioi 26[i |iO 2e|j ioi 2e |@minbuza nll

101 29 ]@minbuza nl1 l I0 2e iiQ 2ei

I0 2e I@minbuza nl1 1 1Q 2^ I | i0 2e |[1 I0 2e @minbuza nl1 1 I0 2e

i0 29 |n 10 29 |@minbuza nl] |0 2HiOM2^[^ 1Q 26 |@minbuza nl] | iO 129i|H 10 29 i0 29i

i0 2e T|01 2ti 10 29 ]@minbuza nl] | 10 29] | 101 29 n@minbuza nl1 | |10 29 | |10 29|^ 1Q 2^
I 101 2^ l@minbuza nl] I I0 2e

^ 2e |@minbuza nn

From Id 01 2^10 2^
|i0 29|i Fri 9 10 2021 10 26 36 AM

Subject Weekbeiricht Islamabad 10 September 2021

Fri 9 10 2021 10 27 25 AM

10 2el

101 26

101 26

iQ 2e I@minbuza nl1 10 2b

@min buza nl

l@minbuza nl]
I0 2e |@minbuza nl]i 1oi 2^ | iO 29| I0 2e feminbuza nl]10 2e

101 29

Received

Beste alien

Na een onderbreking van enkele weken wegens de situatle In Afghanistan en de voortdurende evacuatie via Pakistan hlerbij weer

een weekbericht vanuit Ambassade Islamabad

Hartelijke greet

10 29

Afghanistan politiek

Wan 1 2 September bezocht M Islamabad waar zij sprak met

hier M werd voorafgegaan door haar Duitse collega

jsprak Ookde Brltse 2 3 sep en Itallaanse 5 6 sep MBZ s bezochten Islamabad terwijl de Spaanse

brachten allebei eveneens een bezoek aan de grensovergang tussen Pakistan en

oor het gespreksverslag klik

die op 31 8 in Islamabad was en met 101 29 I 10 29

I0 2a

10 2e

101 261

101 29MBZ vandaag aankomt

Afghanistan bij Torkham op de doorgaande weg tussen Islamabad en Kabul Op 9 9 bezocht ook de 10 2a

10 2e I n een persverklaring riepen beiden de Internationale gemeenschap op om gelden vrij te maken om een

humanitaire ramp In Afghanistan te voorkomen

V Pakistan heeft I0 2al gereageerd op de aankondiging van de Afghaanse interim regering in een persverklaring van

MoFA In het statement stelt MoFA We have noted the latest announcement about formation of an Interim political set-

up in Kabul which would address the requirement of a governance structure to meet the urgent needs of the people of

Afghanistan Pakistan heeft bij de Taliban aangedrongen een inclusieve interim regering te vormen die ook acceptabel

zou kunnen zijn voor de Internationale gemeenschap 10 2a

I0 2a

V Op 8 9 organiseerde Pakistan een virtuele conferentie met MBZ s van landen in de regio om de situatie in Afghanistan te

bespreken Deelnemers waren China Tadzjikistan Oezhekistan Iran en Turkmenistan De ministers bespraken de

humanitaire situatie en nijpende voedseltekorten I0 29l jtelde voor om bij de volgende bespreking ook de Taliban MBZ

uit te nodigen

V De Taliban willen zich aansluiten bij CPEC China Pakistan Economic Corridor zo stelde woordvoerder

afgelopen week De totale waarde van geplande CPEC investeringen in Pakistan is ong 62 miljard CPEC is het

vlaggenschip van het Chinese BRI Belt and Road Initiative en richt zich op industrialisatie en infrastructure^ projecten

00093
r\cht zich op connectiviteit wegen pijpleidingen spoorwegen tussen China Centraal Azie het Midden Oc20000^

Europe

101 26



V Op 4 9 bezocht

sinds de in name van Kabul op 15 8

Kabul Dit was het eerste hoge bezoekvan Pakistan10 2e

10 2a

I0 2a

10 2a

is momenteel in Islamabad ivm de situatie in Afghanistan Op 9 9 sprak hij met 10 2e

3ver de regionale veiligheid en de evacuaties uit Afghanistan

10 2e

10 2e

Afghanistan humanitair

I0 2a10 2eV tijdens een telefoongesprek verzekerd dat Pakistan de humanitaire missie van de VN

in Afghanistan steunt Veel ngo s hebben Pakistan verlaten sinds de overname door de Taliban terwiji een humanitaire

crisis ophanden is internationale donoren en instituties hebben daarnaast hun steunbetalingen opgeschort en zijn

terughoudend om de Taliban te financieren Pakistan helpt ook de WHO en WFP om hulpgoederen naar Afghanistan te

heeft

transporteren

V

V I0 2a

V De verwachtingen qua toestroom aan vluchtelingen lopen sterk uiteen Een maand geleden werd gesproken over 300 000

tot 2 000 000 nieuwe vluchtelingen Vooralsnog lijkt een burgeroorlog afgewend waardoor de onmiddellijke toestroom

naar verwachting beperkt blijft De situatie blijft echter volatiel en een mogelijke humanitaire ram p voedselnood leidt

mogelijktot een toename van IDPs en vluchtelingen

V De belangrijkste grensovergangen zijn soms open soms gesloten Naar verluidt worden m n aan de Afghaanse zijde

mensen tegengehouden die de grens willen oversteken Afghanen hebben een visum voor Pakistan nodig en de

Pakistaanse ambassade in Kabul is nog geopend

Valt buitan raikwijdta varzoak

10 26

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Pakistan

Plot 167 Street 15 Sector G5 Diplomatic Enclave | P O Box 1065 | Islamabad 44000

TT^ 2|^M

eI 10 2a ligminbjza ^
W hittps netherlandsandyou nl

FB DutchEmbassyPakistan

00093 288834



I0 2e |@minbuza nn
1Q 2e | fl 10 2e |^ I0 2e |@minbuza nl1 | I0 2e

To 10 2e

I0 2e l@minbuza nll KAB BSBfliO ^Cc

|o 2^minbuza nl]

From 10 2B|t |l0 26|
Fri 8 6 2021 9 45 53 AM|l0 2e|

Subject RE Weekbericht A^hanistan Veiligheid 001 010821

Fri 8 6 2021 9 45 54 AMReceived

I0 2e I

Ik stuur vandaag een update die meer info geeft over dagelijks wijzigend dreigingsbeeld

Over timing gaat de

maatregelen aangeven

die door ons 2x per week wordt gevoed en we werken met “triggers” die de10 2e

Ben benieuwd ISL kijken naar de inmiddels in brede niet Afghaanse kringen gedeelde info over grote

groepen ex Madrassah leerlingen Punjab Sindh die de grens richting Helmand Kandahar etc overtrekken om TB te

Ben benieuwdverversen 10 1b

Groet

10 2e

PS over de planning van DOPS naar jullie wist ik niets tot ik gisteren cc kreeg van e mails Daarover praat ik maandag met

VCIenDOPS

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From [
Date Friday 06 Aug 2021 12 57 PM

To l|l0 2^if0 ^H |@minbuza nl

Cc | 10 2e |H 10K2g H
Subject RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

10 2e10 2e @mmbuza nL

10 2e @minbiiza nL

Bestd^ en[ 10 2s

Veel dank hiervoor Nu wij de komende weken ook betrokken worden bij scenario planning missie DOPS 16 19 augustus en bezoek

Defat vanaf 9 augustus is het voor ons zeker nuttig om deze weekberichten te ontvangen Dat geeft mij ook meer context zodat ik

beter kan beoordelen welke info relevant nuttig is zoals wat ik gisteravond mailde Het gevoelen in Islamabad is dat

ontwikkelingen in Afghanistan heel snel kunnen gaan en dat volgens mensen hier onze scenario planning misschien wel heel snel

uitgevoerd moet worden Maar ikga ervan ult dat jullie of Den Haag de timing bepalen Wat is jullie eigen planning of gut

feeling

Sterkte en goed weekend voor zover van toepassing
10 2e

From [10 2e I0 2^ 10 2e @minbuza nl

Sent vrijdag 6 augustus 2021 00 39

To Plomp [ 0 2e

Subject FW Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

10 2e @minbuza nl

Hi 1t» 2e
^

Zal jou ook in cc houden ivm snel veranderde situatie

00094elijke groet 288888



I0 2e i0 2€|f I0 2e |@minbuza nn

TqK^ | 10 2e

To

I0 2e I@minbuza nl1 1 I0 2e | |lQ 2eH I0 2e |@minbuza nl1 I0 2e

io 2e l@minbuza nl] 10 2^ | | 10 2V |[| iOK2e @minbuza nl]
10 2e I Riom^

Mon 8 2 2021 10 02 07 AM

Cc

From

Sent

Subject FW uitkomsten hoogambtelijk overleg tolken

Received

Active caseload interpreters EKN docx

Mon 8 2 2021 10 02 09 AM

Vooruitlopend op het verslag deelde| iQ 2e | onderstaande terugkoppeling

De definitie van hoogprofiel werkzaamheden dient wat mij betreft volledig bij DEF te liggen als post zijn we niet in de positie

hierop te adviseren

Aanhoudende onduidelijkheid over tolken in de evacuatieplanning Vwb zijn we er klaarvoorals het morgen misgaat kan ik

tijdens het overleg vanmiddag al eea toelichten {in lijn met wat in het weekbericht stond er bevinden zich nog tolken in

Kandahar en het vliegveld daar is tijdelijk gesloten ISL als terugvaloptle lijkt ook onreallstlsch als we in een scenario zitten

dat de post niet meer open is

EUPOL besluit is uitgesteld wordt aangestuurd dit zeer snel in EU verband te bespreken

{10 2g^ordt aangehouden omdat de meerwaarde onvoldoende duidelijk is Ik zaI vanmiddag tijdens het overleg nogmaals

benadrukken dat het als terugvaloptle een absolute meerwaarde heeft ook gezien de drie weken die DEF voor zich ziet

niet opgenomen in het verslag onrealistisch Is In de bijiage zie je de huidige caseload 51 mensen waarvan DEF bevestigd

heeft dat ze voor NL gewerkt hebben zitten nog in AFG en er staat nog een behoorlijk aantal tolken niet op de radar

Greet

10 2e

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

Sent maandag 2 augustus 2021 12 37

To KAB CA [ IOK2e]@tninbuza nl 10 2e 10 2e

10 {2e g minbuza nl r0 {2^] 2a 10 2e @minbuza nl | 10 2e

@ind nl | [10 2e^@ind nl

@mindef nl

10 2e @minbuza nl j i0 2e^l0 2e 10 2e

10 2e @ind nl

10 2e 10 2e 10 2e

j 1P 2e |@minjenv nl I0 2e | S mindef nl

Subject uitkomsten hoogambtelijk overlegtolken

Importance High

Beste alien

Omdat tijdens het SMO onvoldoende tijd was om Afghanistan te bespreken vond er vrijdagochtend op Inltiatief van I0 2e een

ad hoc hoogambtelijk overleg plaats tussen DEF JenV en BZ over de situatle tavde tolken Ik kan helaas het verslag nog niet delen

maar wil hierbij vast de belangrijkste conclusies en actiepunten vast informeel met iedereen delen gezien de urgentie zodat we

daar mee aan de slag kunnen

1 De invulling van definitie van hoogprofiel werkzaamheden afgesproken dat komende woensdag tijdens het tolkenoverleg
tot een nadere Invulling van deze definitie te komen Defensie zal hiertoe een aanzet maken Daarbij kan gedacht worden

aan zichtbaar mee buiten de poort met de troepen in beeld Instructie doe alsof we de kamervragen hierover aan het

beantwoorden zijn

10 2e

2

10 2g

3 Evacuatieplanning DOPS dacht dat evacuatieplanning van de tolken meegenomen is in de evacuatieplanning van de

ambassade BZ meent van niet in ieder geval niet evacuatieplanning zoals de Kamer het bedoelt DOPS zoekt dit nader uit

Ook leeft bij BZ de vraag als het morgen misgaat zijn we er dan klaar voor ook al zijn opties via Islamabad nog niet

uitgelopen

4 Reikwijdte {EUPOL beveiligers beveiligers is onbegonnen werk Mbt EUPOL besloten dat JenV via hun kanalen en BZ via PV

Brussel aanstuurt op zeer snel overleg in EU verband hierover BIJ aanwezigen toch wel sterke wens voor EU coordinatle

hierop

5 I0 2a meerwaarde onvoldoende duidelijk zeker als gewoon vaart gemaakt wordt met de aanvragen die in behandeling

zijn wat sowieso het hoofddoel is Besloten deze even aan te houden tot de Kamerbrieven en eventueel meegeven als

beslispunt aan bewindspersonen

Tevens werd afgesproken in zijn algemeenheid dat

1 Communicatie onderling moet worden afgestemd
2 Er terughoudendheid moet zijn tav verdere verzoeken van media omdat nu eerst de Kamer geTnformeerd moet worden

3 In de Kamerbrief vragen de vlucht naar voren gekozen moet worden aangezien we met alle beste bedoelingen tav

00095 Qmmunjj atie niet in staat zijn het juiste beeld te schetsen en steeds weer in het defensief gedrukt worden Dit be ®®§®^



duidelijke communicatie over wie wel in aanmerking komt maar ook wie niet Expliciet aangeven dat bewakers er niet

bijhoren en waarom niet Ook aangeven dat we voor tolken richting 0 2eivan het proces komen kunnen we cijfermatig

aflopende instroom laten zien Ook heel duidelijke cijfers weergeven die voortgang laten zien Bijv van alle aanvragen die

tijdens het kamerdebat in behandeling waren zijn er inmiddels zoveel in NL

Actiepunten
Voorstel definitie hoogprofiel [ E| levert aan voorafgaand aan meeting woensdag

EUPOL ik heb al contact metPVEU endie staan inmiddels in contact met E DEO over de ED POL vragen i0 2e| heeft jullie

kanaal al lets opgeleverd

Evacuatieplanning DEF zoekt uit en licht nader toe Is haalbaar dit te bespreken op woensdag

Tav cijfers het verzoek wie is best gepositioneerd dit in kaartte brengenPP^fjPost Cijfers dan woensdag bespreken
Bovenstaande uitwerken aanvragen tijdens het debat die inmiddels in NL zijn

Uitzoeken hoeveel aanvragers problemen hebben met het verkrijgen van een paspoort flO^acbptie dus uitlopen

daarvoor KAB

Van alle aanvragen die nu bij ons in het systeem zitten waarvan vastgesteld is dat ze in aanmerking komen uitzoeken wat

de stand van zaken is Dus als iemand documenten moet inleveren waar is het wachten op Liggen er dingen vast op

missende documenten of andere knelpunten Dan per casus kijken of er een oplossing is of dat er lets gedaan kan

worden waardoor diegene toch door kan Uitzonderingen maken als het verantwoord is daarvoor snel escaleren Indian

nodig zodat we iedereen het land uit hebben per eind augustus

Groet

10 2e

00095 288889



Active caseload interpreters EKN n 51

Total nr interpreters badges issued by DEF

Interpreters arrived in NL
10 2e

Current active caseload

Remaining nr

1 Confirmed by DEF questionnaire sent no response yet | Total 18

10 2e

2 Questionnaire received passport Tazkira or marriage certificate missing | Total 15

10 26

3 Referred to family lawyer | Total 2

10 2e

4 Docs complete under assessment by IND | Total 6

10 2e

5 Everything complete no response from applicant not ready for departure | Total 6

10 2e

6 Everything complete applicant wants to take non eligible family | Total 2

10 2e

7 Ready for departure flight booked | Total 2

10 2e {first email 9 7 2021 departure 3 8 2021

Red non responsive

00096 290984



I0 2e|t |i0 2€j^ I0 2e |@minbuza nn I i0 2e hl lOK2e | I0 2e |@minbuza nl1 | M0 2e [
lO 2e D lQ 2e I@minbuza nl1 ll I0 2e HlO 2eM I0 2e |@minbuza nl1 1 l0 2e | l i0 2e]|| I0 2e |@tninbuza nll

I0 [2e] l@nninbuza nl] I 00M2e H|iQ 2^f lOM2e |@rninbuza nl] KAB BSBCiQ 24
{10 2» 1@minbuza nl1 | i0 2e [ 10 29 |@ininbuza nll | i0 2e

| iQ 2e | iOK2en@minbuza nll I 10 2 n iQ 2fe ^n@minbuzajiTTH I
tl0 2e i iOK2e |@minbuza nl1 lOK2eH 10 [29] | I0 2e n^@minbuza nll

From KAB

Ssnt Thur 3 19 2021 11 35 29 AM

Subject FW Reuters German airforce says second evacuation aircraft en route to Kabul

Received

To

10 2e» | 10 2»
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Thur 8 19 2021 11 35 33 AM

Van Newsroom

Verzonden maandag 16 augustus 2021 11 16 22 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Onderwerp Reuters German airforce says second evacuation aircraft en route to Kabul

German airforce says second evacuation aircraft en route to Kabul

A second German military aircraft is en route to Kabul to evacuate German citizens and Afghan helpers stranded there an airforce spokesman told

Reuters on Monday

A first A400M transport plane had left early in the morning from the air base in Wunstorf in northern Germany The aircraft are supposed to

shuttle between Kabul and the Uzbek cf^ital of Tashkent in order to rescue as many people as they can according to security sources
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Subject FW De Volkskrant Minister Sigrid Kaag ‘We hebben de situatie verkeerd ingeschat’
Received
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Thur 8 19 2021 11 23 47 AM

Van Newsroom

Verzonden dinsdag 17 augustus 2021 14 06 04 UTC 01 00 Amsterdam Beiiijn Bern Rome Stockholm Wenen

Aan Newsroom

Onderwerp De Volkskrant Minister Sigrid Kaag We hebben de situatie verkeerd ingeschat

Minister Sigrid Kaag We hebben de situatie verkeerd ingeschat^

Arnout Brouwers

Een dramatisch l0 2e van twintig jaar zegt minister van BuitenlandseZaken Kaag aan het begin van haar betoog tijdens het

overleg met de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan Wat mij betreft een ramp Ik kljk daar met enorme somberheid

naar

Het tempo van de opmars van de Taliban heeft de hele Internationale gemeenschap overvallen beklemtoont Kaag En ons dus

ook We hebben het niet zien aankomen en de situatie dus verkeerd ingeschat Het is verschrikkelijk dat veel mensen nu in angst

zitten

Ondertussen is een m ilitair vliegtuig vertrokken naar Kabul met een ambassadeur een nieuw team ter ondersteuning en zestig

militalren voor de beveillging om te blijven proberen mensen die daarvoor in aanmerking komen te evacueren

Binnen de grenzen van het mogelijke zegt Kaag zullen we de komende etmalen de meest schrijnende gevallen een plekgeven

Ze heeft het dan ook over de andere categorieen Afghanen die Nederlandse inspanningen in het land hebben ondersteund

inclusief ontwikkelingswerkers journalistieke fixers en mensenrechtenactivisten

Ze zullen op die vluchten komen zegt Kaag onder het voorbehoud dat het mogelijkzal zijn ‘We zijn ontzettend afhankelijk van

onze Amerikaanse vrienden en bondgenoten zonder hun air cover en bescherming van de luchthaven is er niets mogelijk

Kaag gaat ook in op de mediaberichten dat het ambassadepersoneel dit weekend naar het vliegveld is overgebracht met

achterlating van de lokale medewerkers Het Nederlandse personeel op de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul Is

zaterdagnacht van het bed gelicht door Amerikaanse militairen zegt Kaag

Volgens haar werden de diplomaten wakker gemaakt en moesten ze vanwege een acute drelging onmiddellijk naar het vliegveld

Toen was er een breakdown in communicatie ze konden hun plaatselijke personeel niet inlichten Een paar uur later zodra dat

weer kon zijn die ingelicht

Leijten {SP zegt dat mensen naarverluidt niet meer het vliegveld kunnen bereiken

Kaag ‘Niemand kan en zal dat garanderen Wij zetten alles op alles om de mensen die wij al geTdentificeerd hebben en ook

anderen die zich nog melden in veiligheid te brengen Maar wij hebben niet de invioed of controle of middelen om mensen die

verder van Kabul af zitten opte halen Dus nee er is geen garantie

Kaag ‘Over de uitvoering van het Amerikaanse besluit tot terugtrekking is iedereen natuurlijk totaal ontevreden ik ook Dit is de

realiteit waarmee wij kampen Het zou onterecht zijn als de indruk wordt gewekt dat wij willens en wetens ons best zouden doen

te vertragen Wij zijn overvallen

Leijten ‘Wij krijgen nul op het rekest over waarom Kamervragen niet zijn beantwoord en nu ook op de vraag waarom die motie

niet is uitgevoerd Dan zegtde minister “ledereeen die dit had kunnen voorspellen krijgt een Nobelprijs datvind ikgeen manier

van debatteren

Piri Ik denk dat niemand een Nobelprijs gaat winnen voor hoe deze evacuatie plaatsvindt

Don Ceder ChristenUnie zegt dat andere landen a I eerder aangaven ruimhartig te zullen zijn met evacueren onder andere

Frankrijk ‘Nederland kondigde deze week nog aan terughoudend te zijn met andere mensen dan tolken uit vrees voor

onbeheersbare toename van het aantal Afghanen dat zich aanmeldt ‘En nu zegt u we zetten alles op alles Klopte dat bericht

aan de media dan niet Klopt het dat u veranderd bent van standpunt Zo ja bent u het er dan mee eens dat dit noodzakelijkerwijs

vertraging heeft opgeleverd

Kaag ‘Dat kan ik zo niet zeggen Ik denk dat dit hoort bij een evaluatie Het is gepast dat we op een ander moment daarover

kunnen spreken

Deze e mail is onderdeel van de Real Time Monitoring RTM van de Newsroom van de Directie Communicatie COM
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20210821 Crisisberaad Afghanistan 10 00 docx
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Bijgevoegd het verslag van het crisisberaad van vanmorgen lO OOu

Hartelijke greet

10 2e

VCI Crisisteam
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Tijdlijn tolken EKN Kaboel

11 auQustus 2021 KAB stelt voor aanvraaers a\ in het eerste mailcontact te vvijzen op noodzaak

snelle start aanvraaq paspoort IND JenV DAO en DEF akkoord op 12 auqustus 2021 fzie

MINBUZA 2021 10 1b

10 auqustus 2021 Reactie M memo Afghanistan update actiepunten reactie KAB

Evacuatie in overleg met AZ BZ en IND gaf Defensie vanochtend 10 8 aan een of twee

charters te willen inzetten om de 50 aanvragers van wie reeds is vastgesteld dat ze NL

tolken zijn maar die nog in de procedure zitten voor eind augustus op te halen in Kabul

DOPS kan z s m de planning hiervoor in gang zetten Tolken zullen hierdan met

voldoende lead time van op de hoogte worden gesteld zodat zij tijdig naar Kabul kunnen

komen GRAAG AKKOORD

KAB Post heeft geen capadteit denk ook aan veiligheidsrisico s om on the ground dit

militaire vertrek te ondersteunen toegang tot HKAIA airport moet worden geregeld
omdat het hier gaat om Afghaanse nationals Advies om vertrek van reeds afgeronde
dossiers niet uit te stellen wanneer tolken gereed zijn voor vertrek Dient goed in kaart

gebracht te worden om hoeveel mensen het werkelijk gaat

Documenten belangrijke bottleneck voor de tolken in procedure is niet de NL

visumverstrekking eenmaal akkoord^ gaat het snel maar het verkrijgen van de

benodigde Afghaanse documenten Verzoek van Defensie is om daarom de

documentvereisten paspoort en geboortecertificaat te laten vallen NB Risico bestaat

dan dat er bijvoorbeeld i p v een echt kind een ander familielid neefje of nichtje
meekomt maar snelheid wordt nu belangrijker geacht dan zorgvuldigheid Verzoek om

documentvereisten te laten vallen zal aan i h b StasJenV IND worden gericht^ maar

mogelijk belegt Defensie hierover nog een BWO met MBZ MDEF en StasJenV voor politiek

akkoord GRAAG AKKOORD

KAB als alleen maar de check van de naam heeft plaatsgevonden door Defensie wel of

niet een tolk geweest dient bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met

risico s door achterwege laten check op ID documenten gezien recente fraude met

inbegrip van onvoldoende bewijs van biologische relatie met kinderen i h b meisjes

trafficking van achtergrond contacten van aanvragers die reeds enige tijd in door

Taliban bezette gebieden zoals Uruzgan woonden etc Wie gaat dat controleren en

wanneer KAB adviseert daarom de basisdocumenten wel te controleren anders dan

reisdocument zelf I0 2a

10 2a Ook cruciaal dat IND hun online vetting alsnog uitvoert Vaak voorgekomen
dat tolken kinderen van familieleden proberen mee te nemen Zonder gedegen check kan

dit in NL als kindontvoering geclassificeerd worden of dient later meegewerkt te worden

aan gezinshereniging als het kind in kwestie melding maakt niet bij de tolkengezin te

behoren

Optie laissez passers Acceptatie AFGaut ook als wij in NL instemmen met het laten

vallen van de documentvereisten of het verstrekken van laissez passers aan Afghanen in

Afghanistan dan nog moeten de Afghaanse autoriteiten instemmen met het vertrek van

hun landgenoten zonder Afghaans reisdocumenlSIOK^^^B heeft daarover vandaag

gesproken met Protocol van het Afghaanse BZC1^^©A0 kaartdit morgenochtend 11 8

aan bij de Afghaanse ambassadeur h t s

KAB Protocol is bereid om proces tot verkrijgen paspoort te versnellen op basis van NV

Op dit moment is een eerste probleem ontstaan bij een civiele charter omdat Afghaans

gezin zonder paspoort vertrok

Belteam dzz suggestie om veteranen reeds in NL aanwezige tolken in te zetten om de

tolken die nog in Afghanistan zijn na te bellen vond Defensie voor nu geen goed idee

liever KAB CA als single entree point houden zolang KAB nog open is Als KAB sluit dan is

vindt Defensie een belteam vanuit Den Haag wel verstandig KAB verkeerd begrepen Het

gaat om een voorstel om in NL aanwezige tolken te vragen of zij nog ons onbekende

tolken kennen die mogelijk nog in Afghanistan zijn Tolken bellen die we kennen is geen

issue Proactief tolken benaderen die nog niet in het proces zitten is eveneens toezegging
aan de Kamer NB mocht het richting de inzet van de charter niet mogelijk zijn om alle 50

aanvragers in de procedure te bereiken dan zou het veteranen tolkennetwerk vanuit NL

wellicht alsnog als belteam kunnen worden ingezet 10 2a

00100 288947



10 2a bii afschalinq sluiting post Defensie is akkoord met uitqewerkt voorstel

I0 2avan KAB om

l0 2a

I0 2a

10 auQustus overzicht aevoeliaheden t a v tolkenorocedure t b v pIv CdP

DEF als eindverantwoordelijk ministehe voor de tolken irnmers hun vml medewerkers

en daarmee hun dutyofcsre die de keten uitvoert^ stelt zich reactiefop
o Post heeft herhaaldelijk aangegeven dat de tijd opraakt urgentie vanuit DEF lijkt

niet te worden gevoeld
o Verzoeken van post om proactief naar tolken opzoek te gaan eveneens conform

toezegging Kamer worden niet opgevoigd DEF geeft herhaaldelijk aan niet veel

tolken meer te verwachten Dit baseren ze o b v binnenkomende aanvragen

l p v een gedegen overzicht

o Signalen van de post dat binnenlandse vluchten minder betrouwbaar worden

terwiji er nog tolken in m n Kunduz en Kandahar zitten worden niet door DEF

opgepakt DEF denkt niet mee met opiossingsrichtingen en reageert traag niet op

voorstellen

Druk om meer documenten te laten vervallen hierbij belangrijk
o Visumverstrekking is geen vertragende factor Post is i o m DCV opiossingen aan

het uitlopen voor visumverstrekking ihgv afschaling post visumbrief

o Identiteit van aanvraaer moet absoluut vastgesteld worden Veel aanvragers met

vervalste certificaten en of documenten hen laten reizen brengt veiligheidsrisico
NL met zich mee

o Wettelijk gezlen mag een relziger niet zonder paspoort het land verlaten

Altematleven op het paspoort zijn daarom een Inbreuk op de soeverelnitelt van

Afghanistan

Optle die nagelopen kan worden aanvragers mllltair uitvilegen Hierbij hoeven indlen NL

daarvoor kiest geen reisdocumenten opgevraagd te worden Belangrijk dat dan alsnog de

Identiteit wordt vastgesteld o b v een identiteitsbewijs of elders Er zIjn landen die hlervoor

gekozen hebben belangrijke kanttekening is dat dit in feite dus illegaal is

9 auQustus 2021 weekbericht KAB

Voormalige tolken NLse militaire missie

Hoofdtaak van de post is de snelle afhandeling van aanvragen van vml Afghaanse tolken

die al zijn goedgekeurd door het verantwoordelljk mlnisterie van Defensie ZMA Kaboel

benadert alle aanvragers proactief zodat actiever naar opiossingen gezocht kan worden

indien het proces vertraagt De verslechterende veiligheidssituatie en verstoring van civiele

binnenlandse vluchten zijn zorgpunten in het bijzonder voor Kandahar nabij Uruzgan en

Kunduz waar NLse militaire aanwezigheid was Helaas haken ook aanvragers in een laat

stadium af of zetten zich onvoldoende in om de vereiste documenten te krijgen Er zijn ook

successen tolken die zich een maand geleden meldden zijn binnen vier weken vertrokken

D^ 0 2 kondigde dinsdag haar verdere plannen aan voor Afghaanse burgers die in

aanmerking komen voor een visum Door verruimde criteria komen naast vml tolken en

lokale ambassademedewerkers nu ook andere Afghanen in aanmerking die werkzaam

waren voor VS gefinancierde programma s nao s en mediaoraanisaties De VS begint deze

week met twee chartervluchten per dag
hun lokale staf en of tolken

10 2a 2 a vliegen uit of faciliteren

6 auQustus 2021 Veiligheidsupdate KAB

Evacuatie lokale staf nationals en niet essentiele staf

hebben het uitvilegen van LES nationals en niet essentiele

staf geintensiveerd om de deadline 31 augustus te halen Hoewel deze landen grotere
aantallen lokale staf en nationals hebben beschikken deze posten ook over veel meer staf

NB 10 2a

00100 288947



en werken zij samen in een speciale VS task force voor deze massale logistieke operatie
met een grote capaciteit Het is een misverstand te veronderstellen dat de ratio capaciteit

op de post uit te vliegen LES^ tolken etc voor Nederland het zou toelaten later te starten

Ambassade begint met integrale planning en draaiboek uitviiegen lokale medewerkers en

gezinnen 160 pax plus de aanvullende lijst van hardheidsclausule gevallen zodat na

goedkeuring door IND etc qeen verdere vertraging ontstaat

Veel ambassades j I0 2a |nu ook hebben in hun reisadviezen nationals opgeroepen

Afghanistan te verlaten NL heeft het reisadvies ook op sociale media geplaats om een

beter bereik te hebben

|o 2^aat over tot een noodverhuizing naardeGZ [ en schaalt af

tot een absoluut rninimum van 3 diplomaten j0 2k ompound met de |l0 2g| s gelegen aan

onze straat 10 2a jeraadt zich over veiligheidsimplicaties
VN en NAVO vragen lidstaten om deel van hun LES visum te verstrekken en op te vangen

10 {2a

5 auoustus 2021 noamaals push voor ootie 10 2a

10 2a
Ander punt is dat de

verslechtering kan DEF daarin mee Moet w orden uitgewerkt Mn ook hoe dit kan werken als

ambassade afschaalt of sluit Hier moet serieus rekening mee worden gehouden op korte termijn
We weten nu dat IND op grond | iO Ua Icheck kan werken Ik heb met| IO ^ besproken dat zij
checkt bij10 2^fen l0 2ehoe dit kan werken als post geen visa meer kan stickeren Hiervoor moet

ook weer de procedure uitgeschreven en administratief rondbreien van contractering begrijp dat

daar een waiver voor moet komen Wij proberen ook nog ergens extra capaciteit vandaan te

toveren die kan helpen bij dit soort dingen maar hebben die nog niet will keep you posted

optle dit lljkt BZ toch verstandig gezlen de snelle

4 auoustus 2021 KAB alerteert dat redenatie DEF dat toestroom nieuwe tolken ophoudt niet

klopt

KAB benadrukt nogmaals richting DEF dat het niet te zeggen is of de stroom van

aanvragen nu opdroogt Afhankelijk van verschillende factoren Plaatje moet scherper Gat

tussen aantal tolkenpassen en aantal mensen in beeld stelt niet gerust
Er moet nagedacht worden over opiossing voor scenario dat de ambassade afschaalt of

moet slulten Uitwerking evacuatleplanning en procedure na vertrek ambassade door DEF

Om te weten voor hoeveel tolken deze optie zou opgaan is het nodig om te weten waar

mensen ongeveer zitten KAB is dit aan het navragen maar dit Is bewerkelijk want veel

mensen zijn moeilijk bereikbaar

3 auqustus 2021 bevestiqinq DEF voor hoteloptie na initieel voorstel op

Defensie is ook voorstander van het idee om Afghaanse tolken waarvan Defensie of DGP V

EUPOL heeft aangegeven dat zij voor Nederland hebben gewerkt naar Kabul over te laten komen

Wij denken ook dat dit kan helpen om de tolken met gezin snel uit Afghanistan te krijgen lO ib

10 1b

2 auqustus 2021 KAB siqnaleert dat ti1d drinqt I0 2a

KAB geeft aan dat de tijd steeds meer gaat dringen vluchten worden steeds minder

betrouwbaar KAB heeft berekend dat van 273 tolkenpassen er nog 120 tolken te

verwachten zijn 102 in NL 51 in pljplijn DAO wil meer duldelijkheld over de exacte

status problemen van de 51 aanvragen

KAB en DAO eens over wekelijks bewindslieden informeren over voortgang ontwikkelingen
en risico s d m v kort bulletin DEF geeft aan dit overzicht niet te hebben en dus niet een

bulletin te kunnen schrijven
BZ verzoekt DEF de lead te nemen in vraagstuk of bevestigde tolken tijdens proces naar

Kabul gehaald zouden moeten worden om te voorkomen dat ze elders vast komen te

zitten en niet kunnen uitreizen DEF zal intern voorleggen Indien akkoord kan KAB

uitwerking uitzoeken KAB geeft aan dat documenten voor tolken van buiten Kabul ook in

Kabul aangevraagd in orde gemaakt kunnen worden bij Afghaanse autoriteiten

00100 288947



KAB meldt dat er geen afspraken tussen Afghaanse autoriteiten erljoi^tijn over snelle

afgifte van paspoorten Volgens Afghaanse autoriteiten alles in twee weken KAB gaat na

of |l0 2ahier ook andere ervarinaen mee heeft en zo niet waarom niet

I0 2a

1 auaustus 2021 Veiliaheidsupdate KAB

Evacuatie lokale staf nationals en niet essentiele staf

zijn reeds begonnen of gereed met uitviiegen van LES nationals en niet

essentiele staf met als deadline 31 augustus Hoewel deze landen grotere aantallen lokale

staf en nationals hebben beschikken deze poster ook over veel meer staf en werken zij
samen in een spedale VS task force voor deze massale logistieke operatie met een grote

capaciteit
Ambassade heeft het overzicht van de lokale medewerkers en gezinnen 160 pax die

mogelijk naar Nederland zullen reizen en daar asiel zullen aanvragen conform de

tolkenprocedure ingediend De complete lijst van medewerkers en gezinnen met alle

paspoorten en andere documenten zijn op 1 augustus aan DCV IND is toegezonden Voor

58 familieleden wordt toepassing van de hardheidsclausule op humanitaire gronden

gevraagd Er zijn thans lange wachttijden soms een week voor paspoorten en

reisdocumenten door de enorme toeloop van vertrekkende Afghanen
Ambassade heeft reeds sinds januari jl een afschalingsplan met indicatoren gereed met

vaststelling van essentiele staf uitgezonden en lokaal Zodra deze fase zou ingaan is er

geen of zeer beperkte capaciteit voor de verwerking van tolkenaanvragen zie ook

reisadvies voorandere doelgroepen die geen ondersteuning meer kunnen krijgen NBP^a
jOM^^eeft nu aangegeven geen tolken en andere vootmalige werknemers buiten Kaboel te

kunnen faciliteren met transport etc

NB er is alleen een evacuatie extractie in non permissive omstandigheden door

DOPS MinDef voorzien van een relatief kleine groep essentiele staf incl BSB plus

Hongaren beveiligers en Zwitsers bindende afspraken voor die tijd moeten alle niet

essentiele stafleden en LES het land uit zijn

I0 2a

1 auaustus 2021 Weekbericht KAB

Vootmalige tolken NLse militaire missie

Afgelopen week veel NLse media aandacht voor voormalig Afghaanse tolken NRC Trouw

Trouw Artikelen bevatten feitelijke onjuistheden NL heeft geen kantoren in Baikh en

Kandahar geopend 10 2a

10 2a

Ook zijn er geen plannen voor diplomatieke posten in de regio om

werkzaamheden over te nemen mocht de ambassade de deuren moeten sluiten De post in

Kaboel is nimmer gesloten i v m COVID 19 anders dan in een artikel staat vermeld Wat

niet wordt vermeld is dat vooral na het besluit van VS en NAVO om de missies te

beeindigen de toeloop van mogelijke tolken sterk is toegenomen

| l0 2a |heeft de eerste vlucht onder Operation Allies Refuge uitgevoerd met aan boord 200

Afghanen die werkzaamheden voor de VS hebben verricht De operatie is erop gericht de

Afghanen die in aanmerking komen zo snel mogelijk naar de VS te halen Ook VK en CAN

werken samen bij deze grootschalige operatie die uiterlijk 31 augustus afgerond zal zijn

10 2a

30 iuli 2021 teruqkoppelinq hooqambteliik spoedoverleq

10 1b
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30 iuli 2021 NRC artikel interview DEF over tolken met politieke oevoeliaheden

Politiek het meest gevoelig is de volgende onjuistheid

De intske procedure is eveneens sterk vereenvoudigd zo verteit I0 2e Zo zijn er twee

kantoortjes geopend in de prownc es Kandahar en Balkh^ waar identiteitspapieren kunnen warden

gecontrofeerd en tolken niet meer been en weer hoeven naar de hoofdstad „We doen het zo snef

mogefijk zegt I0 {2e „Maar we moeten het wei zorgvuldig bfijven doen
^

We hebben sinds begin juni aangegeven aan de Kamer dat we hier mee bezig waren niet dat dit

al gedaan was Afgelopen maandag is totaal onverwacht duidelijk geworden dat het niet mogelijk
om documenten bij die kantoren in te

nemen en te checken Hierover is op dinsdag en woensdag gesproken met Defensie Aangezien dit

een toezegging aan de Kamer was^ zal in de eerstvolgende kamerbrief uitgelegd moeten worden

dat het ondanks alle inspanningen niet mogelijk is gebleken deze decentrale opties te

verwezenlijken Dat nu in NRC de indruk wordt gewekt dat deze kantoortjes al open zijn is daarom

kwetsbaar Die zijn niet open zijn nooit open geweest en gaan dus ook niet open Defensie wist

dit dus het is moeilijk te begrijpen waarom ze dit dan toch hebben gezegd

10 2a

Vender

de noodplannen die klaarliggen bij ons niet bekend Wei is de ambassade nu bezig dat

uit te lopen
defensie houdtzich op de vlakte in deze discussie

en inderdaad dat verhaal dat ze niet weten wie het zijn Daar heeft de Kamer MinDEF

uitvoerig op bevraagd en die motie uit juni zaq op het actief benaderen van mensen

Defensie heeft ons altijd gezegd dat de

de indruk dat dit niet zo was hetgeen dus ook in dit artikel ii1kt te staan Vreemd genoeg

bevroeg i|i|0 ^ilhier qisteren nog op en toen zei hij dat

benadert

Het klopt overigens dat er door corona achterstanden waren Dat lag voor een klein stukge

bij de ambassade misschien maar was vooral omdat er geen vliegtuigen gingen en er dus

niemand weg kon Ook dat weet defensie want ik heb wei eens voor een kamerdebat met

i|0 2fetiitgezocht wanneer die vluchten exact niet gingen

wat zij kunnen doen zonder onze aanwezigheid10 2a

dat doet maar we kregen alI0 2e

Ne\ actief mensen10 2a

28 iuli 2021

00100 288947



10 2a

28 iuli 2021

Verslag tolkenoverleg

Media aandacht

• BZ uit onvrede over feit dat woordvoering niet was afgestemd en herkent notie niet dat er

”70 tolken nog in Afghanistan zijn Belanghjk om te spreken van aanvragers niet van

tolken omdat nog niet is vastgesteld dat zij voor NL gewerkt hebben

• DEF geeft aan dat morgen een interview met NRC plaats zal vinden en dat DEF rectificeert

richting ANP
• BZ doet de suggestie om de lijst met tolken in procedure op te schonen Belangrijk om te

zorgen dat daarin niet ook de steeds groter wordende groep vervalste aanvragen in zit

• BZ en DEF constateren dat er nu ook vragen over de guards gesteld worden^ en dat

verwacht mag worden dat dit nog meer aandacht en druk zal opieveren DEF geeft aan

guards niet mee te willen nemen in procedure omdat onbekend is wie het zijn hun

achtergrond onbekend is en ze nooit gescreend zijn Ook gaat het om hele grote aantallen

mogelijk tienduizend BZ geeft aan dat dit een politiek besluit is

• BZ signaleert dat feit dat onduidelijk is wie wel onder hoogprofiel werk wordt geschaard en

wie niet politiek kwetsbaar is Verzoekt of dit uitgewerkt kan worden DEF geeft aan dat

aanvragers in principe afgewezen worden behalve enkele hoge uitzonderingen KAB

signaleert dat dit niet in lijn is met wat nu op de website staat 10K1b
10 1b

• Vml EUPOL tolken J V is inmiddels betrokken maar leest zich nog in de procedure

Belangrijk dat zij bewustzijn van urgentie KAB signaleert dat er geen tijd is voor JenV om

rustig te bepalen wat de aanpak is

10 2a

Inactieve aanvragers

• BZ stelt voor actieve aanvragen op te schonen

o Personen die na een reminder langer dan een maand niet gereageerd hebben

o Personen reeds in het bezit van een visum maar om persoonlijke of COVID

redenen niet vertrekken

o Personen pas mee te tellen nadat DEF heeft bevonden dat ze voor NL werkzaam

zijn geweest zodat de vervalste aanvragen de cijfers niet vertroebelen

• DEF gaat scherper antwoorden of aanvragen wel of niet voldoen Zo blijven aanvragen niet

hangen in het verzoek om extra bewijs aan te leveren terwiji deze aanvragen de facto zijn

afgewezen

Overig
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• IND geeft aan graag alleen complete sets documenten van gezinnen te willen ontvangen
KAB geeft aan dat het soms maanden kan duren voor een set compleet is en zou graag

willen dat in elk geval een begin gemaakt kan worden van beoordeling IND wil dit bij hoge

uitzondering toestaan BZ brengt in herinnering dat 0 24Afspraken gemaakt zou hebben

oversnelle paspoortverstrekking aan tolken en hun gezinnen Verzoekt KAB dit na te

checken en na te gaan of eenzelfde afspraak voor NL gemaakt kan worden

• IND geeft aan dat diverse tolken na in NL te zijn aangekomen aangeven ook voor da l0 2a

procedure in aanmerking te zijn gekomen en liever daar willen wonen

• DBF brengt Eerste Kamer vragen onder de aandacht BZ doet suggestle deze parallel te

laten lopen met de brief aan de Tweede Kamer DBF doet de aanzet hiervoor

• BZ geeft aan dat het wenselijk zou zijn bij te houden waarom mensen zijn afgewezen
fraude of niet voldoen aan procedure omdat de Kamer hier ook naar vraagt

26 iuli 2021 Weekbericht KAB

Vrijdag deed CNN bericht dat een voormalig tolk van de VS door de Taliban onthoofd is De

dag ervoor stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met een wetsvoorstel dat

8 000 extra visa vrijmaakt voor voomnalige Afghaanse werknemers van de VS

De NLse ketenpartners in de tolkenprocedure maken vorderingen in het verstrekken van

de visa voor voormalige tolken van de NLse militaire missies Grootste uitdaging blijft het

tijdig identificeren van alle personen die voor de procedure in aanmerking komen^ voordat

de veiligheidssituatie nog vender verslechtert Met de verkoop van vervalste

bewijsdocumenten neemt het aantal niet legitieme aanvragen toe

23 juli 2021

Op verzoek vah j0 2^ ond overleg met^h^K^^laats
0 2^ wijst op de toenemende d ruk door de opiopende activiteiten van de Taliban deze

activlteiten zorgen voor IDP s en een afnemend moreel onder de ANDSF Het vertrek van

de laatste militairen van de intemationale troepenmacht is per 31 8 voorzien Met het oog

hierop is het oogmerk van de post om voor die tljd zoveel mogelijk tolken in en door de

asielprocedure te krijgen
0 2^^eeft aan de Defensie inzet op het dossier te waarderen en graag te spreken over

o Het proces van in kaart brenaen en benaderen van tolken Naar oordeel van de

ambassade zou een deel hiervan proactiever moeten worden opgepakt De

zou niet alleen naslag moeten

doen naar de Ingedlende aanvragen Ook zou hij meer proactlef de al in NLD

aanwezige tolken moeten benaderen met de vraag of via hen nog tolken die in AFG

verblijven te bereiken zijn Een tweede punt is dat de ambassade graag zou

beschikken over een zo compleet mogelijk overzicht van tolken die voor Defensie

gewerkt hebben

o De beschlkbare capacltelt bi1 Defensie voor het tolkendossler De ambassade

beoordeelt deze als toerelkend zolang er geen extra inspanning op het dossier

wordt verwacht De ambassade ervaart dat in de aanloop naar 31 8 om een

extra Inspanning gevraagd wordt en verzoekt Defensie tijdelijk extra capacitelt
aan het tolkendossier toe te kennen

o Het qebruik van Defensie capaciteit in geval van een noodzakeliik snel vertrek van

lokale ambassadestaf en tolken In het CD missies operaties van 8 7 is dit

onderwerp aan de orde gekomen Hoewel niet expliciet als toezegging opgenomen

heeft MinDef aangegeven dat in een noodzakelijk geval hierin zal worden voorzien

De ambassade ervaart op werkniveau dat er onduidelijkheid tussen BZ en Defensie

bestaat over de invulling hiervan en verzoekt 0 2edjt onderwerp binnen Defensie

op te nemen Het uitgangspunt van de post is dat Defensie zorg draagt voor het

transport naar NLD van staf en tolken in een geval dat daar geen andere civiele

mogelijkheden meer voor zouden bestaan De ambassade Is doende de lokale staf

te informeren over asiel in NLD en beoogt voor hun transport gebruik te maken

van reguliere civiele vluchten

10 2e
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I0 2e^ggft aan dat Defensie het beste been voorzet op dit belanghjke dossier en graag met

de ambassade meedenkt en werkt om het proces waar mogelijk nog verder te verbeteren

en versnellen

o I0 2^ stelt dat Defensie goed en snel invulling geeft aan de delen van het proces

waar het verantwoordelijk voor is 1 de controle of de tolken voor NLD gewerkt
hebben gaat snel soms direct meestal 1 3 dagen 2 de ondertekening en

doorgeleiding van de voorleqqinqsbrief gaat snel en 3 het faciliteren van de reis

van de tolken verloopt prima [l^M^eeft aan het verzoek om meer capacitelt op

het dossier intern ook met |l0 24 naderte zullen bespreken
o Il0 2e zegt toe na te zullen gaan of er overzichten van de tolken zijn die de

ambassade nog niet heeft Hij geeft aan dat er geen onduidelijkheid moet bestaan

over vraag of er meer is dan de ambassade al heeft

10 {2e5te|t rnbt gebruik van Defensie capaciteit ingeval van eennoodzakelijk snel vertrek dat de

nodige contingency planning reeds plaatsvindt maar eea mebji0 2e^ader te zullen bespreken

21 lull 2021

KAB adviseert om enkel nog een authenticiteltscheck op het paspoort te laten ultvoeren Er

is nog geen fraude door de checks opgespoord en deze stap kost tijd in het proces Deze

tijd is vanwege de verslechterende veiligheidssituatie schaars Bovendien is slechts een

paspoort nodig om het land te ontviuchten IND geeft aan dat een Kmar check van het

paspoort zinloos Is zonder een check van de Tazkera Indien de check van de Tazkera nIet

meer gevraagd wordt zou de check door de Kmar in zijn geheel kunnen vervallen Omdat

de Tazkera s wel belangrijk zijn bij toekomstige procedures in NL o a naturalisatie zal

KAB deze wel blijven opvragen en in ieder geval voorlopig aan de IND voorleggen voor

een Kmar falsificatencheck IND zal na intern overleg laten weten of de Kmar check blijft
KAB blijft wel een fysieke controle ultvoeren

KAB geeft aan voorstander te zijn van een wekelijks bulletin naar betrokken DG s

KAB constateert dat 10 2« aanvragen

verifieert maar niet actieve outreach doet om tolken te vinden die nu niet in beeld zijn
Actieve outreach was wel een toezegging aan de Kamer

KAB geeft aan graag een triagevraag te willen stellen over de locatie van aanvragers

zodat deze in het geval van Kandahar prioriteit gegeven kunnen worden Aandachtspunt is

informatieveiligheid omdat ook in de questionnaires gevraagd wordt om een adres

8 iuli 2021

Debat 8 juli
Kort voor het |lO ^van het reces zal een brief met de stand van zaken naar de Kamer

gestuurd worden

DEF verwerkt input op de tekst die op de website moet komen BZ zal deze via AVT laten

vertalen naar het Engels en het Dari waarna deze op de website van de ambassade en

veteranenpagina s geplaatst kan worden

DEF werkt het evacuatieplan incl eventuele inzet van een vliegtuig uit zodat aan de

toezegging van MinDEF voldaan kan worden

Zondag start een nieuwe lokale medewerker in Kaboel voor de consulaire dossiers Ook

uit Nederland aankomt dan|l0 ^ 2e

KAB geeft aan dat de familieadvocaat inmiddels is gestart
KAB gaat hier achteraam

Extra capaciteit KAB vanaf zondag en contract metl|l0 2atorgen er hopelijk voor dat tijd
tussen akkoord uit voorlegging en visumintake verkleind kan worden Idealiter worden

aanvragers direct na akkoord uitgenodigd KAB geeft aan dit ook te gaan doen maar dat

nu de afspraken soms niet direct ingepland kunnen worden

10 2a

I0 2a

8 iuli 2021

Motie van het lid Piri C S aangenomen
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De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende datde veiligheidssituatie in Afghanistan in

rap tempo verslechtert constaterende dat ruim 80 aanvragen van Afghaanse tolken nog in

behandeling zijn terwiji zij nog in Afghanistan vertlijven verzoekt de regering zo snel mogelijk
reisvisa te verstrekken aan de resterende tolken en hun gezinnen die in aanmerking komen voor

de tolkenregeling en gaat over tot de orde van de dag

6 iuli 2021

Akkoord IND DEF en DAO op afwiizinasmail KAB verstuurt nieuwe afwiizinasmail aan oersonen

die niet in aanmerking komen voorde tolkenprocedure

1 iuli 2021

DAO doet nieuw voorstel afwiizinqsmail

3 iuni 2021

Beschrijving gevoeligheden t a v tolkenproce ^ OK^t b v gesprekken

Cobrdinatie verantwoordelijkheid
Doorde afgelopen Kamerdebatten en toegenomen media aandacht is de betrokkenheid

van en coordinatie tussen de verschillende spelers verbeterd Wat lijkt te ontbreken is een

duidelijke proceseigenaar iedere speler voert zijn eigen stappen uit maar niemand lijkt
het proces goed te overzien

Gevolg hiervan is dat aanvragen waar bijzonderheden spelen niet tijdig worden opgemerkt
en geen speciale aandacht krijgen Hierdoor gaan deze uitzonderingen het debat

domineren en worden ingrepen voorgesteld die niet bijdragen aan het proces

o VB In het Kamerdebat werd naar een specifieke casus verwezen waarbij de

Kamer aangaf dat de bureaucratie van ongekende NLse hoogte was In de

werkelijkheid overlegt de specifieke casus niet de vereiste documenten^ waardoor

het proces blijft doorlopen De Kamer wil als opiossing dat we noodpaspoorten
verschaffen maar in dit geval kunnen we dan kindontvoering niet uitsluiten Dit

laatste kon in de Kamer niet genoemd worden omdat er geen details op

casusniveau gedeeld kunnen worden

Gezochte opiossing Er is een duidelijke proceseigenaar nodig die de gehele procedure
overziet maar ook checks uitvoert op Individuele casussen en daarmee risico s signaleert
en zaken escaleert indien dit nodig is

Gezochte opiossing Sterker^ betrokkenheid van het ministerie van Defensie is wenselijk
Momenteel is dit beperkt tot

voormalig medewerkers van MmDth Belang rijk dat zij de verantwoordelijkheid voelen

erop toezien dat het proces zo snel en efficient mogelijk verloopt en beleidskeuzes snel

maken besluitvorming rondom voormalige bewakers is lang blijven liggen en uiteindelijk

afgewezen

I0 2e terwiji de procedure is ingericht voor

Capaciteit ambassade

De procedure vraagt veel capaciteit van de ambassade en legt druk op de ruimte andere

kemtaken van de ambassade uit te voeren

Gezochte opiossing Toevoegen van fte vanuit DCV die vanuit de ambassade het proces

kan overzien alsook opiossinqsrichtinqen voor verdere procesverbetering kan uitwerken

cobrdinatie met andere NAVO lidstaten etcbijv 10 2a

Overzicht voormalige tolken

Vanuit de Kamer bestaat de wens om tolken proactief te benaderen zie motie hieronder

De huidige missie in Mazar e Sharif is hiertoe bereid en ook de ambassade heeft

herhaaldelijk aangegeven bereid te zijn informatiesessies te faciliteren MinDEF geeft aan

geen overzichten te hebben hoewel MeS aangeeft sinds 2019 maandelijks richting DEF

over medewerkers te rapporteren
Zodra de basis in MeS sluit is de mogelijkheid om proactieve outreach ter plaatse te doen

ook daar aanzienlijk minder Mochten er berichten naar buiten komen dat NL daar in de

eindfase [ondanks de politieke druk niet actief op heeft ingezet zit hier een afbreukrisico

voor NL
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Gezochte oplossina In overleggen met MinDEF benadrukken dat nu MeS nog operationeel
is we hen voor de daar nog aanwezige voormalige tolken moeten inzetten

Motie Piri ingediend 3 6 2021 nog niet aangenomen

[verzoekt de regering om voor l0 2BiNederlandse aanwezigheid alle mogelijkheden
te benutten om ervoor te zorgen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in

Nederland zijn Pit door actief alle tolken ongeacht hoe lang ze voor defensie

hebben qewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met

het verkrijgen van identiteitsdocumenten ook via bevriende ambassades

consulaten en militaire bases het proces waar mogelijk te vereenvoudigen en in

te korten desnoods de mensen op te halen evenals Afghanistan veteranen die

tolken willen helpen actief te ondersteunen bij hun belangrijke werk en het

uitwerken van een evacuatleplan op basis van het principe ndf^M^ileft behind

voor het geval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder verslechtert ]

o

3 juni 2021

Motie Piri

verzoekt de regering om voor ]iO 2e[ Nederlandse aanwezigheid alle mogelijkheden te benutten om

ervoor te zorgen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn Pit door actief alle

tolken ongeacht hoe lang ze voor defensie hebben gewerkt te benaderen de betreffende mensen

actief te ondersteunen met het verkrijgen van identiteitsdocumenten ook via bevriende

ambassades consulaten en militaire bases het proces waar mogelijk te vereenvoudigen en in te

korten desnoods de mensen op te halen evenals Afghanistan veteranen die tolken willen helpen
actief te ondersteunen bij hun belangrijke werk en het uitwerken van een evacuatieplan op basis

van het principe nc
’

0 2^ left behind voor het geval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder

verslechtert

31 mel 2021

Gesprek i 10 2s

Belang Integraal advies opdracht voor MeS t b v begeleiden van tolken

Verzoek Instructle tot proactieve benadering van mensen die In aanmerking komen

Bespreken discrepantie MinDEF geeft aan geen overzichten van vml medewerkers te

hebben MeS noemt dat vanaf 2019 maandelijks gerapporteerd wordt wie er voor NL

getoikt hebben

31 mei 2021 Weekbericht KAB

Afgelopen donderdag vond er een vertrouwelijke technische briefing over de tolken plaats
De keten is nog steeds bezig met procesversnelling In Afghanistan blijft de druk opiopen
om voormalige medewerkers van intemationale vertegenwoordigingen in veiligheid te

brengen
I0 2i jeeft een nieuw plan aangekondigd voor het evacueren van hun Afghaanse staf Er was

al een bestaande procedure voor Afghanen om in aanmerking te komen voor een visum

maar d^l0 2s^mbassade in Kabul heeft nu extra mensen Ingezet om prioritelt te geven voor

het uitgeven van special immigrant visa

Ook hef i0 2^ndigt aan het proces te versnellen om honderden Afghanen die werkzaam

waren voor de Britse overheid of leger met hun familieleden te hervestigenC 0 2^af aan dat

de procesversnelling de juist keuze is omdat hun staf het risico loopt tot vergelding
Eerdere strenge criteria zijn losgelaten waardoor nu een grotere groep lokale staf in

aanmerking komt

Reporterly meldt dat lokale staf die tot voor kort de

gevaar loopt De Taliban heeft publiekelijk gewaarschuwd dat deze medewerkers een

doelwit zijn en heeft online foto s van hen gecirculeerd Eerder kondigde de Taliban al aan

dat een ieder die voor buitenlandse vertegenwoordigingen of intemationale troepen heeft

gewerkt wordt gezlen als een verrader en vijand en daarom een legitlem doelwit is

I0 2a ambassade beveiligden

27 mei 2021 Technische Briefing Afghaanse tolken

25 mei 2021
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Reactie post t a v Laisser Passer

LPs worden enkel aan Nederlandse paspoorthouders verstrekt Het is ons onbekend of hier

een uitzondering op gemaakt kan worden dit dient nagegaan te worden bij DCV

Voor het afgeven van een LP dienen vergelijkbare documenten overhandigd te worden om

de identiteit vast te stellen dit verloopt via CSO en IND De vraag is aan hen als er een

uitzondering op nationaliteit gemaakt kan worden of dit in dat geval enkel op basis van

een originele Tazkira afgegeven kan worden

Het verstrekken van een LP kan ook enige tijd in beslag nemen daarom als

bovenstaande punten geen bezwaar zijn belangrijk bij hen na te gaan met welke snelheid

ze aanvragen kunnen verwerken in dit geval

24 mei 2021 Melding in weekbericht KAB

Na NLse media aandacht voor de te langzame asielprocedure voor voormalige tolken van

NLse militaire missies in AFG is er nu ook druk vanuitde Tweede Kamerom te versnellen

De spelers in de beoordelingsketen waaronder de ambassade nemen nu acties daartoe

A s donderdag vindt er een vertrouwelijke technische briefing in de TK plaats door MinDef

MinBZ en de IND over de procedure Bij de militaire basis in Mazar e Sharif protesteerden
deze week Afghaanse werknemers die voor Duitsland hebben gewerkt Zij eisen asiel en

bescherming

20 mei 2021

10 1b

19 mei 2021

Post noemt dat^^^ ^t^an helpen bij documentenchecks als post afwezig is Doen ze nu al

voor 10 2a iHp ^^Vastqesteld moet worden of we daar interesse in hebben IND Dan kan

post dit nader uitzoeken

12 mei 2021 Verslaa tolkenoverlea geen detacherina KMAR op ambassade

GeTdentificeerde bottlenecks

• Na falsificatiecheck door KMar is nog documentencheck nodig op ambassade Dit kost tijd
• Aanvragers doen er in de Afghaanse bureaucratie lang over om de benodigde documenten

aan te vragen en leveren vaak inconsistente documentatie aan bijvoorbeeld met

verschillende geboortedata
• Vanwege capaciteit IND DEF kunnen er maaitjOMZ^S gezinnen per week overkomen NB er

zijn momenteel nog maar 4 aanvragers die wachten op een visum

• Enkele tolken geven aan vanwege de veiligheidssituatie niet naar Kaboel te kunnen reizen

voor een fysieke documentencheck

• Het duurt enkele weken voordat een voorleggingsbrief getekend is en bij stasJ V voorligt
• Tolken die uitgenodigd zijn op de ambassade komen soms nIet opdagen

Opiossingen en actlepunten
• Ambassade kijkt mee met de digitale documentencheck na ontvangst van Questionnaire

zodat aanvragers al in een vroeg stadium op fouten gewezen kunnen worden Kmar kan

kijken of tijd ingeboekt kan worden om nog sneller de falsificatiecheck te doen nu een

aantal dagen KAB en Kmar intensiveren contact om informatieuitwisseling te verbeteren

ACTIE KAB en Kmar

• IND probeert interne afstemmingsprocessen te versnellen zodat voorleggingsbrieven
sneller bij stasJ V liggen IND gaf aan het beoordelingsproces al versneld te hebben

ACTIE IND

• De frequentle van de voorleggingsbrieven wordt vanuit BZ en DEF verhoogd Indien nodig

op wekelijkse basis ACTIE DAO en DEF
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KAB zal mensen die uitgenodigd worden voor een afspraak nadrukkelijker najagen O a

zal het uitgenodigde tolken voortaan om een bevestiging van hun komst of telefonisch

contact proberen te leggen [indien telefoonnummer beschikbaar ACTIE KAB

DEF benadert de tolken die nu in MeS werken om te zorgen dat zij nu al alle informatie

hebben en begeleid worden bij hun aanvraag De tolkencodrdinator zal in contact gebracht
worden met de lokale consulaire medewerker op de ambassade zodat ze een directe

communicatlelijn hebben ACTIE DEF i o m KAB

DEF en IND geven aan dat zij de capaciteit kunnen verhogen om meer gezinnen per week

op te vangen Dit betekent wel dat de KMAR dan wellicht gezinnen later in Ter Apel moet

registreren om onacceptabele wachttijden op Schiphol en noodopvang te voorkomen

ACTIE DEF IND KAB

KAB kijkt of een coach aangesteld kan worden die de tolken begeleidt bij hun aanvraag

ACTIE KAB

KAB gaat kijken of het mogelijk is om mensen die vanuit gevaarlijke gebieden moeten

komen het doorloopproces van de aanvraag in Kaboel sneller te laten verlopen zodat ze

ind ien gewenst visum in Kaboel kunnen afwachten en direct afreizen Dit vereist wel dat

alle documenten dan correct zijn ACTIE KAB

Voor het overige is besproken
• DEF vindt een detachering van de KMar op de ambassade niet wenselijk duurt relatief

lang voordat iemand ultgezonden kan worden oplelding quarantalne vaccinatle etc en

toegevoegde waarde is beperkt het betreft maar een paar aanvragen per week en de

check kost weinig tijd en kan ook digitaal
• Documentenfalsificatie in een eerder stadium is ook niet wenselijk dan is ook nog niet

vastgesteld dat de tolk voor NL heeft gewerkt Wel is besloten dat KAB de documenten

tegelijkertijd met de Kmar checkt voordat voorlegging heeft plaatsgevonden
• Terugbrengen van gevraagde documenten is niet wenselijk Volgens IND wordt nu al het

minimale aan documenten gevraagd Tazkera paspoort en steunbewljs Dit is nodig om de

identiteit van de tolken vast te stellen en voor de betrokkenen om het land uit te zetten

• DEF deelt de 2 wekelijkse update aan MinDEF met de IND en BZ

April 2021

Via ji0 2e[ihebben we vernomen dat we de frequence kunnen ophogen met vier gezinnen

per week 10 2e is hiervan op de hoogte Goed om over een week oid te kijken hoe dit

loopt mochtll I0 2a | ergens tegenaan lopen in het contact met NL moeten we dit met

DAO opnemen

Maart 2021

We zijn op zoek gegaan naar een manier om het proces te versnellen en kijken naar het

volgende
o Is er nog extra capaciteit aan de Defensie kant Kan Nederland meer gezinnen per

week ontvangen

o Is er meer capaciteit op de post Kunnen we meer gezinnen per week op een

vlucht naar NL zetten problemen met papleren daargelaten

Maart 2020

ISB ziet de volgende aandachtspunten

• Het Tolkendossier heeft in juni en december 2019 de belangstelling getrokken van de Tweede

Kamer Het heeft daardoor ook tot grote verhoging van de werklast geleid op de post Dit is

tijdelijk gemitigeerd door de aanstelling voor een half jaar januari juni 2020 van een consulair

medewerkster Het proces kent veel dubbelingen en is te zwaar opgetuigd door betrokkenheid post

beleidsmedewerkers en consulaire medewerkers DAO Defensie en J V IND waarbij zowel de

postals DAO in het voortraject slechts een postbus functie hebben doorzetten verzoeken naar

Defensie of IND De voortgang van het proces wordt door middel van een logboek stap voor stap
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vastgelegd en gedeeld door post en DAO De vraag is of dit niet eenvoudiger kan door in de

voorlichtende fase betrokkene direct een e mail adres van de behandelende verantwoordelijke
instantie te geven Wanneer tot afgifte van het D visum wordt besloten komt de consulaire

afdeling in beeld en kan zij e e a af handelen DAO heeft al initiatieven genomen het proces te

vereenvoudigen maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid

Streef in ovetieg met de eindverantwoordelijke diensten bij J V IND en Defensie naar een

eenvoudiger procedure voor de tolken die asiel aan willen vragen DAO
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iO 29 | 10 2^[1 I0 2e |@minbuza nl1 loj^ ] I0 2e i0 2e |@minbuza nll I0 2e |
@minbuza nl1 I0 2e |

I0 2a Sminbuza nl] | 10 29 | |iO ^j 10 29

To

I0 2e Ita minbuza nl1 10 2e| r 1Q 2e F
l@rninbuza nl] | lOK^e | tlO ^

@min buza nl]

10 2e

10 29 |[ 10 129 @minbuza nlj
10 {29 10 29 I 10 2»

From 10 2^ ^iO 2eJ

|i0 2d Tue 9 14 2021 7 59 48 AM

Subject Doha calling 14 9

Received Tue 9 14 2021 7 59 49 AM

Goedemorgen alien gisteren geen bericht geschreven was voornamelijk bezig met allerlei logistiek en organisatie Niet zo

Interessant voor jullle maar wel heel belangrijk

het SCOT team is inmiddels alweer Den Haag waarts gekeerd en vervangen door 10 2 | 1Q 2e |iO 2^1^0 2^| 10 29 van

Morgen vertrekt| i0 29]j I0 2e en ook hlj wordt weer onmlddellijk vervangen En nu maar hopen dat er op korte termljn weer

een vlucht zal gaan

Vandaag MT en WOB overleg en verder zle Ik mijn I0 2a Doha collega Hun Kaboel team Is in aantocht Vanavond hebben de

Kabul exiles een ontmoeting met de l0 2e 10 2e Morgen mijn eerste like minded contact group

FYI de bezoekers struikelen hler over elkaar heen We hadden natuurlljk eerst I0 2e toen 10 2e nude I0 2a vice Men

morgen de 10 2e M Niet echt verwonderlijk dat het nog niet gekomen is van een telcon tussen onze M en haar I0 2a

counterpart

Morgen meer inhoud Voor nu heb een goede dag alien waarjullie ook zitten I0 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan

00101 288975



Tl0 2e || i0 2ej1[| I0 2e |@minbuza nn
I0 2e |[| l0 2el|@minbuza nl1

From {o 2j fio^
|iO 26| Wed 9 1 2021 4 25 52 PM

Subject PIA

Received

To

Cc

Wed 9 1 2021 4 25 00 PM

I0 2e je bent op dit moment druk met M Hoop dat je dit toch leest Heb net van | 1Q 26 || lQ 2e [uitgebreide briefing over

gesprekken M gehad Veel ging over inzet Qatar Airways bij herstel vluchten van en naar Kabul Ik begrijp dat PIA ook weer wil

gaan vliegen en Ik neem aan dat dit aan de orde komt gekomen is Zou het zeer op prijs stellen indien je alle info over de PIA

plannen die I0 2e vast ook zal meenemen ook direct aan mij zou kunnen sturen morgen Succes met het bezoek Hartelijke

greet 10 2e

10 2e lOttO 2«0

1l w ^bassadeteam Kaboel Den Haag
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10K2e f10 2e 10 2eTo ®minbuza nl]

_@minbuza nl] iO 2e[i [TQ^^ iQ 2e |@minbuza nll I l0 2eiQ 2e 10 2e lQ 2eCc

110K2» |[ I0 2e @min buza nl]
From dO 2^ | iO 2»]

|i0 2e| Mon 9 6 2021 7 19 54 AM

Subject de Belhaj lijst
Received Mon 9 6 2021 7 19 55 AM

Goedemorgen 10 2» | heb dit weekend geen verdere Info gezien over de opzet van de taskforce voor de eerste selectie van de

Belhaj lijst zoals deze door BZ zal worden gedaan re briefing 0 2 ^an afgelopen vrijdagavond Daarop vooruitlopend wou ik op

een onderdeel daarvan graag jouw aandacht vestigen het onderdeel van Afghanen die betrokken zijn geweest bij NL OS

projecten Wat voor opzet dan ook daar moeten de Kaboel collega s natuurlijk een rol bij spelen Ikzag in onzeVulmte in het

crisiscentrum een handgeschreven lijst met projecten aan de muur hangen Er zijn natuurlijk vollediger uitdraaien te maken Je

weet hoe dun bezet we zijn de volgende twee drie weken {Je hebt het verlofoverzicht maar er zijn altljd wel collega s beschikbaar

die input kunnen geven

PS Gisteren is het me uiteindelijke niet gelukt om naar Doha te vertrekken het visum kwam niet door Ik vlieg nu vandaag en hoop

dan morgen up and running te zijn
10 2e |ddf^

10 2e

Embas

l^
syof the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan^ based in Doha
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Crisisberaad Afghanistan 27 09 2021

Aanwezig I0 2e

l 10 2e | iSL1 | 10 2e ^ ISL

10 2e i0 2e 10 2e DOH | 10 2e TEH 10 2e

lOK2e I DCV1 j 10 2e ^HDPO nO 2^ COM

fll0 2e^| 1^ 10 2e | [COM | 10K2e H[10^ KAB | 10 2e | KAB |00 [2e || [10 2e |

DAO I 10 2e || 10 2e | Belhaj I0 2e I DEF tlO 2eHlO 24 ccCJ |lO 24| lO 2e | VCI

Beeldvorming
Politiek Veiligheid in Afghanistan

Hoewel nog niemand de Talibanregering officieel erkent hebben China Oman Pakistan Rusland en

Turkije de Taliban al dan niet publiekelijk] verwelkomd

De Taliban geven in toenemende mate aan internationale financiering en technische steun nodig te

hebben Door de sancties ligt import exportgrotendeels stil en is internationaal bankverkeer bevroren

Als de Taliban handreikingen zou doen richting het Westen ligt een splitsing van de facties op de loer en

daarmee verdere implosie van het regime

Nieuwe paspoorten en visa voor Afghanen worden naar verluidt pas weer verstrekt zodra de Taliban

hiervoor een nieuw ontwerp hebben

Door het wegvallen van gevalideerde en negr real time intelligence w ordt de kans op succesvolle aanslag

groter Er zijn nog geen ambassades teruggekeerd naar Kaboel presentie in AFG is beperkttot ianden in

de regio

Na de verkenningsmissie van EU DHoM in Kaboel zal ECHO vanaf 26 September weer operationeei zijn in

Afghanistan Dit betreft uitsluitend humanitaire inzet

Qatar route

10 2a

10 2a 10 2a

Er zijn nu twee verschillende spreadsheetsgestuurd met meerdere kolommen die ingevuld moeten

worden waarondergegevens over beroep verblijfsduur in Afghanistan bestemming etc een

spreadsheet voor buitenlandse paspoorthouders en hun dependents al dan niet Afghaans en een

spreadsheet voor Afghaanse paspoorthouders die zonder buitenlandse paspoorthouders reizen

Het leveren van een uitputtende lijst stuit op praktische bezwaren het kost flink wat tijd om iedereen te

bellen en de lijsten op te schonen bezwaren mbt bescherming persoonsgegevens vwb de extra

gevraagde gegevens] en veiligheidsrisico s TLB hebben lijst eerder in handen

Beeld van andere landen alle landen hebben lijsten aangeleverd varierend van ongeveer 40 100

personen geen enkel land heeft vooralsnog volledige lijst aangeleverd elk land maakt eieen afwegingtay
welke categorieen reizigers evenalswelke informatie wordt verstrekt NB lQ 2a

hebben voor het eerst Afghaanse paspoorthouders zonder familiebanden met die landen aangemeld en

de tweede spreadsheet gebruikt
Onze lijst van 50 personen is zondagavond naar |10 2a lutoriteiten gestuurd Besloten is net als vorige

keer enkel naam geboortedatum paspoortnummer nationaliteit en kolom principal dependent in te

vullen

Er is nog geen nieuws over eerstvolgende vlucht maar gezien feit dat lijsten zijn uitgevraagd zou het

kunnen dat vluchten deze week weer vertrekken

Er zijn ook charters van Mazar i Sharif die aankomen op

Amerikaanse private organisaties vnl ngo s Dat proces verliep verloopt chaotisch

10 2a

10 2a georganiseerd door

Pakistan Route

• Dit weekend zijn 5 mensen van de Belhaj lijst met een PIA vlucht uit Kabul in Islamabad aangekomen Zij

hebben zich vandaag op de ambassade gemeid voor een visumaanvraag
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• Post Islamabad weet van ca 50 personen in 6 groepen van de Belhaj lijst die over land onderweg zijn

naar Pakistan[ 10 2a

10 2a Probleem kan zijn Afghanistan verlaten^ Pakistan inreizen zou op basis

van documenten moeten lukketL

• Doha geeft aan dat {10 2a in vergevorderd stadium Is vwb de PIA charter optle Ook andere

landen gaven aan passagiers op de door I0 2a gecharterde vlucht te hebben aangemeld
• Over de PIA optle valt het volgende te zeggen

A Kosten zijn gedaald naar 450 000 ICAO bepaalt de verzekeringspremle^ heeft te maken met het niet

erkennen van het regime door de Internationale gemeenschap
B Een vol toestel kan 329 mensen meenemem

C 48 uur voorbereidingstijd nodig
D Als het toestel niet vol komt^ kan PIA via contacten met andere ambassades kijken hoe ze het toestel

vol kunnen krijgen

E Tot nu toe zijn er S vluchten geweest de laatste was zaterdag daarmee kwamen ook de 5 personen

van de Belhaj lijst
F Dinsdag komt de volgende door de VS geregeld helemaal vol]
G Wie gaan aan boord Alleen paspoorthouders kunnen Afghanen en anderen zijn

H Mensen hebben een visum voor Pakistan nodi^f ^j^ lalpt met het Invullen van de formuiieren ook

voor E vIsa

I Passagierslijsten moet PIA hebben en delen ze met de airport autoriteiten om de tickets af te geven

J PCR test uitzondering voor vluchten ult Kabul omdat er daargeen voorzieningen zijn Gratis sneltest bij
aankomst bij positlef resultaat naar Min of Health quarantaine centrum

K ■ Reguliere lijnviuchten komendetwee weken nietverwacht

• ZMA ISL geeft aan dat de financiering en operationalisering van de PIA vl uchten afgelopen week niet

geheel duidelljk is

samen met een aantal rgo^ s Stoelen lijken ook quasi commercreel in Kabul verkocht te worden | 10 2e

10 2glaat morgen weer fangs bij PIA om precies na te vragen

hebben van deze optie gebruik gemaakt maar meestal10 2a

• CEHEDdviseert relzigers niet de landroute naar de grens met Pakistan te nemen maarvanwege gebrek aan

een alternatief werkt deze wel zolang 10 2a

10 2a

• I0 2^a| volgende week 5 of 8 oktober een tweede vluchttussen Islamabad en 10 2a charteren Heeft

NL als eerste aangeboden daar mensen voor op te lijnen
• oy 0 2ajharter van vandaag zit vol Maar op de vlucht van volgende week is rulmte om mensen met

eindbestemming NL mee te nemen DIt kunnen zowel NL paspoorthouders als ook Afgaanse

paspoorthouders zijn

10 2a
10 2a

10 2a

10 2a

10 2a
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I0 2a 10 2a
10 2a

10 2a

10 2aj 10 2a

Turkiie route

• Ult contact 10 2a met ziJni]lO 2a[cQllega kwam dat voor de i01 2a evacuatie optie met Turkish Airlines

concreet is

• Navraag bij NL posten in Turkije leert echter dat dit op dit moment nog niet reeel is

• I0 2aiegt dat TA overweegt cargo vluchten te hervatten

• Er is nog geen formeel besluit genomen om weer op Kaboel te gaan vliegen

EU coordinatie evacuatie mensenrechtenverdediqers

10 2^^eeft EDEO verzocht te faclliteren coordineren bij het evacueren van MRVs uit AFG

BIJ eerste brainstorm op vrijdag sloteH 0 2i

^ 2^eft een prioriteitenlijst van 50 60 hoog risico MRVs opgesteld die voorkeur zouden moeten krijgen

bij evacuatie Dito b v input van NGOs

10 2a aan

io 2g

1^ ^ 10 2a
geven aan te werken met nationale lijsten Aantallen verschIller 1C} 2s ]2600 MRVs

famO 0 2^fl00_ waarvan 140 gearriveerd In 10 2a { 0 2ii^no fam en NL 120

Zowel EDEO als LS slagen er nog niet In deze groep zelf te evacueren uit AFG^ dienstverlening start zodra

zij zich melden bij een ambassade EUdel In een buurland LS voorzien vervolgens in visa en vluchten

meer details over problematiek andere lidstaten komen in bulletin vanavond]

Oordeelsvorming
Evacuatie

• DOH ISL blljven momenteel de meest voor de hand liggende opties v w b evacuaties DOH in eerste

instantie voor Nederlandse paspoorthouders en hun familieleden maar mogelljk op korte termijn ook

voor Afghaanse paspoorthouders

• Koster van PIA charter kunnen mits dear aan NL kant fondsen voorgevonden worden worden gedeeld

met b\fj ‘5 23l3CV best in positie om dit na te gaan op HQ niveau Er kan wellicht gebruik worden gemaakt

van ECHO medewerker die in Kaboel verblijft hoewel die in beginsei voor humanitair werk Is

• Afghaanse paspoorthouders drie landen 10 2l0 2f ^roberen op de eerstvolgende Doha vlucht

Afghanen te krijgen die geen relatle hebben met het land van bestemming Eis is wel dat reizigers

beschikken over een geldig reisdocument

• lO lg^eFt de i10 2a]LP s mee die aan reizigers in Kaboel overhandigd worden Nuttig om b l0 2^avraag te

doen hoe ze dat precles doen en dan voora de Identiteitscheck

• Op woensdag 29 September vincft het eerste door DCV belegde afstemmingsoverieg plaats met DCV

Tolkenteam en team BelhaJ Daar zal o a gesproken worden over afstemming boodschappen aan

evacuees^ financiering van vluchten maar ook over samenstelling van reizigersgroeper 10 2 ^eeft wel aan

dat deze keuzes op hoog niveau afgewogen moeten worden mlnimaal hoog ambtelijk zo nodig politiek

• Net als in de eerdere fase zal er met een zeker pragmatisme gekeken worden wie makkelljk het land kan

en wil verlaten

Politiek

• BWO op 28 09 besluiten worden vervolgens in de MR van vrijdag as definitief vastgesteld
• Ambitie is om eind van de week een kamerbrief uit te sturen waarin dan ook besluiten worden

meegenomen o a over urtvoering motie Belhaj en hoe dat in de kamerbrief komt eventueel

hervestigingsquotum en antwoordbericht voor mailers aan de kabul postbus}
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• Uitgangspunt blijft dat diegenen die al opgeroepen waren in de evacuatie fase alsnoggeholpen worden

wanneer er een mogelijkheid rs De lijst van mensen dre dit betreft bestaat uit 120 personen op de Belhaj

lijst en mogelijk 140 nieuwe personen i

• Kamervragen momenteel 10 sets in behandeling bij BZ DEF AZ en J V^ ook een paarsets Eerste Kamer

vragen Ook Is er waarschijnlljk volgende week weer een Kamerdebat op woensdag 6 oktober] DAO

verwacht dat dit debat meer zal gaan over verder uitwerken van evacuatie opties van achtergebleven

groepen Verwachting is dat waar het vorige debat met name terug keek wat is er font gegaan het

komend debat meer over de toekomst zal gaan wat kan er op korte termijn gedaan worden ]

• Ook verwacht DAO dat inhoud van de kamerbrief niet gaat matchen met de verwachtingen van de

aanvragers van het debat met name SP PvdA en GL Mede daarom is het uitwerken van alle evacuatie

opties zeer wenselijk Er zullen zeker ook vragen zijn over wat anderelanden doeKt^PK^^ aQ

• Kamervragen van Omtzigt en Piri verzoeken om beschikbaar stellen van een groot aantal documenten

gespreksverslagen telefoongesprekken^ alle communicatie tussen het ministerle etii0 2^n of|
de periode 1 augustus tot 20 September] CCC en DAO zijn hier druk mee bezig Vraag is nog wie a^

inhoudelijke toets zai doen van de documenten alvorens ze gedeeld worden met de Kamer Insteek is om

verslagen van BWO en MR niet te delen

I10 2a

Consulair

Team Belhaj is vorige week gestopt met het afgeven van safe passage letters aan individuen DCV zou

nadenken over een alternatief Dat is er op dit moment nog niet

Post Kabul vraagt nadrukkelijk om creatleve opiossingen voor visum verkiaring verloren documenten en

verlopen documenten Voor de eerste twee categorieen zal de post Kabul met een voorstel komen op

schrift 10 2g

10 2g

Voor Den Haag mhoo het debat goed om te weten wat andere landen precies doen

Toevoeging van post Doha I0 2gjgeeft i10 2a|nieuwe paspoorten mee naar Kabul die tervervangrng

dienen van verlopen reisdocumenten DCVgeeft aan dat NL dat eventueel ook zou kunnen doen want

dan staat iemand al in het RAAZ Kans op fraude is daarbij reeel omdat de mensen niet aan een balie

kunnen verschijnen

Extra EU MRV s is helkel punt als NL besluit met mensen in Belhaj database verder nikste doen NL kan

dan niet alsnog EU MRV^s opnemen tenzij die mensen ook op onze eigen lijst staan

Personee

• DCV ehIQ 2sfeoha hebben contact over consulaire capaciteit SCOT Deze is nijpend als er nu nog een

vlucht komt Is er geen cap in DOH om passagiers te processen DCV pakt dit op Post Doha Is met DAM in

gesprek over extra beleldscapacitelt

Media

• 10 2s|j[AB wil weten of het wenselijk is om via social media aan te geven datfl0 2s i DOH zit AD vraagt er al

over COM ehl0 2^teggen hierover contact Voor vorige M vond dit wenselijk om narratief van de media te

kunnen bijsturen

Borging en crissistructuur

• Er zal de komende tijd gewerkt worden aan een verbeterplan voor de BZ crisisstructuur waar ook NEO

onder valt Dit zou voor het[iQ 2eVan het jaar klaar moeten zijn Er wordt een exteme partij voor

ingehuurd waarschijnlijk Crisisplan

Besluitvorming

00104 289034



DCV zal 10 2a] benaderen over mogelijkheden tot samenwerking v w b evacuatie vluchten vanuit

Pakistan met name om kosten PIAvluchtte delen

DCV zi1^ ^^unterparts benaderen m b t de uitgifte van laissez passers hoe doen zij dat voor

reizigers op de Doha route

ZMA ISL zal 10 29 benaderen om precieze details te vergaren over PIA chartervluchten van Kabul

near Islamabad

ZMA KAB deelt overzicht van creatieve opiossingen voor consulaire kwesties met leden van het

crisisberaad

COM eh10 ^^AB bespreken bilateraal over social medla kwestles bekend maken tijdelijke

verhuizin^0 2 ^AB near DOH via Twitter

DCV denkt na over fraudebestendig alternatlef voor safe passage letters die tot vorige week door

team Belhaj warden uitgegeven

Uiterlijk vrijdag zal standaard antwoord voor a lie Belhaj ers bekend en verstuurd moeten worden

alsmede een nieuwe out of office tekst voor de officiele KAB postbussen Ook moet worden

nagedacht over een standeerdreactle op de hulpvragen die Inmiddels op verschillende BZ

mailadressen worden ontvangen

Tolkenteam^ Belhaj team en DCV zullen wekelijks contact hebbenmetalle overgebleven mensen op

hun respectieve lijsten

Volgend crisisberaad zal na de MR van vrijdag gepland worden^ waarschijnlijk volgende week

maandag
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I0 29 | 10 2iffi I0 2e |@minbuza nl1 MO 2e^ [iO 2^ I0 2e |@minbuza nl1l iOK2efO 2epo 2^lO 2^
lQ 2e l^coa n I] j I0 2e | I0 2e [@minbuza nll

] i0 2e | iO 129 |@rninaz nl] |iO ^ 10 26 [] 10 29 |@rninbuza Lrr
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Crisisberaad Afghanistan opvang in N
23 08 2021 13 00 uur

AanwezigdlQM2»| [lO 2H ] 10 2e ^ vz J 10 2 ]t^0 H NCC |oj^ 10 2e | IND | t 0 2^
10 2e I KMAR I 10 2e | COA 10 2e ^DMB JenV l[lO 2^ j 1p|0 2^^Kabulteam 10 2e

1Q] 26 I HDPO j {10 2e] 11 10 2^ PPG | 1Q} 2e | 1Q 2e | DCV

10 2ij 5ecretaris 10 {2gi 10] 29] rto 2l secretaris

I0 2e

Beeldvorming
Evacuees met eindbestemmina Nederland

Het proces rondom evacuees met eindbestemming Nederland verloopt goed
BZ ontvangt dagelijks signalen over personen met Nederland als eindbestemming die in

andere landen zijn gestrand DCV helpt hen naar Nederland door te reizen en geeft waar nodig
laissez passers af

De aantallen varieren

Evacuees met andere eindbestemming dan Nederland

Over het algemeen worden mensen goed opgehaald door het land van eindbestemming Zodra

de paxlijsten worden ontvangen worden deze gedeeld zodat contact kan worden opgenomen

met de betreffende ambassades van de landen die personen moet ophalen
De algemene lijn is dat personen worden opgehaald Nederland brengt geen mensen naar

andere landen toe

Zoutkamp en nieuw te openen locaties

Nu erzo n 450 personen zijn opgevangen is Zoutkamp nagenoeg vol

In Zeist is een tweede opvanglocatie geopend Personen die vanmorgen in Nederland zijn

gearriveerd worden daar opgevangen De capaciteit van de opvanglocatie in Zeist is niet

precies bekend er moet ook rekening worden gehouden met de veiligheid en quarantaine

Er worden mogelijkheden onderzocht voor altematieve opvanglocaties evenals het proces van

identificatie en registratie KMAR voert hierover gesprekken met de betrokken partners

Eventuele schietoefeningen door Defensie dichtbij opvanglocaties zijn een aandachtspunt

Oordeelsvorming
Evacuaties

Er is de mogelijkheid tot het aanvragen van een EU transportsubsidie NCC kan daarbij
a» gi« rprpn

10 2 a en 10 2 g m verzoeken Nederland om

hulp hierbij
Het instappen op de vlucht vanuit Islamabad zou 20 uur hebben geduurd vanwege de lokale

autoriteiten Dit heeft grote invioed op de doorloop van het proces en daarmee op de ETA van

de vlucht op Schiphol Omdat KMAR en IND daar klaarstaan^ moet duidelijk worden waarom dit

zo lang duurt en wat de correcte ETA van vluchten is

PsvcholoQische ondersteunina

HDPO DEF COA en GGD voeren overleg over het invullen van de psychosociale hulpverlening
De i0 2e neeft enkele oproepen van lokale staf via Vluchtelingenwerk binnengekregen Het

Kabulteam zal deze casussen oppakken

Communicatie

Als er joumalisten zijn die zich tot ons wenden sturen we ze door naar COM Er wenden zich

echter ook joumalisten die een vraag hebben over een individuele casus Verzoeken tot

00106 291128



interviews en vragen van de pens gaan naar COM Vragen over individuele gevallen gaan naar

team Kabul of DCV Bij bijzondere gevallen kan COM worden geinformeerd

Politiek

Er wordt een Kamerbrief voorbereid over de evacuatie en motie Belhaj Verzending dinsdag
Technische briefing wordt voorzien voor woensdag
BWO 23 augustus 14 00 uur leidt mogelijk tot vervroeging Kamerbrief en briefing
Er wordt gewerkt aan de boodschap aan de mensen die we niet hebben kunnen evacueren

De verdere presentie van Nederland in Afghanistan wordt bezien

Besluitvorming
• BZ gaat na wat precies het probleem is geweest in Islamabad bIj het boarden duurde 20 uur]

Indien aanleiding is om aan te nemen dat dit gevolgen heeft voor de vlucht van vanavond^
communiceert BZ dit snel door naar de IND

KMAR neemt initiatief om overleg te organiseren over Inzet KMAR t a v het I R proces

KMAR vraagt via eigen lijn uit hoe het staat met de geplande Defensie schietoefeningen bij

Zoutkamp

|l0 2^ gaat uitzoeken hoe het best om te gaan met casussen van evacuees die elkaar kwijt zijn
en overlegt waar nodig met COA HDPO zet de reeds binnengekomen casussen door naar

Als het gaat om verzoeken van journalisten om interviews vragen van de pers etc dan naar

Communicatie

Vragen van journalisten over individuele gevallen worden doorverwezen naar het reguliere

proces

In Den Haag wordt nagedacht over boodschap die we de mensen geven die we niet kunnen

helpen en hoe we hierna in AFGH willen zijn
NCC houdt contact met GGD Kennemerland t a v of het lukt met afhandelen groepen waarbij
COVID positieve personen zijn vastgesteld Indien dit een probleem wordt wordt dit

opgeschaald naarVWS

BZ gaat met NCC in gesprek over aanvraag EU transportsubsidies t b v evacuatie
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Subject Highlights terugkoppeling NAC 13 8

Fri 8 13 2021 3 36 27 PM

10 2e 10 2e

10 2e | 10 2^B 10 2aI0 2e @minbuza nl] @minbuza nl]
10 2^ @minbuza nl]

10 2eCc

10 12^ 1 HJ

Fri 8 13 2021 3 36 14 PM

Received

Allen hieronder highlights van NAC zojuist details o m intell assessment in verslag langs andere weg NAC onder leiding van
SG deelname 10 2e via videolink

10 2a

10 2s
10 2a

I0 2a lD 2a

i§^10 2a

10 {2a

• 3 boodschappen 0 2^or extern publiek
NATO closely monitoring and in constant contact with AFG authorities allies and wider int’l community

2 Remain committed to supporting Afghan govt and ANDSF where possible
3 TB will not be recognised by the int’l ciommunity if they grab power by use of force and commit human rights

viol ations and violence against civilians

1

Uitgebreide verslag volgt separaat via j Credo en DVB VD wordengealerteerd zodra verstuurd

Groet

I0 2e

10 2e fi0 [2el

10 2e

Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to NATO

Boulevard Leopold m | 1110 Brussels | Belgium
T 32 10M2e I
M 32lf^Kl° t^e
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10 2e | | 10 2e | 10 2eTo @min buza nl]
10 2e| |lQ 2^
Sat 8 14 2021 5 56 48 PM

From

Sant

Subject FW SPOED Tolken aanpassing werkwijze vanwege afechaling ZMA KAB

Received Sat 8 14 2021 5 56 00 PM

10 1b k begon te schrijven maar het lukt me niet om een

opiossing te vinden

Gezien de aanstaande afschaling van ZMA Kaboel graag jullie aandacht voor onderstaande noodzakelijke stappen t a v de

tolkenprocedure

Spoed verzoektot aanpassing werkwijze tolkenprocedure

Vanwege de snel verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan en rond Kaboel zal KAB binnen enkele dagen afschalen en

reloceren waardoor de taken op basis van de tolkenprocedure nIet meer kunnen worden uitgevoerd Bij een eerdere

planning heeft de post dit al als een mogelljk scenario meegenomen

10 1b

Gezien het wegvallen van KAB in Kaboel stellen we de volgende wijziglngen In de procedure voor

|d Een nieuw toegewijd Defensfe e mailadres voor tolken

rechtstreeks met tolken tussenkomst KAB vervalt NB dit nieuwe e mailadres wordt op de ambassade en

defensiewebsite geplaatst KAB CA mails worden doorgezet naar het nieuwe e mailadres NNB E

mallcommunicatie verloopt voUedig in het Engels

I^EF zal een online werkomggj^jjj^jjjjJg|]gjgjj
worden uitgevoerd

| DEF door naar IND voor goedkeuring visumverstrekk^^
Om de medewerking van luchtvaartmaatschappijen te garanderen stelt DCV een schriftelijk verzoek op richting

luchtvaartmaatschappijen om mensen toete laten o b v visumbrief specimen wordt bijgeleverd

Deze nieuwe werkwijze stelt Defensie ook in staat de regie te nemen bij eventuele toekomstige tolkencharters Voor de

charter{s van a s week is zojuist een spoedverzoek door KAB met DEF en IND gedeeld

I0 2e hiermee communiceert DEF

^jgfumentenverificatie wordt opgestart die doorwaarmpp
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Cc

From

Sent

Subject RE Tolken vragen over op NOS genoemde charter flight
Received Wed 8 11 2021 7 58 00 AM

Prima

From I I0 2e | | 10 26 | j lQ 2e |@m inbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 10 15

To jlOK2H ^^H |@mlnbuza nl | 10 2e t| 10K2e |
®minbuza nl

Cc 10 2ei 1Q 2e] 10 2e gm inbuza nl

Subject Tolken vragen over op NOS genoemde charter flight

10 2e @minbuza nl lQ 2e 10 26

10 2«

Da^^0 2^| l0K2e | en [lQ 2^

Ik bedacht me nog als het Afghaanse nieuws het NOS artikel oppakt is de kans groot dat tolken of andere organisaties ons hierop

gaan bevragen Zal Ik DAO COM vragen om de juiste woordvoering bij Defensie te achterhalen hierover Ook al klopt het niet

denk ik dat we vooral DH dit moeten laten opiossen

Tenzij er bij Jullie meer info bekend is inmiddels

Greet

10 26 10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10 2e

10 2e Pminbuza nl

htto www riiksoverheid nl
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From

Sant

Subject Verslag Crisisberaad AFGH opvang in NL 21082021

Sat 8 21 2021 5 13 21 PM

20210821 Crisisberaad Afghanistan opvana in NL 2 i docx

Sat 8 21 2021 5 13 19 PM

Received

Collega s

Hierbij het verslag van het Crisisberaad Afghanistan opvang in NL

Vriendelijke greet

io 29

BZ Crisisteam
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Crisisberaad Afghanistan opvang in N
21 08 2021

]^|l0 2e l0 ^10 2ej
||^ 24| I JenV J 10 2a

10 26 | Kmar} ^0 26 10 2a tl|0 2^ 10 2e |

Aanwezig [l0 2^f^j| 10 2e |vci ^
DCV | l0 2e | 10 2a L| 10 2e || 110] 2

I0 l2a ^10M2ejPd0 [2e | HDPOp|0 2^

10 2e IND I 1Q f2a

10 2aNCC

10 2a

Beeldvorming
• Situatie in Kaboel is in grote lijnen niet anders dan gisteren Er is veel overleg gevoerd op

alle niveauSj om de toegang tot het vliegveld te verbeteren

• IND liaison aangekomen in Tbilisi En andere IND lialson Is onderweg naar Islamabad

Oordeelsvorming
• DCV gaat op dit moment door de paxlijsten om te komen tot exacte aantallen

• De informatie over hoe we omgaan met mensen die bestemming Nederland hebben maar

geen papieren hebben is gedeeld met DPG Dit n a v situatie van waarbij mensen met

eindbestemmingrC OK^^ I effpK^^h Nederland zijn aangekomen zonder papieren maar die

wel gelieerd zijn aan een van deze landen

Evacuees met andere eindbestemminq dan Nederland

• Gisteren zijn 53 personen verplaatst vanuit Schiphol naar Zoutkamp die niet Nederland als

eindbestemminq hebben omdat deze niet werden opgehaald door het land van

bestemming I I0 2a Een deel had geen papieren wat de aanleiding leek van het

niet ophalen I0 2a zouden willen uitzoeken of deze personen door konden reizen

fjnader mooelijk communicatieproblemen bijl|0 2^ PPG nam contact op meti^M§^ ^^n
Cl0 2aj_ Doo f’^ l 1l^a orden hun mensen nu opgehaald 10 2a vertegenwoordiging

heeft verzocht om nadere gegevens De NL CDP in 10 2a s tevens gemformeerd DPG zal

nogmaals bij CD benadrukken dat zsm ophalen wenselijk is De Zoutkamp exercitie moet

een uitzondering blijven
• De mensen met bestemming | I0 2a | hebben hun Covid uitslag nog niet IND pakt dit op

met COA om de reis naar I I0 2a | te bespoediqen

I0 2e

• CD wonen vandaag briefing bij van IND

• Indien de situatie zich voordoet dat mensen in Nederland zijn aangekomen en die

Nederland niet als eindbestemming hebben maar wel in Nederland willen blijven geldt de

asielprocedure via de IND

Evacuees met eindbestemminq Nederland

Om registratie op Zoutkamp beter te laten verlopen stemmen IND en KMar af

heeft KMar verzocht om mensen naar

Intern KMar wordt gekeken naar haalbaarheid maar het lijkt geen logische keuze Eerder is

dit niet gedaan Voorkeur blijft ophalen door ander land

Voor vragen over paxlijsten mailen naar 10 29 aminbuza nl

Preselectie van mensen die in aanmerking komen voor evacuatie vindt nog steeds plaats
Verzoeken komen nog steeds binnen Zowel mensen die aangeven Nederlandse

nationaliteit te hebben als mensen die zouden vallen onder de lijst n a v motie Belhaj Een

apart team is hier druk mee bezig

Bij vragen vanuit de media kan naar COM worden verwezen

te escorteren brengen10 2a 10 {2a

00111 291170



• HDPO COA GGD en JenV hebben een overleg gepland om te kijken hoe ondersteuning op

psychologisch vlak het beste vormgegeven kan worden ook vanuit oogpunt van

goedwerkgeverschap voor de lokale medewerkers van Kaboel

• IND vraagt de planning van de vluchten te ontvangen CCC pakt dit op

Besluitvorming
De mensen die in Nederland zijn aangekomen met eindbestemming 10 2a hebben hun

Covid uitslag nog niet IND pakt dit op met COA om de reis naar| 10 2a [ te bespoedigen
IND en KMar nemen contact met elkaar op over registratie op Zoutkamp
10 2a die de quarantaine periode op Zoutkamp blijven niet breed over communiceren

Verzoek van

afgestemd
Indien de situatie zich voordoet dat mensen in Nederland zijn aangekomen en die

Nederland niet als eindbestemming hebben maar wel in Nederland willen blijven geldt de

reguliere asielprocedure via de IND

Bij vragen vanuit de media moet naar COM worden verwezen

HDPO COA GGD en JenV overleggen over vormgeven van bieden van psychologische

ondersteuning aan lokale mdw van de ambassade die aankomen in Nederland

IND ontvangt planning van vluchten van CCC z s m na bekend worden

wordt voor een reactie met BZom escortering naar10 2a 10 {2a

00111 291170



I0 2e|t |i0 2e|^ I0 2e I@minbuza nl1
1Q 2e | 10 2e |^ I0 ^e ^@minbuza nn I 10 2e I | lO 2e M I0 2e |@minbuza nn I 10 2e I

|i0 2e|g ilO 2e l@minbuza nl] 100 2a] [|l0] 2al[| ilO 2e l@minbuza nl] | iQ 2e | [iOK2fi| lOK2e] |@minbuza nl] io^
Id ^ 2e n@minbuza nn

~

l0 2e U ioj 2^
Thur 9 2 2021 4 25 39 PM

To

Cc

1Q 2e

From

Sent

Subject Tijdlijn wijzigingen ZMA KAB

Thur 9 2 2021 4 25 40 PM

20210823 Tiidliin troepenteruatrekking en evacuaties Afghanistan docx

Received

In de bijiage de tijdlijn met daarin de voorgestelde wijzigingen vanuit | i0 f2e | [10 2ej en mlj in geel gearceerd Met is nogal een groot

en enigszins warrig document door alle track changes maar hierdoor hopelijk wel volledig
Greet

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

10 2eM

Jfg miribuza ril

htto www riiksoverheid nl

10 2^

00112 289087



I0 2e| 10 2e I0 2e |@minbuza nnTo

From I0 2^ ^l0 2ej
|i0 |2d Tue 9 7 2021 3 50 10 PM

Subject RE in Doha gearriveerd
Received Tue 9 7 2021 3 50 00 PM

Ha [i0 2^ voor zover ik het nu weet zijn hier vanuit het gelijkgezinde kamp VK Canada Australia Duitsland Italie Morgenavond

heb ik een veel beter overzicht maar dat is te laat voor jou 10 2a

iA anneer deTIb vertrokken zal zIjn valt een deel van de aantrekkelljkheld van de optie at Speelt ook

nog het punt dat er gekeken wordt of we niet als EU snel weer een presentie in Kaboel kunnen opzetten Ik noemde dit net hier op

de ambassade en daar werd wat zuinigjes gekeken omdat

10 2a

10 2a

10 2 a en 10 2 gd0 2a

10 2 aen 10 2 g

10 2ai

10 2a

Tot zover Ben benieuwd van jou te horen hoe er blnnen Defensie gedacht wordt

I0 2eMet groet

From i0 26|| I0 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 16 29

Tot I0] 2^ i0 {2e 00 2e] gimlnbuza nl

Subject RE in Doha gearriveerd

10 2e @minbuza nl

Dag| 10 26

Goed dat je gearriveerd bent en al de eerste afspraken hebt staan Super

Kun je mij aangeven wat er al zoal vertegenwoordigd is in DOHA qua landen VN die {ook een focus behouden irt

Afghanistan

Ik ben morgen uitgenodigd bij 0 2 i^m te praten over mijn vervolg Zou helpen als ik wat inzage heb voor die tijd immers is

een van de belangrijkste taken van de

k kan me zo voorstellen dat er meerdere landen instanties zich in die regio vestigen en een oog in het zeil

houden irt de ontwikkelingen in Afghanistan De komende tijd moet echt nog blijken wat er in gaat gebeuren waarbij een

burgeroorlog niet ondenkbaar is en wederom een vrijhaven wordt van internationaal terrorisme

10 2e

10 26

Dank alvast

Gr

10 2e

Best regards

I0 2e [io 26

I0 2e

in Afghanistan
T

10 2eM

J@minbuza nlE 10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior | Malalai Watt Shar e Naw Kabul Afghanistan

From{ I0 2«j 10 2e 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 7 September 2021 16 13

@minbuza nl ^0 ^^[t 10 2e10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e
289089



10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl ^0 2ei 10 2® I O 2«0

I lOK2e |@minbuza nl

Cc | 10 2e | | [10K2e 10K2e

Subject in Doha gearriveerd

@minbuza nl

Hallo allemaal inmiddels ben ik in Doha gearriveerd Net al uitgebreid en goed overleg gehad met de post en het SCOT

team Vandaag voornamelijk intern inci experts sessie o|y ^0 2e| Morgen hoop ik op een receptie bij de 10 2a alle met

Afghanistan belaste collega s te spreken Vanaf morgen ben ikdus meer extern bezig doe verder mee aan de verschillende

internationale staven 0 2e heb jij gisteren I0 2a cunnen bijwonen

Hartelijke groet uit Doha 10 2e

10 2a

Embassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan

00113 289089



Crisisberaad Afghanistan evacuatie
30 08 2021 14u

Aanwezig hO 2ejtl[Q ^ 10 2e |{ 0j ^Ul0 2et[10K2ej wnd CCC vz | 10 2

Cmotie team | l0K2e |]00K2^r DVB^^ I0 2e | BSB | lQ 2e || 10 26 |75obs1 | 10 2e r
I 10 29 I fDCV | rrOjf^e Ifwnd CCCl | 10 2^| 10 2e | HDPO | 10 2e | dd10 2^ fKAB
Team ^i0 ^ DEF tolkenteam jlPK^^H I wnd CCC COM tlQ 2ej |lO 2^ wnd CCC

10M2e | | 10M26 I KAB team t ^0] 2^ 10] 2a | DEF d0] 2^^10 2e^ Crisisteam secretaris]J^10 2e|
Crisisteam secretaris

{10 2ei

Beeldvorming
• Mogelijkheden om personen te evacueren met de hulp van iQ 2a | ofjo^feijn de afgelopen

dagen zorgvuldig uitgelopen om geen kansen te missen maar gezien de dreiging en situatie

op het vliegveld in Kaboel heeft dat niet geleid tot nieuwe mogelijkheden tot evacuatie

• Op een

uitviiegen

vlucht zijn nog een of twee mensen die op de NL lijst stonden kunnen10 2a

Consulair

• Uit Kaboel vertrokken 708 personen
• Nog in Kaboel Afghanistan^ staan op de lijst 521 personen

Team motie Belhaj
• Bevestigd vertrokken 284 personen
• Geselecteerd maar nog niet vertrokken 273 personen
• Er zijn grote aantallen verzoeken ontvangen meer dan 13 000 Hiervan gaat de selectie door

en wordt beoordeeld of deze personen in aanmerking komen om op de NL lijstte komen

Tofken

• Er zijn 371 tolken plus hun families vertrokken sinds de start van de evacuatie

• Sommige tolken zullen niet meer in Kabul Afghanistan zljn^ maar proberen via land het land te

ontviuchten of zijn om andere redenen niet meer in Kaboel

• Defensie houdt voorlopig reactief contact met de tolken in Afghanistan

Overig vertrokken

• LES 211 personen

• EL 15 personen

• VN 30 personen

• NAVO 19 personen

Oordeelsvorming

Evacuaties

• De Taliban hebben de Verenigde Staten en honderd landen waaronder Nederland toegezegd
dat alle buitenlanders Afghanistan mogen verlaten Dat geldt ook voor Afghanen die op de

evacuatielijsten van een van de landen staan Wat dit precies betekent is nog onbekend

• Na 31 augustus zal eerst moeten blijken wie de veiligheid van de luchthaven van Kaboel kan

waarborgen Mogelijk is dat| iQ 2^ Wanneer het vliegveld weer voor militair en

burgerluchtvaartverkeer in gebruik kan worden genomen zouden personen met de juiste

papieren commercieel kunnen uitviiegen
• Er moet rekening worden gehouden met meer bewegingen over land en in de regio door

personen die het land willen verlaten en Nederland als eindbestemming hebben

• Welke kosten de Nederlandse regering voor haar rekening neemt mochten er opnieuw
mensen uit Afghanistan kunnen vertrekken is ook onderdeel van politieke besluitvorming De

financiele consequenties zijn momenteel nog niet duidelijk

00114 289090



• Er ligt nu bij M een nota voor dat een voorstel bevat over hoe nu vender te gaan Deze nota

gaat in op het beheer van de diverse e mailboxen de verdere evacuatieopties de locatie van

de ambassade Kaboel Nadat M richting heeft gegeven wordt de uitkomst vender

politiek interdepartementaal afgestemd
• Communicatie over de opties is pas mogelijke na politiek besluit

• Private bedrijven melden zich voor het vender uitvoeren van evacuaties De precieze

mogelijkheden worden nader besproken

Consulair

• In de regio melden zich mensen die menen Nederland als eindbestemming te hebben Omdat

zij Afghanistan zelfstandig hebben verlaten en in principe veilig zijn zouden zij niet vallen

onder de categorie dat vanuit deze landen naar Nederland worden geevacueerd
• De reguliere lijn voorziet daarin niet Mensen die in EU worden afgeleverd worden opgehaald

als uitzondering Geldt alleen voor mensen die op de lijst staan en anders voor evacuatie in

aanmerking komen

• Dit punt is ook opgenomen in de nota aan M Beide opties worden politiek voorgelegd

Politiek

• Op 7 September zal een commissiedebat Afghanistan plaatsvinden Daarbij zijn Kaag^ Bijieveld
en Broekers Knol aanwezig De tijdlijn ter voorbereiding hierop wordt woensdag afgerond

Besluitvorming

VCI BSB DOBS DCV en DVB spreken nader overde mogelijkheden tot inzet van private

partijen voor evacuaties

De tijdlijn wordt uiterlijk woensdag 1 September COB aat1^0 2^Voorgelegd
VCI en DBV Security Centre treden in overleg over vraagstukken ten aanzien van archivering
van digitale berichten Zo nodig informeren zij de Autoriteit Persoonsgegevens waar nodig
Er wordt door VCI een instructie opgesteld over hoe om te gaan via Whatsapp gedeelde

persoonsgevens

00114 289090
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‘SS

_ Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Gontactpersoon

10 2e

10 28 ~|@ mi nbuza nl

Datum

13 September 2021

vers ag

Omschrjving

Vergaderdaturn en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Crisisberaad

13 September 2021 om 09 30

Crisisruimte

1 I I0 2en[lOK2eK^O 2^ ^Q 24JlO 2e^
hO [2ej VCnJ 10 2e || 10 2a | fDCV f 10 {2e

tAZ] I 10 2e I I 10 2e ] DAO | 10 2e |
10K2e n DCV I l0 2e l I I0 2e I HDPO E^
1P 2e I 1Q 2gn IND M0 29j

I0 2^ tolkenteamj iP 2e | Def tolkenteam^
I0 2e 11 110] 26 I mode Belhaj Team | I0K2 ] |

b 2^ COM

Digitaal [MOj^I I0 2e | ^Doha [ iQ 2e pM^
io ^[P ^Kaboel in Doha I0 2e f 0 2^
Islamabad

Afweag

Kopie aan

Archiveri no

• DOB neemt de centrale regie van de archivering op zich samen

met IDn|o 2^rt jQ ^OB zulien hierover doorpraten en een

mappenstructuur bedenken Gedachte is om het hele pakket bij
DAO op te slaan als cobrdinerende directie voor Afghanistan

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELE3K Pagina 1 van 1
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10 2e I ^Toj^ 10 2aTo @minbuza nl]
From 1o 2^ ^lO 2ej

|i0 |2e| Mon 8 30 2021 2 53 15 PM

Subject RE Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Received Mon 8 30 2021 2 53 16 PM

Q0 2e I pakt het zo nog met je op

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

VaD | iO 26 |JlO 2e^
Datum maandag 30 aug 2Q21 2 27 PM

Aani |0 2^ | 10] ^ | lOK2g ~|@mmbiiza nl

Onderwerp FW Definitieve cijfers evacuatie Kabul

10 2e @minbuza nl

Hallo 10 2e

Het lijkt me politiek gevoelig om extern te com municeren dat wij nog 488 NLers in Afghanistan hebben zitten

Ik stel voor dat we niet op dit informatieverzoek ingaan

Graag jouw advies

10 2«

10 2e S minbuza nlFrom CRISISCOORDINATOR

Sent maandag 30 augustus 2021 14 05

To I 1Q 29 I |{l0 |2e]| ^
Subject RE Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Importance High

I0 2e @minbuza nl

Hi [I0 2e

Excuses maar er wordt toch meer in detail gevraagd

THE NETHERLANDS

Citizens already repatriated 1 141 1611

Afghan local staff dependents already repatriated TBC 211

Citizens still in Afghanistan 700 TBC

Afghan local staff dependents still to repatriated TBC

Kan mag dit doorgegeven worden en weet jij wat de cijfers zijn

Gr il0 2e

From d0 2e 10 2e 10 2« @minbuza nl

Sent maandag 30 augustus 2021 13 43

To CRISISCOORDINATOR I0 2e @minbuza nl j |i0 2^j10 2e | 10 2e |@minbuza nl

S minbuza nl 10 2e 10 2« 10 2e10 2e 10 2e c 10 2« @minbuza nlCc

Subject RE Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Hallo 10 2®

00116 289134
Volgens mij vraagt de EU enkel om de totaalcijfers dus niet uiteen gezet in de verschillende categorieen



In de media hebben we ook enkel over totaalcijfers ruim 1600 gecommuniceerd
Het totaal evacuees met NL als eindbestemming staat nu op 1611

Greet

10 2«

10 2e 5 minbuza nlFrom CRISISCOORDINATOR

Sent maandag 30 augustus 2021 10 18

To 10 2e I | l0 2d I0 2e 10 2e 2 10 2e 1D 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Subject FW Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Beste collega Sj

Zie onderstaand bericht van Defensie

In het laatste bulletin van vrijdag 27 08 zijn onderstaande cijfers opgenomen
Totaal uit Kaboel geevacueerde personen geverifieerd met Nederland als eindbestemming 1614

o NL reisgezelschappen 681

o Tolken en gezinsleden 371

o Lokaal personeel ambassade 211

o EU lokale staf 15

o VN lokale staf 30

o NAVO lokale staf 19

o Motle Belhaj 287

Kloppen deze cijfers nog en kan hierover gecommuniceerd worden richting EEAS EUMS

Groet

io 2®

Crisisteam

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

Sent maandag 30 augustus 2021 08 39

To CRISISCOORDINATOR 10 26 g minbuza nl

10 2e @mindef nl 10 2e 5 mindef nl

Subject Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Cc

Goedemorgen

Kunt u mij de definitieve evacuatiedjfers Kabul sturen EEAS EUMS er I0 2e zouden deze gegevens graag wlllen

ontvangen

Hgrt

10 2e

Afdeling Multilaterale Militaire Samenwerking MMS

Directie Internationale Militaire Samenwerking IMS

Defensiestaf Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 38 | 2511 CB | Den Haag |
Postbus 20701 I 2500 £S | Den Haag

10 2e

T riOV2e

10 2eM

MDTN {10 2e

I 10 2e [gpminaer ni

http WWW defensie nl

nni 1R •

LJricht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 289134



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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00116 289134



10 2e U 10 2e |[ 10 2e @minbuza nl] | iO 2a [ j I0 2e | lQ 2e |@minbuza nll iQ 2e [To

10 2e f 10 2e

f
minbuza nll

10 2a 10 12 I0 2eCc @minbuza nl]
10 2B|t |l0 2a|
Sat 8 14 2021 9 01 49 AM

From

Sent

Subject RE Situation in A^hanistan
Received

10 2g

Sat 8 14 2021 9 01 00 AM

DAO kan dit overnemen

From H0 2a | | l0 2e |
Sent zaterdag 14 augustus 2021 12 28

To 110] 2 [ 10 2e [1Q 29 [g minbuza nl n0 2e I0 2^ 10 2e g minbuza nl 10 2e 10 29

10 2a @minbuza nl

10 2e g minbuza ni

Cc | 10 2e | ^0 2a|
Subject RE Situation in Afghanistan

10 2a ®minbuza nl

I0 2g

Hoi| 10 2»

Ik denk dat het vanuit het I0 2g zeker gewaardeerd wordt om[
We zijn dan wei a is ambassade de enige met zo n hoog niveau Ik vrees een beetje dat het daarmee lijkt aisof wij

hoofdverantwoordelijke zijn terwiji wij uitvoerend zijn Daarom was ikzeifs aan het twijfeien om er zeif bij te zijn maar heb nu

I Het kan

]te spreken10 2e

afgesproken er duidelijke

namelijk zijn dat dit 1 op 1 aan kamerleden wordt doorgegeven
Het is natuurlijk aan jou of je het contact met hen zwaarwegender vindt

En ^1 Q3 26Q w€ hebben nog geen antwoord van DAO Aileen in juli dat ze met DCV en DMM gingen overleggen en er op teruj
zouden komen M i raopelieren en aaneeven dat afhandeling door DAO overaenomen moet worden omdat post deze taken niet

meer kan vervuilen

Ik heb op jou instructie

post geen capaciteit meer hebben om eventuele uitzondering aan te kaarten Correct

Ik begreep overigens wei van iQ 2eidat in het BWO is gezegd dat er naast LES

de ambassade hadden maar ging voigens mij om opvangcapadteit in NL Beide

Ben bereid om aisnog DAO in te iichten dat de ambassade de asieiaanvragen niet anders meer dan afwijzend te woord kan staan

en dat we dus het HBBZ niet meer kunnen uitvoeren gezien de beperkte capaciteit Als ze het anders willen moeten ze een

opiossing bedenken

Groet

matid Dft f5ilcil UUIv riu^ illtrl wcrwaanjITrrBrcICCrn

10 2e

From | lO 2e | ^ lQ 2e | | I0 2e | Sminbuza nl

Sent zaterdag 14 augustus 2021 08 58

To jl0] 2^] ^^ j 10] 2e |@minbuzg nl | 1Q 2e L\im2e \ \ 10 2e |@minbuza nl | 1Q 2e t | 10] 2e

@minbuza ni

Cc 10 {2e | [l0 {2g| ^ {10 [2a~

Subject RE Situation in Afghanistan

Allen graag evenjullie advies of hethandig is dat ik hieraan deelneem of dat het beter is dat dit op werkniveauvia

I0 2e eebeurt Ik ben in ieder eeval beschikbaar

|ox§
Sent with BlackBerry Work
ww^v blackberrv com

From fi^e|^ 0 24 ^ 1~0 2e |@inmbuza iil

Date Saturday 14 Aug 2021 4 06 AM

I0 [2en^i0^ i i0 C Se 1@mmbuza nl J 10] 2

Cc I 10 2e | [10 24H 10 2e |@miiibiiza nl | 10 2e | ^ 10 2e | ^ 10 2e |@minbuza til

Sub ect RE Situation in Afghanistan

Kregen we ooit antwoord van DAO op onze e mails

Stuur me voor zekerbeid nog de laatste e mail met het verzoek om beleidsinstnictie

|iP C24
Sent with BlackBerry Work
wwvv blackberry com

_

From | I0 [2e [ | 10H2e | [10] 2e |@minbuza nl

Date Friday 13 Aug 2021 1 08 PM

To I I0 2e [| 10 2e | j 10 2e |@mmbuzanl

00117^e||^0 24 c| I0 2e |@mmbuza ni j I0 2e |][io 26j} ] I0 2e |@minbuza nl | l0 2e | ^ 10 ^

10 29

S minbuza nl

10 2g

@minbuza nlTo

I0 2g

289148



I0 2e @minbiiza nl

Subject FW Situation in Afghanistan
FYI ik ben hier maandag dan bij Laat de rest zoveel mogelijk het woord voeren

From | 10 2e | | 10 2e

Sent vriidag 13 ausustus 2021 10 37

10 2g

10 2« 10 2e s minbuza nlTo

Subject RE Situation in Afghanistan

Dank ik zie wel dat nu de algemene asiel woordvoering mist Dit gaat alleen over tolken en lokale staf van de ambassade Dat is

anders dan staf van NGO s journalisten etc

From

Sentrvrijdag 13 augustus 2021 10 18

To 10 2e I | 10 2e | J 10 2e

10 2g

10 2e 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Subject FW Situation in Afghanistan {
From

Sent vrijdag 13 augustus 2021 09 52

10 2e gJm inbuza nl |l o] 29^iT^C29| |o^ 2e

[10 2e g}minbuza nl

Subject RE Situation in Afghanistan ■

Dank hiervoor Voor voorzittervan het

io 2g

10 2e

10 2e 10K26 |@minbuza nl |{10 2e yj0 2^
~

@minbuza nl 10 29 10 2e0 2e

10 129 10 29 @minbuza nlTo

10 29

10 2g

Juidelijk dat we geen toezeggingen kunnen doen Het is voor de

aansluitende organisaties wel goed om eenduidigte horen wat wel en niet kan dat kan aan de hand van woordvoeringslijn

hieronder zodat zij ook een helder verhaal naar hun lokale contacten kunnen houden En merk behoefte aan ook meer algemeen

bespreken van de huidige situatie voor ons ook nuttig om van hen te horen

I0 2g stuurt vandaag een uitnodiging ga er vanuit dat het maandagmiddag wordt

irnptpn

10 29

10 {2g

10 29 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 18 23

10 129 I0 2e

10 {2e |@minbuza nl ||l0 2e^l0 2e[
lg minbuza nl 10 2 0 2 j 10 2e g minbuza nl

I@minbuza nl | i0 26 t i0 26t10 29ti0 ^

10 29To

10 2e

10 29

Subject RE Situation in Afghanistan

Ze niet te woord staan is geen optie Zou aanhoren en aangeven dat we de grote zorgen die er leven begrijpen en delen en dat we

graag daarover met ze in gesprek gaan maar ook aan de voorkant aan verwachtingenmanagement te doen en benadrukken dat we

geen toezeggingen kunnen doen in het gesprek

From I I0 2e I0 2e Wminbuza nl

10 2g

Sent donderdag 12 augustus 2021 17 26

T | 10] 26 ||ifQA| 10 2gn aminbuza nl |^
00 2e |l5^nbuza nl l 10 2e | ^10] 29p^

Subject RE Situation in Afghanistan

Zie het punt

Ken het

10 2e
®rninbuzajTl 10 2e 10 2e 10^ i0 2e10 2eTo

10 26 @minbuza nl

10 29 10 2e S minbuza nlCc

10 2g

niet

De vraag of ze daaraan kunnen deelnemen kan ik niet beantwoorden ik snap jullie overwegingen
Maar goed te weten dat dit kan gaan spelen
Groeten

Jl0 2ek

I0 2g

From | i0 26 |j|0 2^^| I0 2e |@minbuza nl

Sent donderdag 12 augustus 2021 17 13

@minbuza nl [ il0 26| I0 2eih^ ^c10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e { 0 2oTo 10 129

@minbuza nl I10 29 ^10 29iyan

■ ^0 2H 4
1 10 29 10 29 @minbuza nl

10 129 10 29 5 minbuza nlCc

Subject RE Situation in Afghanistan

Dank I0 2e jk denk dat we moeilijk nee kunnen zeggen Maar lastig is het wel gezien de enorme druk hierop en op onze

10 2g

Ooi i’yspersonen
Dit is een NGCj 10 2e dat is waar maar ze zijn ook vaak in de media 10 2eI

289148
Daarom speel ik de vraag ook meteen aart 0 2« bn l0 2^ldoor



Mijn insteek zou zijn dit wel te doen maar ons dan strikt te houden aan de interdepartementale woordvoeringslijn hierover

namelijk

Vragen asleLaanvragen nlet tolken andere lokaLe medewerkers

♦ Bij de beoordeling van asielaanvragen wordt onderscheid gemaakt tussen tolken en andere medewerkers

♦ Dit blijft een individuele beoordeling Het kabinet is uiterst terughoudend in het honoreren van verzoeken van niet tolken

zoals beveiligers en logistiek ondersteuners

Elk land van de coalitie hanteert hierbij eigen richtlijnen en maakt eigen afwegingen Dit geldt ookvoor Nederland

♦ Eventueel Het bee d is dat bij het eventueef verruimen van de criteria om naar Nederiand overgebracht te warden er een

niet beheersbare toename voIgt in het aantal aanvragen Het gaat immers om een zeer omvangrijke groep mensen gezien

de veie internationale militaire en politie jmissies in Afghanistan en veie miiitaire locaties waar coaiitielanden waaronder

Nederland werkzaam waren

Zijn jullie het ookdaarmee eensj ^ ^bn | IO 2ep

Groeten

10 f2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 17 06

To | 10 2e |^0 ^| lOK2in@minbuza nl j^lO 2e^{|lO 2e^
Subject FW Situation in Afghanistan

Importance High

10 {2e g minbuza nl

10 2g

Hs 0 2 t0 |10 2e

KreegvanI 10 2gy~^erzoekom binnen

Afghanen over wat I0 2g en ook andere organisaties

licht van de ontwikkelingen in het land Ze zijn bewust van onze beperkte mogelijkheden en willen vooral horen wat evt wel kan en

eenduidige boodschappen afgeven Willen graag ook dat KAB er bij is 10 2e heeft al aangegeven daar vanuit haar positie nu in NL

wel tijd voorte hebben

Lijkt me wel heel nuttig als een van jullie ook aan kan sluiten zal naar verwachting begin volgende week worden Morgen lijkt me

te ambitieus

te praten over de veie verzoeken van oud medewerkers en andere

voorze kunnen betekenen in het

I0 2g

I0 2g

Groeten

10 2e

From| [1Q 2e P 10 26 10 2g

Sent donderdag 12 augustus 2021 09 47

To [[q^ 10 2e 10 26 ^ 10] 2g

10 2e 10 2g 10 2e fg 10 2g 10 2e 10 2e 10 2eCc M io 2g10 2e

^ 10 2g |^j0 2^ 10 ^1Q 2e [g| lOK^g l@gmail com I0 ^g I0 2e

10 2e ^ 1Q 2g ^

10 2e iom

^ 10 2e ^ I0 2g10 2 I0 {2g10 2g

10 2e I0 2g 10 2e PlQ 2^i 10 2e10 2g10 2e

@m inbuza nl

Subject Re Situation in Afghanistan

Importance High

Deai | ° [2^j
Thank you for initiating this and a great idea to have a conversation about possibilities and impossibilities We are

flexible re timing
Very best wishes

10 2 I0 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e

10 2e

g I0 2g wrotet n Aug 12 2021 at 12 00 PM |0 2^ 10 2« 10 2e

Dear all

Given the dramatic developments in Afghanistan and the many requests we get from Afghans and former staff

members for support we think it would be a good Idea to organize an exchange wlthl 0 2sbnd [0K^abul Hopefully

still this week otherwise beginning of next week I ll keep you posted
Bets wishes

{ 0 2i
I0 2e

00117^^X^ 10K2q I
|10 2e

289148



I0 2e|t |i0 2€|f fiO 2e |@minbuza nn
1Q 2e | 10 2^
Wed 9 15 2021 11 13 33 AM

To

From

Ssnt

Subject FWfoK^osrtie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk
Received Wed 9 15 2021 11 13 34 AM

From |l0 2e| |l0 2^ ] I0 2e |iginninbuza nl

Sent maandag 12 juli 2021 19 00

To | Ci0 2e | [i0 2^ | I0 2e |@minbuza nl [iQ ^ | I0 2e | lP 2e |@minbuza nl | iQ 26 M lQ 2e

10 [2e @minbuza nl KAB B5B ^0 2e @minbuza nl

Cc jl0 2e|t| I0 [2e

Subject R^l|0 ^^bsitie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Correct^ ik zal screenshot sturen via WA Gaat alleen om presentatie
|iO 24
Sent with BlackBerry Work
www blackberry cotn

From lQ [2e ^
10 2g I0 2e @minbuza nl

Date Monday 12 Jul2021 6 31 PM

To ^10 2e|||lQ 2^^ 1Q 2gn@mmbiiza iil tl0] 2e^| I0 2e | 10] 2e |@mmbuza nl | 1Q 2e | ^ 10^
10 2b ^@minbiiza iil KAB BSB | I0 2e |@mmbiiza nl

Cc fll0 2e|i| 10 2e

Subject RH1|0 2^ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk
Het staat er al duidelijk onder het kopje veiligheid

Vanaf 1 mei 2021 start de terugtrekking van alle militaire troepen van de Verenigde Staten van

Annerika en alle NAVO nnilitairen uit Afghanistan Hlerdoor kan de ondersteuning van alle

vliegvelden in Afghanistan komen te vervallen Het is daarom niet zeker of alle vliegvelden in

Afghanistan op een voldoende niveau en volgens de internationaie nornnen kunnen blijven

functioneren Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen kunnen daaronn heroverwegen of zij nog

wel naar Afghanistan kunnen vliegen Er bestaat een risico dat deze luchtvaartmaatschappijen
hun vluchten naar Afghanistan dan niet meer gaan uitvoeren

Advies om Afghanistan te verlaten

De Nederlandse ambassade in Kaboel kan Nederlanders niet ondersteunen of evacueren in

10 2b @minbuza nl

@minbuza nl10 2e

extreme noodsituaties Door de hierboven genoemde ernstige veiligheidssituatie in Afghanistan
raden wij u dringend aan te bedenken of uw aanwezigheid in Afghanistan nog strikt

noodzakelijk is Zo niet dan adviseren wij u om nu gebruik te maken van de bestaande maar

beperkte mogelijkheden van internationaie vluchten om uit Afghanistan te vertrekken

Maar ikzal het aanscherpen en actualiseren

Groeten

P i2j
From 10 2et I0 2e 10 2e S3minbuza nl

Sent maandag 12 juli 2021 20 34

To C~l0 2a [10] 2e 10 2e igminbuza nl 10 2aj 10 2e 10 [2e] @minbuza nl 10 2e ] 10 2e

l0 2e g minbuza nl KAB BSB 10 2e S minbuza nl

Cc jl0 2e|t
Subject RE|Q 2^sitie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

il0M2e^
Eens om reisadvies nog eens “aan te scherpen” Zoals ik vorige week signaleerde staat in de samenvatting op de app van

BZ dus niet het volledige advies alleen dat COVID gerelateerd noodzakelijke reizen gemaakt kunnen worden Het

advies moet zijn in het geheel niet reizen en nu het land met voorrang verlaten etc

|1Q 24
Sent with BlackBerry Work

wyjTV blackberry com

PQL 10 2b | [[10 2^ ^ 10 2ey

10 2e @minbuza nl

289202
fS mitibuza nl



Date Monday 12 Jnl 2021 12 48 PM

To tl0 2ey 10 2e 10 2e |@mmbiiza nl | 10 2e | ^ 10 2e ^@minbuza iil KAB BSB ^10M2e|
lQ 2^initibuza til

Cc ^10 2e|j|lbj^K| 10 2^@miTibuza iil 10 2e| | 10 2e

Subject R^~|0 2^ositie evacuatLebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk
We hebben via het Reisadvies iedereen al een keer opgeroepen om te vertrekken

Dat kunnen we nog een keer doen

Zolang er commercieel gevlogen wordt {en Turkish doet dat nog zover ik weet hoeven NTers toch niet met de Fransen mee

@minbuza nl10 2e

10 2e

From 10 29 I0 2e ^

Sent maandag 12 juli 2021 14 19

To | 10K29 | | 10M2e |
Cc 10 {2^ ^Q] 2^ ^ 10 {2e | Sminbuza nl 10 26 [{\i0 {2^

@minbuza nl

Subject R51^^ ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Yes uiteraard will do

Best regards

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl KAB BSB I0 2e @mlnbuza nl

S minbuza nl 1Q ^ 1Q 2e10 2e i0 2e

fl0 2e

i0 2e

10 2e

In Afghanistan

Ttl0 24 10 2e

3 nninbuza nl

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior | Malalai Watt Shar e Naw Kabul Afghanistan

E 10 2e

From 10 2e 10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Sent maandag 12 lull 2021 14 16

To C 0 C2e 10 [2e ig3minbuza nl KAB BSB 10 [2e] S3minbuza nl

Cc IQ 26 [ IO 2i fe 10 {2e ig minbuza nl 10 {2e 10 {26 10 2e g minbuza nl i 10 2e[t 10 2e

10 2e minbuza nl

Subject FWlO 2^ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Dag 10 2e

Kunnen jullie dit morgen precies navragen bij de I0 2a ’ We weten dat de FR inderdaad NGO medewerkers evacueert maar

ook artiesten journalisten HRD etc Meer detail is welkom

Mbt lokale medewerkers van NIse NGOs of van lokale NGO partners we krijgen al verschillende verzoeken binnen

ze binnen en ook 10 2e Ik zal proberen hier meer inzicht in te krijgen

Dank alvast

10 2e krijgt

10 2e

I0 2e @minbuza nlFrom

Sent rnaandag 12 juli 2021 14 06

To | iOK2e | ||lO 29 U 10 2e

10 2e

@minbuza nl | l0 2a |j Q 24»j I0 2e |@minbuza nl 10 2e 10 29

10 29 @minbuza nl

Cc^p0 [2^j |i0 [2e[f^ 00 2a] @minbuza nl

Subject R|10 2 f ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Goedemorgen I0 2e

Bedankt voor het delen en je telefoontje vanmorgen

Ongeveertwee weken geleden kwam het volgende bericht uit https www france24 eom en asia pacific 20210630 afghans who

worked for france get a chance at asvlum E2 80 93 and spark an exodus

Is jullie wellicht al bekend hoe dit gevallen is en of de Fransen hier gehoor aan gaan geven het meenemen van lokale medewerkers

van NGQ s naar Frankriikb Zouden we soortgelilke verzoeken kunnen ontvangen vanuit partners waar iullie mee samenwerken

Hartelijke groet

r 00ll8 289202
1



Van | l0 2e | ^ 10 2e |
Verzonden zondag 11 juli 2021 17 34

Aan

10 2e @minbuza nl 10 2e IO 2e

00 2a] @minbuza nl KAB BSB 10 2e @minbuza nl 3[l0 [2^J^10] 2e^ j [10 26 | giminbuza nl

Onderwer|i^l|0 2|p^sitie evacuatiebeleid AFGH binnen ED vertrouwelijk

10 2e @minbuza nl

| I0 2e |@minbuza nl | i0 26 | lQ 2e |@minbuza nl10 2« {10 2e @mindef nl

@minbuza nl iQ i 2e |^^ 2410 2«

10 2a 10 2a

1 1 ] 2a

10 2a

10 2e

| 10 2e H 10 2~i l

10 2e

10 2e

10 2^

00118 289202



lOK2e [jmm I0 2e |@minbuza nI] jiO 2e| |lO 2^H I0 2e |@minbuza nI]
lO 2e |T ioj ^

|i0 2e| Wed 3 11 2021 1 49 02 PM

Subject RE Translators

Received

To

From

Wed 8 11 2021 1 49 04 PM

Haha laat dit maar aan jou over ©

From | 10 2e | |10 2^
Sent woensdag 11 augustus 2021 17 14

10 [29 L| 10K2e]|
Subject FW Translators

10 2e @minbuza nl

10 2e @ min buza nl 10 29 [ I0 26 10 2e @minbuza nlTo

Lof van de| I0 2a | jtt wat we ult NL horen

© |l0 2d

10 29 D 2eFrom

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 42

To I [1Q 2b

Subject^ lO 2s Translators

I0 2e @minbuza nl

Dear 10 2s

it always impressive that the Netherlands come up with pragmatic and workable solutions

I0 2a is quite impressed with your idea and so am I

Could I quickly call you to ask some question and see if we could coordinate

Best

10 26|
l|0 2^

10 2e f 2^
l|^

jgjmlnbuza nll10 2e 10 2e 10 2e

August 2021 12 00
10 2e

Hi 10 2e

Good that there will be a meeting Rather than pushing for the acceptance of LP which are not accepted by the UAE anyway we

should push for faster processing of the passport applications by the Government

With regard to the visa We are in the process of designing this procedure

But in short it should work likethis

I0 lb

What we still have to do is to discuss this with the airline and provide them with a specimen

I assume they will want an official letter from us that the scanned visa is valid and that airline will not be fined

I anticipate no problems from the airlines but still have to contact them after approval for this procedure form The Hague

Regards

10 {2e
001 289207



Embassy of the Kingdom of the Netheriands

Road of Ministry of Interior

Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10 2e

_dOK2feui^K^
£| { t0 2e l@minbuza nl

10 2e 0 2eFrom

Sent woensdag 11 augustus 2021 11 42

To I [10] 2e | [[l^ | iO 2eT

Subject 10 2€yranslators

@minbuza nl

DeaK10 2e

sorry this has slipped my attention

But as far as I understood we ll put our heads together within the like minded community to address this issue with GIROA

10 2a [said they would host a meetingthe upcoming Monday

As mentioned in yesterday s meeting we had some cases where a laissez passer was sufficient for LES to leave the country

albeit very few isolated ones

If I may could I ask for aquickheadsupon how you cope with issuing electronic visas for your LES through Istanbul

Ajl0 2a[is processing biometrics for us in Kabul we are faced with the problem of physically taking applicants passports from Kabul

to Istanbul {DHL initially said they d manage but backed down Therefore learning from you could be very helpful

Thanks so much and best regards
10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

10 26

Dear Colleague

Just a quick check

To my understanding the GiROA does not allow translators to leave the country without Afghan travel documents

Is this still correct orhasthe 10 2a Em bassy found a way to solve this problem

Many thanks in advance for your reply

Kind regards

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior

Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

E| 10 2e l^minbuza nl

00119 289207
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i0 2^ ^i0 26| 00 2e |@minbuza nl1 | i0K2e | 0i0 2e |[| I0 2e |@minbuza nn iQ 2e

I0 2e |[| lb 2e I@minbuza nl1 1 lQ 2e |J lO 2e |[1 lQ 2e I@minbuza nl1
I0 2e I tlO 2e|

|l0 2e| Thur 9 16 2021 5 23 09 PM

Subject FW Letter from Taleban to| I0 2e

Thur 9 16 2021 5 28 11 PM

Letter from Taliban 12 September 2021 odf

To

From

Received

From I 10 2e |c] I0 2e | g unn dk

Sent donderdag 16 September 2021 10 13

10 2e 10 2 I0 2e I0 2e @gov se | 10 2» |@formin fi

@minbuza nl

@gov se

^ 10 2e Informin fi || 10 2e ^^0K2^]|^ nOK2e |@minbuza nl | QOM^e ^ | 10 2e | | 10K2e

10 29 gformin fi 10 C^^ g fQrmin fi

Subject Letter from Talebanf 10 2e |
Dear all

Please find attached FYI a letter from Taliban to Griffith

@mfa noTo

10 2e

Best

O 2 0

00120 289228
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4iiil jISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN CjjL^I jLj

Ministry of Foreign Affairs
^jiJj ■

■V

W«I 3 s ttnf]

Subject Proposals of the Is amic Emirate for the Geneva Conference on Humanitarian Assistance

10 sept 2021 C^izDate

Your Excellency

Martin GritTiths

UN s imder Secretaiy General For Hujiiiinitanan Affairs

Following our discussions we would like to present foitowiiig proposals to iho upcoming conference

on humanitarian assistance of iHendly countries and international donors for Alghanistan

1 Wc assure you that we will remove previous and current impedements in front ol your assistance and

all related projects working under super\ ision of UN and other intemationa] organizations in

Aftdianisian and all partners will be fully allowed to help the vxtSnerable people of Afghanistan In

current situation

2 The government ofAfghanistan will protect life property and honor of Iho humaniiarfan workers and

will remove hurdles in front of them

3 The Government of Afghanistan will safeguard sanctity of the compounds of the United Nations and

all other humanitarian organizations and w ill draft a mechanism on the basis of mutual consenL

4 The most basic humanitarian areas i c health education and unemployment are urgently need to be

addressed m current situation in Afghanistan whether these areas are covered by re implememation

and completion of previous projects or planning and development of nc\v projects

5 Reconslniction projects that were active and particilly completed should be fully concludcdn otherwise

all oJ these projects w ill be wasted moreover new projects should also be initiated

6 fhe new government of Afghanifitaii Jieeds international assistance to iTght narcotics The Afghan

government lias the responsibility to treat around four million drug addicts in the countiy and to create

jobs opportunities Ibr them besides this we will do more efforts to control narcotics as well

I

1

i

00121 295185



7 Prajects hailed by the World Bartk Asian Development Biink and other donors in Afghanistan should

be reaeiivaicd as soon as possible TIic remaining salaries and funds of the past should be paid as soon

as possible oihervvise we fear ihal mo r people will be unemployed and will face poverty

Sh The current govcmmeiu of Afgluiiiisiari has invited lonner employees to return lo iheir jobs In the

absence of iniemcitional assistance mnny people w ill risk of unemployment due to lack of

opportunities

9 Wc expect from international communiiy to rcpairiate ex Afghan cadres The money spend on them

abroad should be spent on tliem inside Afghanistan because on one hand it will lessen the cost on

international communiiy and on tlie other hand these cadres will be employed in iheir respective

specialties inside Afghanistan

10 Besides emhezzlemems aids weregiven to the government of Ashraf Ghani But now to give salaries

nd benefits in due lime to the remaining employees men and women these aids should continue to

our go\ emmem That will also help in reactivation of all goveniments institutions

] L We expect from tniemauonal community not to leave Afghanistan alone to avoid mass migrations but

to help us returning Afghan refugees to their owm country

12 There is need to reorganized security and defense forces in order to ensure the security of the country

The current govemment of Afghanistan needs more assistance and equipments in the military sector

13 The new Govemment of Afghanistan is doing its best and expects all parties to implement all the

commilmenls of the Doha Agreement in order to take swift steps towards the developmenU

reconstruction and delivery of humanitarian assistance to Afghanistan

14 The Govemmeni of Afghanistan is committed lo reaching out to the w^orld through participation in

intematinnal forums and therd’ore request relevant sides to pave the vvay fbr future participation in

such forums

15 As die Govemment of Afghanistan made it clear in all public forums that it is committed to all rights

of women rights of minorities and principles of freedom ofexpression iii the light of religion and

culmru therefore we once again reiterate our commitment and will gradually take concrete steps w^tth

the help of the imcrnational coninuinity

With sincere regards

nicer KIpifiMuttaqi

Minister Ilf Foreign Affairs

00121 295185



I0 29 | ^ l0 2e |[1 I0 2e |@minbuza nl1 jlO 2e| |iO 2€^^ 10 2e |@minbuza nll 10^ I0 2e ||tl0 2e

iQ 2e |@minbuza nliriQ 2^ MP ^^l I@minbuza nl1

I i0 2e 1 1 10 2» | I0 2e feinbuza nl] I iOK2e | | 10 29 | 10 29 |@minbuza nl] | 10 2

10 2e feminbuza nll I 10 29 [[10] ^1|| 10 2e |@tnin^za nll

From

Sent

To

Cc

10 2e | |l0 2e|
Wed 9 15 2021 7 18 06 AM

Subject Kabul postbussen
Received

IMG Q137 PNG

Wed 9 15 2021 7 18 07 AM

Uit de Td^raafvandaag

Sluiting postbus Kabul@miubuza iil per 17 9 21

Aandachtspunten
als al die berichten daarnanaKAB CA gaan dan kunnen we dat niet alleen aan die postbus blijft dan bij voorkeur centraal beheerd door het Dept

door SCOT leden of een consulaire h0 26

wat wordt het beleid voor vragen die ons via KAB CA bereiken

Groeten

I0 2d

00122 289229



10 29 | 10 2e | 10 2eTo @minbuza nl]
10 2e I ^10 2e

Thur 9 16 2021 5 53 44 PM

From

Sant

Subject Spreekpunten M MR

Received Thur 9 16 2021 5 53 45 PM

MR spreekpunten Afghanistan dossier 17 September 2021 docx

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

00123 289236



MR spreekpunten Afghanistan dossier 17 September 2021

Aangeven Ook na het debat van afgelopen woensdag zijn we nog niet klaar Dit dossier blijft bij
ons Komende tijd een aantal sporen

Informatievoorzieninq zowel aan Kamer aan WOB aanvragers en t b v de verschillende

onafhankelijke evaluatiecommissies Leidend principe maximale transparantie Niet

mondjesmaat en dan telkens opnieuw weer

Drie evaluates de Resolute Support Mission doet lOB de 20 jaar Afghanistan evaluatie

de evacuatie evaluatie de laatste twee allebei onafhankelijk en extern

BZ mailbox hoe vender met meer dan 23 000 aanvragers Vandaag 17 8 gesloten Team

sorteert nu alles uit Hoe dan vender Is een gezamenlijke inspanning van drie ministeries

Mode Belhai het lOM UNHCR spoor uitlopen en een Internationale coalitie opzetten

Minister BHOS zal voorvliegen op dit spoor

Voortqezette evacuatie van NL ers defensietolken en Belhaj ers die al op evacuatielijst
stonden We kijken naan lucht en landmogelijkheden BZ in the lead Wij houden wekelijks
contact met de NL ers en Belhaj ers Ook een team dat met tolken contact houdt DEF

Dlplomatieke verteaenwoordialna In Kabul samen optrekken met Europese partners

Spreken MP en ik vanavond over me 0 3 SaNB veiligheidssituatie moet toestaan en mag

geen erkenning van het regime Impliceren Ook een flip side zodra de post operatloneel
zal de Kamer verlangen het werk aan motie Belhaj voort te zetten want de indieners van

Belhaj menen dat het werk niet voltooid Is dat bleek overduidelijk tijdens het debat

Nogmaals we doen dit dossier in gezamenlljkheld Doe een beroep op iedereen om die

gezamenlijkheid ook in de follow up fase vast te houden

1

2

3

4

5

6

Achtergrond recente ontwikkelingen

• Afgelopen woensdag kwamen s avonds laat 46 mensen aan met bestemming Nederland

naast 72 Afghanen voot|0 2^fen 9 voor BEL met een charter die door NL geregeld was

• Noodzaak voor een charter zat in het felt dat een aantal mensen illegaal de grens over was

gekomen en dus niet op een commerciele vlucht konden Het waren NLse paspoorthouders
en tolken met hun gezinsleden

• Vanavond komen er vier mensen met een reguliere lijnviucht aan uit Islamabad die ook uit

Afghanistan afkomstig zijn
• Morgenochtend heeft |lO ^l weer een vlucht vanuit Kabul aangekondigd en dag daama

waarschijnlijk weer Op die vlucht kunnen voor het eerst gemengde gezinnen mee Voor de

eerste vlucht staan 33 mensen opgelijnd 5 mensen van de oorspronkelijke groep bleek

zelf via Oezbekistan naar Duitsland te zijn gereisd
• Er blijven mensen van onze lijsten op de ambassade in Islamabad vragen om consulaire

hulp die illegaal de grens over zijn gegaan Andere EU lidstaten ervaren hetzelfde

problemen
• Vanavond gesprek met MP Johnson samen met MP Afghanistan staat daarbij prominent

op de agenda
• Taliban stuurde op 10 September een brief naar USG Griffiths n a v zijn reis naar

Afghanistan Naast diverse toezeggingen om obstakels voor humanitaire hulpverlening te

verwijderen rechten van vrouwen te respecteren en veiligheid te garanderen is meest

saillant de verwachting dat de internationale gemeenschap ex Afghan cadres repatrieert
zodat ze ingezet kunnen worden op hun specialiteit Mogelijk een indicatie van houding van

Taliban v w b uitreismogelijkheden voor Afghanen

00124 295078



10 2^

0 2 10 2e

10 2e I 10 {2e |
•

0 2

10 2e 10 2e

0 2n

0 2o

10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e

0 2n

10 2e 10 2e

fO^ I0 2e

fox^y 10 2e

Ito^
10 2e 10K2e

O 2 0

10 29 | ||^10 2^

f^
10 2e 10 2e Valt niel onder verzoek

0 2n 10 2e

10 2» 10 2e

10 29 10 {29 fl^

10 26

■

0 2o

10 2e | | 10K2e C 0 2^
10 2e | ] 10 2eT^^
|10 29 10 2e 10 29

10 2e I 10 {2e |
•

0 2 10 2e lQ 2g

{iQ 2g

10 2e 10 {2e

10 29 I0 2e

fo^

•O 2«0 10 26

CO 2 0
10 29 10 2e

10M29 10 {29
•

O 2«0

19 11 2020 8 10 29 AM] 0 2^ G morgen | iQ 2e | en |iQ 29j jk wilde jullie qisteravond niet storen maar hebben jullie m’n mails met

verzoek DVB om info voor^ I0 2e lover gevolgen voorgenomen troepenterugtrekking gezien Ze hebben dear straks ik schat rond 8 30

uur NL tijd al SMO voorbespreking dus heeft enige haast Ik ga nu ook ontbiiten en de bond uitlaten dus kunnen jullie me een appje
sturen als je de info hebt qestuurd Dan zet ik meteen door Dank en qroetip^
[19 11 2020 8 10 54 AM] 1Q 29 | | 10K2^ Yes

[19 11 2020 8 10 59 AM] 1Q 26 | | 10K^ We zijn er mee bezig
[19 11 2020 8 11 21 AM^j 0 2^lTop dank

[19 11 2020 8 11 42 AM] i0M2e | | iQK2e | Gaat over gevolgen voor nise militaire presentie de vraag van | i0 2e

[19 11 2020 8 14 09 AMTC Q 2^ Ja maar | i0 2e || iO 2e | yroeg ook om gevolgen voor post Kabul en Bagdad Dal staat eigenlijk al in

jullie bericht van eergisteren toch Maar wellicht hebben jullie nog een update Dank

[19 11 2020 8 15 13 AM] io 2e | | i0 2e | Klopt Dat staat al in ons bericht van eergisteren
[19 11 2020 8 17 56 AMV Q 2^ Top Voegen jullie dat mil en post dan samen Dan zet ik door

[19 11 2020 8 18 14 AM] I0 2e |i| iOK^ Ok

[19 11 2020 8 23 02 AMT 0 2| lk heb je de input van BAG even doorgestuurd ter info In Irak echter minder ingrijpend

[19 11 2020 8 23 15 AM] I0 j2e | ] 10 ^ Dank

[19 11 2020 9 28 14 AMIfo [2^k moet^nog even

kopieer jullie in en geef aan dat update zsm voIgt Is dat okay

[19 11 2020 9 28 36 AM] I iQ 2e | | 10 ^ Het komt er nu aan

[19 11 2020 9 28 52 AMl[ I0 2e Per mail direct aan I0 2e en jou en betrokkenen

[19««r^^0 9 29 06 AMT]lQ 2| Okav dank

[19Hx Lt 0 9 29 20 AMJiO 2« Nog beter^

[19 11 2020 9 29 26 AMI I 10 26 | | 10K2^’ Ok

I0 2e Weetje wat Ik mail stuk van eergisteren aan DVB

289240



[24 11 2020 1 37 48 PM] 1Q 26 I0 2e

24 11 2020 1 38 07 PM] 1Q 26 I0 2e

24 11 2020 1 38 18 PM] 1Q 2e | | 10K2^
24 11 2020 1 38 32 PMlfoXS^
24 11 2020 1 38 42 PM] 10 2e | | 10K2^
24 11 2020 1 38 58 PM] iQ 2e I0 2e

24 11 2020 1 39 14 PM] iQ 2e I0 2e

24 11 2020 1 39 26 PM] I0 2e | | 10K^
24 11 2020 1 40 44 PMro 2^
24 11 2020 1 40 47 PM] 10M2e |d 10 {2^

11 1

[24 11 2020 1 40 58 PM] I0 2e | ] 10 2e L

[24 11 2020 1 41 52 PM]fO 2

[24 11 2020 1 42 01 PM] 1Q 26 | | i0 2e | 4
[26 11 2020 9 41 11 AM] 1Q 2e lOK^e Morgeri| 0^ Hoop dat je tijd hebt om even naar mijn mail te kijken Gaat orri EU statement

dat idealiter vandaag uitgaattav vredesonderhandelingen Wat mij betreft is tekstakkoord Graag je blik Dank I io 2e |

[26 11 2020 9 52 37 AMY 0 24 Dank voor je app heb meteen gekeken en gereageerd SuccestifoH^
[26 11 2020 10 15 50 AM]1 iO 2e | | 10 ^ Super dank

^

[24 12 2020 10 49 08 AM] 1Q 26 iQ 2e Hat^^^heb niet de hele tijd toegang tot maii Laat je me weten of de I0 2a benaderd

gaat worden

[24 12 2020 10 49 14 AMl| iO 2e | | i0 2e | Dank je ❖

[24 12 2020 12 11 47 PMiffO 24}lk heb jullie net gemaild Samengevat |{l0 2e ] zal de | iPM2^bellen Netjes om hen te informeren

inderdaad maar we houden het liever iow key Defensie stuurt vandaag een Kamerbrief Daar kunnen juliie dan naar verwijzen en bij evt

vragen reageren volgens de vier buliets zorgvuldigheid geboden inventarisatie gaande contact met OM opgenomen meidpunt wordt

overwogen verder verwijzen naar Defensie die ik eerder stuurde

[24 12 2020 12 11 57 PM}l0 2 Groet[t0 12M
[24 12 2020 12 12 48 PM] l0M2e | | lOK2e rok heider Veel dank voor sneile actie

[24 12 2020 12 14 10 PM]| io 2e ||| iOK2e | We kunnen altijd nog opvolgen richting
nu 00k al appropriate vinden maar ik iaat dit verder aan juilie

[24 12 2020 12 14 36 PM]| iQ 2e | ] lOK2e | We voigen jullie lijn verder hier

[24 12 2020 12 14 46 PM] I0 2e | | 1QK^ Fijriekerst

[12 01 2021 11 18 34 AM||o 2^}Goedem Tgen I ^0 2e [ jk zag je mail met belangrijke punten Zullen we daar even over bellen Dat

schakelt wellicht sneller makkelijker Bijkomend voordeel is dat we nu in dezelfde tijdzone zitten en betere verbindingen hebben Ik heb tot

11 uur geen afepraken dus bel maarwanneer het je schikt Groeten |M^
[12 01 2021 11 19 32 AM]| 10M2» | | lOK2e | Over 10 min

[12 01 2021 11 19 42 AM] 0K2j Prima

[12 01 2021 11 31 42 AM] Bel ji] mij Of zal ik iou bellen

[14 01 2021 10 42 45 AM]|o 24 Goedemorgen | io 2e [ ypor de zekerheid 00k per app kunnen we 00k al om 10 30 uur wandelen Er is

bij mij namelijk om 12 uur een oela^praak met de] I0 2a ^bijgekomen dus wordt 11 krap voor mij Of anders vanmiddag om

15 30 uur of morgen om 11 uur Handigste is om voor Stadscafe Van der Werf afte spreken tegenover Museum Volkenkunde Groet

QKsH
[14 01 2021 10 43 30 AM]^0 [2^fetadscafe Van der Werff

Steenstraat 2 2312 BW Leiden
071 513 0335

https goo gl maps S6rqzZaFiYunuTMI9

[14 01 2021 11 13 26 AM]| iQ 2e | | iOK2e | 10 30 is ok Ikzie jezol

[14 01 2021 11 13 47 AMjfi o 24i Top Tot dan

[07 05 2021 1 01 02 PM] I0 2e | | 10K^ We zitten klaar bij ms teams

[07 05 2021 1 01 20 PMK] Q 2ftlk bel nu

[07 05 2021 1 01 26 PM] i0 2e | | 10K2^ Jekuntbij mij inbellen

[07 05 2021 1 01 39 PM] I0 2e | |nOKa^ |iO 2^ is bij mij

[23 05 2021 1 33 25 PM 0

2|iHoi goede discussie in BR en goede update van jouw kant 00k

[28 05 2021 1 33 28 PMr Q 2f Ik wilde nog wel politick punt maken over intentie om te blijven mits maar heb uiteindelijk ervoor

gekozen dat niet te doen om die discussie niet te heropenen met als risico dat de positieve consensus zou worden doorbroken

[28 05 2021 1 33 34 PM]f^ Groet fo ^
[28 05 2021 1 34 59 PM]| 10 i2e | | l0 2e ^
goede kant op gaat En we gaan er het beste van maken

[02 06 2021 3 55 48 PM] | 10 2» | | iOK2e | fo^ ik hoor net dat de postraadvoorzitter een mail heeft gestuurd namens lokaal personeel
aan Sjoerd Sjoerdsma over hun wens dezelfde feciliteiten te krijgen als de tolken Just FYI ik weet niet wat voor een effect dit gaat
hebben niet veel wat we hieraan kunnen doen

[02 06 2021 3 56 07 PM] I 10 26 | | lOK2g | Never a dull moment

[02 06 2021 4 38 08 PML OK^OThanks goed om te weten Kan ik hen niet kwalijk nemen

[02 06 2021 4 38 55 PMy Q 2« En onder ons als je het mij persoonlijk vraagt mag er best wat meer politieke aandacht voor onze lokale

medewerkers

[03 06 2021 10 12 13 AM][[^ Hoi[ii0 M] gesprek M^o^ver lokale stafvindt donderdag 10 6 12 00 12 30 uur plaats Vanuit DAO

een Ians voor breken dat |ij er digitaal bii bent Zou |e kunnen Groetf 0 2^
[03Hy Lt 1 10 22 50 AM]| I0 2e | | 1Q ^ Ik kan I Dank voor jullie effort Dat is 14 30 15 00 uur Kabul tijd Ik kan digitaal aart

vanuit VIP lounge van vliegveld dat zou moeten lukken Ik vlieg nl 16h20 uit

H 1

] Ik zou eerlijk gezegd datli0 2a

as goed zo we gaan verder nu met het uitwerken van opties Ik heb het gevoel dat het de

289240
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[03 06 2021 10 23 19 AMj o^Top Geef ik datdoor Ik geefje cc

[03 06 2021 10 23 26 AM] I0 2e |j| iOK^ Super

[03 06 2021 10 25 10 AMy 0 2^ Bijna in Den Haag dan log ik in en maak ik er even een correcte mail van niet zoals m’n mail van

gisteravond laat over die motie j
[03 06 2021 10 25 21 AM][ 10M2e | l lOK2e | Not to worry

[03 06 2021 10 25 58 AMV Q 2 tNeh sloeg ook niemand op aan Vend ‘t vooral sufvan mezelf^

[03 06 2021 10 26 41 AM]J l0M2e | | iOK2e | Kan gebeuren

[03 06 2021 1 35 35 PM] £^ ]Vraag vadfiQekun je 10 6 dan wel via MyRoom inloggen Dat is harde voorwaarde gezien de

vertrouwelijkheid van het gesprek MS Teams of Zoom zijn niet veilig genoeg

[03 06 2021 1 37 08 PM] 10 2» | | iOK2e | ik check even volgens mij kan je via Webex ook my room in Ik laat nog weten

[03 06 2021 1 37 23 PMI 0 C2|lFijn
[03 06 2021 6 01 02 PMt]0 2llomdat ik morg^en slecht bereikbaar ben stuur ik de vraag van| ^0 2s |wel even aan je door Dan kun je

danki

rechtstreeks naar hem reageren Groet[|0 2^
[07 06 2021 12 28 03 PM] 0 ^ This message was deleted

[07 06 2021 12 28 29 PMV QV2{illCnm nit \r\uh MvRnntn | nOV2e1 |

[07 06 202l 12 29 34 PM]f^ | ^

een mooie functie op de politieke afdeling in New Delhi

07 06 2021 12 34 57 PM] 10 2» | | i0K2e | f[0K2^ heeft het uitgezocht Moet goed komen we zullen het nog even testen

07 06 2021 12 35 19 PM][ 0 [2| Top dank

07 06 2021 12 36 08 PMy 0 2{jGeef ik nog wel even door zodat we zeker weten dat het ook bij Q0 2e
pp het netviies blijft staan ^

07 06 2021 12 37 35 PM]1 1Q i2e | | iOK2e i |
■

10 2e I
•07 06 2021 12 37 56 PMlf^jOkay dank

30 06 2021 1 23 21 PMl| iQ 2e | | i0 2e | Kunje nog een keer proberen
30 06 2021 1 24 20 PM] 0 [2 pkay

07 07 2021 8 08 24 AM] I0 2e | | i0 2e | Morger fOK2^ Zullen we vandaag even bijpraten met alle ontwikkelingen die er zijn Dank ❖

07 07 2021 9 33 20 AMrio 2i Prima| I0 2e | schikt 12 uur NLtijdje
10 07 2021 10 05 47 AM

10 2e

t|0 24Hoi| 10 2a [ ik hoorde dati0 2j heeft gebeld met de uitkomst van de MR Niet alles wat de lokale

medewerkers wilden maar wer^eel zeker als je bedenkt waar we in november nog stonden En eindelijk duidelijkheid Ik hoop dat het bij

jou en jullie goed is gevallen Groeten| [|0K2jg
[10 07 2021 10 07 39AM]| 1Q {26 | | iO 2^ FAbsoluut En dankvoorjulliewerk
Ik houd nog even vertrouwelijk onder MT leden en zodra ik schriftelijke bevestiging heb zal ik lokaal personeel informeren

[10 07 2021 10 08 30 AM] iQ 2e |d i0 2e | En dan gaan we verder uitwerken aan voorkant qua procedure en met DOPS

[10 07 2021 10 08 51 AMj 0 2^ Okay Ik ga nog wel even achter die schriftelijke bevestiging aan

[10 07 2021 10 09 09 AM] I0 2e |^ 10K^ Heel fijn dank

[10 07 2021 10 09 29 AM] 10 2» iOK2e ik stuur zo nog even een mail ter follow up van tolkendebat

[10 07 2021 10 09 56 AM] I0
pe iQK2e Maar een goed weekend voor jou ❖ ook belangrijk

[10 07 2021 10 11 23 AM] 0 24 Thanks Kwam totaal uitgedroogd en met knallende koppijn uit dat bizarre debat dus ga nu inderdaad

maar even weekend pakken

[10 07 2021 10 11 46 AM]| iQ 2e | | i0 2e | ja is belangrijk Jullie eigen R R^

[10 07 2021 10 12 21 AM]io 24 »»

[14 07 2021 2 28 49 PM] | 10 2^ | l iOK2e | ottached
[14 07 2021 2 35 04 PM||iQ [2|lDank ik geef het door EN eens komtgoed

[21 08 2021 7 28 47 PMi iQ 2|jwat een supergoed nieuws van onze lokake staf I I0 2e || Heel blij mee Sterkte succes nog daar en stay
safe

Link

[21 08 2021 8 17 10 PM] | l0 2e |d l0 {2e | Jafijn he
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10 2» [ ^0^ I0 2e I@tninbuza nl1 1 i0 2e l I lQ 2e

I0 2e |[| lOM^e |@rn inbuza n I]
From iO 2^ ^iO 2^
|l0 2e| Tue 9 7 2021 3 54 13 PM

Subject RE besluiten reizigers
Received

10 2e @minbuza nl] I0 2e [To

Tue 9 7 2021 3 54 00 PM

Ik heb geen opmerkingen Er staan nog wel belangrijke vragen in die hopelijk zsm beantwoord zullen worden Zeer eens met punt

van BO_OM op termijn Is ook breder goed voor amba Eens met punt I0 ^ f

i|0 24 ^ ri0 2e |@minbuza nlFrom

Sent dinsdag 7 September 2021 16 24

Totf^ pl0M^ 1 10 126 |@minbuza nl | 10K2e ^
Subject FW besluiten reizigers

I0 2e 10 2e @minbuza nl

10 2Beste

Graag jouw blik op bijgaand stuk met het verzoek het naar I0 2e door te sturen met jouw mogelijke input

10 2e goed stuk dank Mijn enige punt betreft het bijstellen van het tekstbericht aan Nederlanders dootiO^^Doha
I0 2e informeert de DCV ambtenaar van dienst en de crisiscoordinator na bericht dat vlucht ophanden is en moet ook de

scotters informeren over aankomst van de vlucht Is het dan wellicht niet teveel | 10 2e | ook te vragen het tekstbericht aan

te passen

Hartelijke greet

if^

From | l0 2e | I0 2e |
Sent dinsdag 7 September 2021 16 12

To | iQ 26j~| [£^ 1Q 29 aminbuza nl

Subject FW besluiten reizigers

10 26 @minbuza nl

I0 2^ £ou jij dit stukje willen bekijken en daarna naar

sturen

10 2e willen sturen die het vervolgens weer naar 10 2e kan

1 2e

From | 10 2^ ^10 2e^ \ 10 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 15 10

To | l0 2^]| r l
~

Subject besluiten reizigers

ig minbuza nl

10 2« @minbuza nl

In Geel mijn aanvullingen

Gr

t 2e

00126 290015



10 2e f10 2e 10 2eTo @minbuza nl]

@minbuza nl]1Q 2e 10 2e | 10 2eCc

From 10 2^ ^iO 2^i

|l0 2e| Mon 9 6 2021 10 56 17 AM

Subject FW | 10 2« | ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken
Received Mon 9 6 2021 10 56 00 AM

Weer zo n geval waar we volgens mij niet vender komen dan het verhaal rond te laten cirkelen wat a I is het niet terecht heel

slecht Is voor ons mlnisterie zelfs indien er zaken van ons verwacht worden die we niet kunnen doen

Frorrfcl0 2 ^ 10 2b 10 2e 6 minbuza nl

Sent maandag 6 September 2021 11 51

To Kabul evac 10 2e @m inbuza nl IO 2^J^ 2e 10 2e gminbuza nl DCV fc 0 2tj^rninbuza nl

Cc COM ■^l0 2€^rnlnbuza nl I0 2e gimlndef nl

Subject RE ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken

komt niet op de tolkenlijst voorDe naam

10 2b

10 2a i0 2e 10 2e I0 2«i [10 2e 10 2e 0 2n

10 2€

10 26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2b 10M2B 10M2B 10 2e

10 2® 10 2e 10 2b 10 2b

10 2e

RBBds bBoordBBld bij 2 00es

00127 290065



10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
^0 2^ ^10 2ej
Mon 9 6 2021 11 00 14 AM

From

|i0 2e|i
Subject FW

Received

ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken10 2e

Mon 9 6 2021 11 00 00 AM

Eerste email aan Kabul minbuza door i0 2e ^
Eerste email aan Kabul minbuza door

~

i0 2^l^df
Inzake visum vanuit |nov7Pibnders I mqw26^ Ifnpj

Info ID s odf

Ik cc jou toch ook omdat er een geluidsopname bij zit die laat zien hoe moellljk het is om te communiceren

Volgens l0 2 i0 2s^taat de man waarom het gaat niet op de tolkenlijst maar ooit zal hij toch eens een antwoord moeten krijgen Ik

stuur het je als voorbeeld zoals ik in mijn mail van net al schreef Ik weet niet zo goed hoe dit vender structureel opgepakt meet

worden

10 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 6 September 2021 08 44

Tol 10 2^ i0 2a| 10 2e @minbuza nl j 10 2e 10 2e @minbuza nl DCV fc 0K2^minbuza nl

Cc COM ■tiOK2sjgirninbuza nl

Subject FW ff ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken10 2e

10 2e @bbl ggz nlFrom 10 2e

Sent zondag 5 September 2021 05 08

To I0 2e @fgga leidenuniv nl iQ 2e grninaz nl 10 26 @minaz nl

10 2e 10 2e 10 2e @mindef nl 1Q 2atS nu nl@iwps org af 5 minbuza nlCc 10 2e

10 2e l@hotmail com ] 10 2e |@nieuwsuur nl | 10 26 |@telegraaf nl

@minbuza nl

^ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken

10 2e

10 2e

Subject [ 10 2e

ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze10 2e

gebruiken

Zeer geachte minister president drs Mark Rutte

In de bijlagen wederom een opname die laat horen dat het echt helemaal fout gaat op de afdeling 24 7 het

alarmnummer met het crisisteam Ik wil u vragen om in te grijpen omdat de verantwoordelijke minister niet en

nooit thuis geeff Tot nu toe althans

Deze opname is opmerkelijk daar ik bel met een legitieme vraag inzake een de verblijfsprocedure om voor een

tolk die zowel voor Nederland als i0 2e gewerktheeft Mijnheer heeft sinds 21 augustus hebben zowel

mijnheer zelf Eerste email aan Kabul minbuza door I0 2e pdf d d 21 08 2021 en vervolgens ik Eerste

email aan Kabul minbuza door pdf d d 21 0S 2U21J

Sindsdien hebben wij beidenniets gehoord ikzelfverder ook niet van de overige tweehonderd aanmeldingen die

ik heb gedaan l Niets [

Punt van dit verhaal is is dat mijnheer met geluk via de is gekomen Op doorreis naar10 2e

10 2e

Het is niet dat mijnheer niet blij is dat hij veilig is alleen zijn helaas zijn I0 2e en zijn er niet bij Zij
zitten beiden nog vast in Kabul Hoe dit zo komt is voor datgene wat u kunt horen op de opname niet relevant dat

comt op een later contactmoment nog aan de orde Het verhaal is al triest genoeg want mijnheer wilde naar

00128 io 2e ofNederland want daar hij heeft recht op hij was tenslotte tolk voor beide landenl 290068



Zoals ik eerder al aangaf is de communicatie^ nu vandaag nog meer blijkt op foutieve procedures en oeverloze

bureaucratic vastgelopen Op de simpele vraag om mijnheer hier nu mee te helpen en of ons te adviseren de

afdeling 24 7 helemaal vast Syntax Error Dat er blijkbaar in de weekeinden is dat alleen in de nacht totaal

geen communicatie met het crisisteam te leggen is door de telefonisten van de alarmlijn is in geval van zaken met

een spoedig karakter in een nog niet afgeronde crisis eigenlijk gewoon een gotspe Het is evident en ten

oveivloede gesteld dat er uberhaupt geen communicatie mogelijk is met het crisisteam Deze man had al lang bij
de zogenaamde groep van 600 moeten zitten

Na dit telefoongesprek en na deze mail kan ik alleen maar vragen Mijnheer Rutte wilt u nu onderhand gaan

ingrijpen in dit verschrikkelijke gebeuren In angst verblijven is een ding maar heel veel mensen ook nog eens in

totale onzekerheid laten dat is onmenselijk en laakbaar Feit is dat geld water voedsel en kansen opraken Geef

iemand een zeker signaal van communicatie dan kan er namelijk een knoop doorgehakt worden en zo toekomsten

gebouwd

Ik begrijp dat ik eigenlijk voor mijn laatste mails naar BuZa zou moeten gaan pogen te contacten ik hoop ook dat

ik als hoofdverantwoordelijke inziet dat ik mijn best gedaan heb maar het eigenlijk iedere dag aan mij duidelijker
word dat dit compleet onzinnig is Ik kan mijn tijd en daarom uw tijd beter verdoen met deze oproep die

rechtstreeks uit mijn hart dat bloeit voor deze Afghaanse kwestie bloeit De Afghaanse Kwestie want dat is het

geworden

Rest mij niets anders dan de beste man waar ik deze mail in hoofdzakelijkheid voor opmaak te wijzen op zijn
rechten ook op die van een advocaat of een gang naar de Verenigde Naties Dat zou voor hem dan persoonlijk
inzake dit beleid doch dan in een andexe vormfout de tweede keer zijn in dezelfde casmstiek en hoofdgebeurtenis
met dezelfde lioofdrolspelers

Dan stel ik een ieder voor om naar het volgende gesprek te luisteren Inzake visum vanuil

mp3 d d 05 09 2021

10 2e

I0 2eVervolgens kom ik dinsdag
om de geluidsopnamen van de smeekbedes van onze groep 200 gesnoerde monden laten horen Ook die van zijn
familie De gebeurtenissen in Afghanistan zijn een intemationaal schandaal het is de Afghaanse Kwestie

geworden

laar de kamer

Metvriendelijke groet

en op verzoek van 10 2e10 2e

00128 290068



Crisisberaad Afghanistan opvang in N
22 08 2021 13 00 uur

Aanwezig l0 {2e| [l0] 2^ l 110] 2 | VCI f jO i^ 10 2e | IND ook

[I0 {24 NCC mede namens LOCC | 10 {2e j| 10 29 | NCC l[lO] 24i 10] 2

I0 2e j|l10] 2 | DPG J 10 [29 || [1Q 29 | HDPO j |0] 24| 110] 2 | Kmar [l0 24^ 10 {2e

COA ^fOK§l|^
JenV

namens

CCC | 10 2e 10 2e CCC

Grate dank aan alle partners in de keten mede namens 10 2e

Beeldvorming
Beeld COA finaezonden^

De eerste aankomsten zijn goed verlopen
Mensen zijn vaak oververmoeid en komen maar met zeer weinig bezittingen aan

Veel families met veel zeer jonge kinderen Erzijn ook verschillende hoog zwangere

vrouwen

De sfeer op de locatie is rustig Verschillende bewoners hebben al gevraagd wat zij zelf

kunnen doen en er is lokaal veel aanbod om te helpen Zo is de gemeentesecretaris lokaal

gaan bellen voor telefoon opiaders Mensen komen vaak aan met een telefoon maar zonder

opiader
De aantallen die zijn ingestroomd en die de komende dagen zullen instromen zijn

aanzienlijk Het is niet ondenkbaar dat de locatie ergens volgende week vol zal zijn Het

COA gaat altematieve opties verkennen en doet dat graag met alle betrokken partners
De instroom van anderen dan de Nederlandse caseload drukt uiteraard ook op de

capaciteit van Zoutkamp Verschillende bewoners zullen nog doorreizen naar[

Jcoed om datz s m te laten plaatsvinden

I0 2a

10 2a

Aanvullend meldtCOAdat

De samenwerking op Zoutkamp met de college s van Defensie loopt heel goed
Er Is sprake van enkele coronabesmettlngen daarvoor Is aandacht ook In het proces

Proces op Schiphol liep vanochtend zeer goed gisteren waren er wat logistieke problemen
Defensie meldt dagelijks tot en met de 25 augustus twee basisviuchten 07 00 aankomst

uit TBL 10 30 uit ISL De avond ervoor wordt bepaald of de vlucht doorgaat
Aanvullende MRTT vluchten komen wisselend op steden aan Amsterdam Brussel enz

Mensen met eindbestemming Nederland worden zoveel mogelijk gerouteerd naar

Amsterdam

Evacuees met andere eindbestemming dan Nederland

DPG meldt dat met

passagiers die in Nederland uit een vlucht ziin aekomen Blnnen korte termljn moet dlt zijn

opgelost Vender loopt er nog een casus met

I0 2a wordt gewerkt aan het laten ophalen van enkele

vangt de mensen op10 2a

Zoutkamp
In Zoutkamp wordt het drukker en er zijn personen die Nederland niet als eindbestemming
hebben Deze mensen moeten niet in Zoutkamp blijven maar zo snel mogelijk worden

doorgeleid
De twee zuilen voor I M zijn weer in gebruik na vervanging vingerafdrukscans Na de

basisregistratie moet nog verdere processing plaatsvinden Feitelijke registratie en

identificatie om het asielproces te starten

Er gaan in de kazerne naast Zoutkamp schietoefeningen door Defensie plaatsvinden JenV

heeft dit geflagd bij DEF Als de oefening niet wordt geannuleerd moeten de personen in

Zoutkamp hierover ten minste worden geinformeerd over de schietoefening

Psvcholoqische ondersteuninq

00129 290205



Vanochtend was de van BZ aanwezig bij de ontvangst van

de personen die landden op Schiphol Hij is vervolgens meegegaan naar Zoutkamp Zijn
beeld was in lijn met beeldvotming door COA

I0 2e

Oordeelsvorming
Evacuees met eindbestemminq Nederland

Verzoek van LOCC om de gegevens van personen aan boord zo snel mogelijk te blijven delen

Bij verzending van de lijsten zorgt BZ voor snelle verdere distribute aan de partners

KMAR heeft verzoeken gekregen om mensen te begeleiden vanuit het vliegtuig Verzoek om

die belasting te beperken
Er is onduidelijkheid over een vlucht die op Brussel zou zijn geland of zou landen maandag
met daarin 100 mensen welke naar Nederland zouden moeten worden vervoerd

Evacuees met andere eindbestemminq dan Nederland

Er zijn mogelijk ook personen die niet op de lijst staan Het zou gaan om mensen die nu op de

vlucht zitten vanuit Tbilisi DCV moet duidelijkheid krijgen of dit klopt
Ook lijkt het dat er personen zijn die een eindbestemming hebben opgegeven die niet worden

herkend door het betreffende land

Wanneer personen aangeven welk land hun eindbestemm ing is moet dat overeenkomen met

het beeld van het ontvangende land Indien dat niet overeenkomt worden deze mensen

opgevangen in Zoutkamp
Het NCC meldt dat gisteren

Schiphol Dit beeld wordt niet herkend door IND NCC vraagt of het mogelijk is dat mensen

uitstappen DCV gaat dit na

Het toestel dat vanochtend is aangekomen zou een tussenlanding in { I0 2a hebben gemaakt
CCC vraagt bij Def na of het mogelijk is dat er passagiers zijn uitgestapt

op paxlijst stonden maar er was maar een opI0 2a

Psvcholoqische ondersteuninq

HDPO vanuit werkgeversverantwoordelijkheid voor lokale staf met Defensie vanuit

verantwoordelijkheid voor tolken en COA en GGD bekijken hoe het proces voor psychosociale

ondersteuning verder ingevuld moet worden Bezien zal worden of en hoe er een aanvulling op

hetbestaande COA proces nodig is

Besluitvorming
DCV gaat na hoe het zit met een groep van 100 personen met eindbestemming Nederland die

op 24 augustus zou aankomen

DCV kijkt samen met de IND naar de casus waarblj
stonden maar slechts eei{i0 2atan de vlucht kwam

CCC vraagt na bij Def of de vlucht een tussentijdse landing in I0 2a heeft gemaakt en of bij
een eventuele tussenlanding passagiers zijn in of uitgestapt
HDPO Defensie COA GGD voeren overleg over psychsociale hulpverlening
DCV zoekt uit wat de eindbestemming is van de passagiers op de vlucht Tbilisi die landt op

Amsterdam in de nacht van 22 op 23 augustus

CCC geeft door aan DOPS dat er schietoefeningen gepland staan in de kazerne naast

Zoutkamp

op de paxlijstI0 2aI0 2a

00129 290205



I0 2e |@minbuza nn | I0 2e [ iO^ iQ 2e |@minbuza nn | i0 2e [ I0 2e

10 2e 1 1 10 2e I
Thur 8 12 2021 9 16 35 PM

To @minbuza nl]
From

Ssnt

Subject FW Perbriefing woordvoerder Ned Price over Afghanistan 12 8

Received Thur 8 12 2021 9 16 36 PM

Zieookvorige bericht

I0 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 21 06

To KAB 4D^@minbuza nl 0 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e |i j 10 2e @minbuza nl I f10]f29T

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

@minbuza nl I0 2e ^ 2e

@minbuza nl

00 2e] ^ lOK2e |@minbuza nl I to 2e

10 [2e Sminbuza nl 10M2e

c 00 2^] @minbuza nl

10 2e @minbuza nl WAS PA 10 2e S minbuza nl

Subject Perbriefing woordvoerder Ned Price over Afghanistan 12 8

10 2e @minbuza ni I0 2e j I0 2e |@minbuza nl

@minbuza nl NYV PA | 10 2e |@minbuza ni10 2e10 {2e

lQ 2e ~|g 10 2 @minbuza ni

10 2e |@minbuza nl I 10 2e

c| 10 2e @minbuza nl 10i 2e T 10 2e

1Q 2e 10 i 2e giminbuza nl | 10 2^

10 210 2e

®minbuza nl

Cciiaga s

Persbriefing woordvoerder Ned Price State Department zojuist om 14 00 ET video ieverde weinig aanvuiiende inzichten op

Statement

We are further reducing our civilian footprint in Kabui in iight of the evolving security situation Expect to draw down to a

core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks

In order to facilitate this reduction DoD will temporarily deploy additional personnel to the international airport

The embassy remains open and we plan to continue our diplomatic work in Afghanistan Consluar services will continue

and that includes the processing of SI Vs program We will continue diplomacy with the Afghan government and people We

will continue our focus on CT

Visa tot nu toe meer dan 1200 Afghanen naar VS Additional flights will begin landing daily The total num ber will go up

rapidly

We will begin implementing these measures soon in close coordination with allies and partners No further details for

operational security reasons

SoS Blinken en SoD Austin hebben eerder vandaag met president Ghani gesproken

Q A

This is not a withdrawal this is a drawdown

Q will embassy remain open in its current location A embassy remains open in its current location and diplomatic

mission will endure We are planning for all contingencies not going to entertain hypotheticals

Q how big is the reduction of the footprint A not in a position to speak to numbers but diplomacy security assistance

humanitarian support and consular services will continue

Q is this a preparation for full evacuation A that is not true this is not a full evacuation Distinction between planning and

contingency planning We are undertaking prudent contingency planning

Q what message does this send to the people of Afghanistan A the message we are sending is one of enduring

partnership We have said from the beginning that theUSwillbea committed partner to the people of Afghanistan On

June we announced USD 220 min in additional humanitarian assistance that will not change even with the more

difficult security environment

Q klopt het dat Khalilzad hulp aanbiedt aan toekomstige regering in ruil voor niet aanvallen Amerikaanse doelen in

Afghanistan A Taliban heeft al eerder aangegeven niet uit te zijn op aanvallen diplomatieke en militaire doelen Niettemin

doen we aan contingency planning voor onze eigen veiligheid Wij hebben duidelijk gemaakt dat indien Taliban zich niet

aan deze afspraak houdt de VS will respond in no uncertain terms

Gesprekken in Doha VS dringt aan op onthouden erkenning aan eenieder die met geweld aan de macht komt in

Afghanistan Aan de gesprekken die vandaag plaatsvonden namen ookVN OEZ CHN PAK VK EU DU I IND NOO TAD

TR TRM deel Later vandaag formeel statement vredesproces dient te worden versneld en geen erkenning van regering

die met geweld aan de macht komt Dit is niet een boodschap van de VS alleen dit is een boodschap van de internationale

00130ggrnggn3 hap Verwijst ook naar VNVR resolutie 2513 en VNVR verklaringen no military solution C5 1 verklarin^^P^^^



ambassades in Kaboel {w o NL Everytime the Taliban hears the international community speak with one voice the

message is reaffirmed

Verzoeken om extra info State en DoD staan uit we laten het weten indien en zodra dat lets opievert

Groet

i0 2e

10 2e

Political Department
Embassy of the Kingdom of the Netherlands Washington DC

10 2eM

1@minbuza nl1Q 2e

10 2e

T’
75C YEARS j
of ^freedom I

T NLintheUSA com

00130 290222



{I0 2e | ^0 2 ^ M0 2e I@minbuza nl1
I0 2e ®minbuza nri I I0 2ej

I0 2e I@minbuza nl1 1 i0 2e | ti0 2e 0 24l0 2e^
lQ 2e l@minbuza nll I lQ 2e | tlQ 2^ I0 2e |@minbuza nl1 rOP 2e |

I0 2eTo

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

]~ 10 2e tlOK2^ 10 2»

From I0 2^ ^i0 2ej

|i0 2d Wed 9 8 2021 7 53 57 PM

10 2e I0 2e 10 2eCc @minbuza nl] @min buza nl]

10 2eSubject RE Londen spoedverzoek visumaanvraagi
Received Wed 9 8 2021 7 53 58 PM

ik ken hem niet maar dat zegt gegeven mijn beperkte recente Afgh exposure vetder niets

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van 10 2e 0 2{^ 10 26 @mmbiiza nl

Datum woensdag 08 sep 2021 8 24 PM

Aan lOK2e l@minbiiza nl P 2e|oj^
10 2e i@minbuza nl T^ tl0 26H 10 2e |@mmbuza nL | 10 2e^jl0 26j

10 2« 10 2e il0 2eiI0 2e @Tninbiiza nl

10 2e |@n hrbuza nl 10 2e [ | 10 26

10 2e @minbuza nL

Kopie I0 2e | lOK2e

Onderwerp RE Londen spoedverzoek visumaanvraag

10 2e 10 2e P 2^ 10 2e@mmbuza nl @mmbuza nl

10 2e

Bestel I0 2e

Deze persoon is bij ons DAO niet bekend maar misschien wel bij de collega’s uit Kaboel Kennen jullie hem 10 2e

Groeten

I0 24

10 {2e @minbuza nlVan

Datum woensdag Q8 sep 2021 7 17 PM

Aan h° CHt^P P^j QjW
j I0 26 n@minbuza nl

10 2e

@minbiiza nl | 10 26 | j0 2 410 2e 10 2e 10 2e@minbuza nL

Kopie I0 2e ^I0 2e

Onderwerp FW Londen spoedverzoek visumaanvraag

10 2e @mmbuza nl

10 2e

Beste ■I0 2e 10 2e collega s

Gentle reminder op onderstaand verzoek We hebben betrokkene een placeholder gestuurd maar gezien zijn urgente verzoek

zouden we graag uiterlijk morgenochtend 9 9 inhoudelijk reageren

Dank bij voorbaat voor jullie advies

Greet

10 2e

From

Sent woensdag 8 September 2021 10 44

To | 10 2e l | 10 2ej0 2^k

10 2e

10 2e S minbuza nl [ 10 2e @minbuza nl10 2e

10 2e 10 2e I j I0 2e |ig minbuza nl

@minbuza nl [ 1Q 2e 10 2e @minbuza nl

J I0 2e

@minbuza nl

Cc | lOK2eP 10 2e] 10 2e 10 2e

5 minbuza nl i I0 2e 10 2I0 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl I0 2e

10 2e c 10 2« @minbuza nl 10 2e ’ld 2^ van

Subject Londen spoedverzoek visumaanvraag

Importance High

10 2e @minbuza nl

10 2e

b0131 l^ I0 2e DAO AFPAK collega s 291060



Ambassade LON ontving onderstaand verzoek voor een gespreken vooral faciliterende rol bij een Schengenvisum van een mogelijk
die momenteel in VK zou verblijven Graag vragen wij om advies van DCV VR en DAO AFPAK hoe hiermee om10 2e

te gaan

Voor wb visumaanvraag als betrokkene de rol heeft die wordt beweerd kunnen we evt aanbieden dat er rechtstreeks bij

de ambassade een visumaanvraag kan worden ingediend en dan is het vender aan de CSO Als hij niet bekend is zullen we

in beginsel verwijzen naar VFS Begrepen uit separate mailwisseling tussen 10 2e dat betrokkene10 2ean

10 2e

Voor wb verzoek om een gesprek vanuit LON PA graag bereid kort te woord te staan om beeld van een dichte deur te

voorkomen maar krijgen daarvoor graag eerst bevestiging dat verhaal van betrokkene klopt

De toespeling op evt samenwerking met {oud AIVD ers en gerubriceerde documenten kunnen wij niet beoordelen maar

voor de zekerheid ook in cc ter info10 1b

Bij voorbaat dank voor jullie advies

Groet

10 2e

I0 2e10 2e g minbuza nlFrom

Sent dinsdag 7 September 2021 13 49

To LON CA 10M2e @minbuza nl

Cc [
Subject Verzoek Afghaan in| 10 {2e ~]mbt Schengenvisum

10 2e @minbuza nl10 2e

Ha collega’s

Verzoek van 10 2e
■ Hij is in Londen en zoekt contact met NL NL10 2e10 2e Via

ambassade Hij wil naar NL toe komen 10 2e

Hij wil iets opzetten met een aantal oud aivd’ers en crisis management specialisten om te zorgen

dat mensen daar zo lang mogelijk veilig ondergedoken kunnen blijven en ze dan uit het land te krijgen Verzoek nu is

spoedprocedure visum verlenging en gesprek met ambassadeur in Londen Die is ook rechtstreeks benaderd Maar nog

geen reactie

I0 2e

Pakken iullie op Dank groet

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

Van 10 2e | ] 10 26 |fg niinbiiza iil

Datum dinsdae 07 sep 2021 1 11 PM

Aan I lOM2eyilO] 2eH I0 2e

Kopie | 10 ^

Onderwerp FW
~

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

diplomatiek overleg met spoedgewenst10 26

10 {2e g bbl ggz nlFrom 10 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 12 47

@hotmail com10 26 10 2e 10 2e @fgga leidenuniv nl I0 2e |g minaz nl

@minbuza nl

ggmail com
_

@minaz nl 10 2e 10 2e S minbuza nl

To

10 2e 10 2e10 2e

Subject diplomatiek overleg met spoed gewenstI0 2e

00131 291060
L a



Gisteren heb ik getracht om contact te maken met AZ omdat BUZA niet meer functioneert tijdens de

Afghaanse kwestie De telefoon werd vier keer opgelegd en mijn mails worden geweigerd

10 2e

Ik zou graag wilfen vragen of u defl^^van de ontwlkkelingen niet wift blljven onderschatten Wij gaan dit

dossier nog voor vrijdag onder de aandacht brengen bij de commissie buitenlandse zaken

In opdracht van

10 2e

met medeweten van en op verzoek van

10 2e

10 26

met vriendelijke groet

opgesteld door

10 2e

{\0]{2v

On 7 September 2021 at 12 38 09 02 00

wrote

@bbl ggz nl10 2610 2e

Zeer geachte mevrouw van de Nederlandse Ambassade in Londen10 2e

In opdracht van mijnheer

10 2e

Met verzoeK om in verband met de crisis in Arghanistan zo spoedig ais kan contact te

maken op diplomatiek niveau in Londen Mijnheer moet spoedig naar Nederland om daar

met zijn partners aan de slag te kunnen om zoveel mogelijk proberen te betekenen voor zijn
mensen in Afghanistan

00131 291060



Verder heeft hij nog geclassificeerde documenten die van toepassing kunnen zijn

In opdracht van

10 2e

met medeweten van en op verzoek van

10 2e

met vriendefijke groet

opgesteld door

10 2e

0 2«

00131 291060



tiO 2« liO 245 flO 2e | I0 2e ^©minbuza nll

From

|i0 2e|i Thur 9 9 2021 7 12 36 AM

Subject RE Ambassade Kaboel Doha

Thur 9 9 2021 7 12 00 AM

To

Received

En nog als achtergrond in Den Haag is verder een team{pje Kaboel actlef En zoals voor sluiting in Kaboel ziii l’0K24fei i|1Q 2^^ctief

vanuit I0 2a

Fromi l0 2€ l0 2e I0 2e @minbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 21 50

I0 2e I0 2e @minbuza nlTo

Subject RE Ambassade Kaboel Doha

ambassade is operationeel in de zin dat ik in Doha ben gearriveerd p|^io 2^ Op temiijn zullen meer collega s

uit het Kaboel hier ook naar toe komen Nog niet duidelijk hoe de ambassade er nit zal zien Vanuit hier worden in

eetste instantie contacten onderhouden met de vele Internationale partners die hier ook hun allemaal mini

ambassades zijn begonnen Is van belang om op dit moment een presentie te hebben zal naar verwachting
binnenkort naar Doha komen en dan zit mijn tijd er alSiO 2 X^eer op

Is dit genoeg Met groet

Verzonden met BlackBerry Work
Cwww blackberrv cQm

VaD |l 0 24| jl 0 2e

Datum woensdag 08 sep 2021 7 59 PM

Aani 10 2e j@minbuza nl | lQ 2e | ^ 1Q 2^
KopLe tlOK2gt | Q0 2e

Onderwerp FW Ambassade Kaboel Doha

10 2® @minbiiza nl

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nlc

Ha 10 2e I en 10 2e I

Hopelijk gaat het jullie goed Graag jullie input voor de beantwoording van onderstaande vragen

Hartelijke groet
|lOK2d

I0 2e I0 2e @parool nlVan

Datum woensdag 08 sep 2021 6 13 PM

Aan ]idK^f0 ^j 1O 2ej
Onderwerp Ambassade Kaboel Doha

10 2e @minbiiza nl

Ha ft» 2€|]

Vorige week is in Qatar afgesproken de Nederlandse ambassade in Afghanistan voorlopig in Doha te plaatsen
Is de ambassade al operationeel
Zo ja wanneer is dat gebeurd en wat wordt er nu vanuit Doha gedaan
Zo nee wanneer gaat de ambassade vanuit Doha aan het werk

i0 2e H io 26 I ook aanwezig in Doha of zal zij daar ook naartoe gaan Of werkt ze voorlopigIs 10 2e

nog vanuit Den Haag

Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet

00132 291071



10 2e [| 10 2e || 10 2eTo @minbuza nl]
10 2e | h0 26|ti 10 2eCc @minbuza nl]

From 10 2^ ^iO 2^i

|l0 2e| Wed 9 8 2021 12 03 06 PM

Subject FW Uitvraag bulletin A^hanistan 08 09 | deadline 16 30

Wed 9 8 2021 12 08 00 PMReceived

Kunnen jullie lets aanleveren over nieuwe regering

10 2d I0 2e @nninbuza nlFrom

Sent woensdag 8 September 2021 12 58

To 10 2e
^

10 2e l0 2e Sminbuza nl j^0 2e

| l0 2e |@minbuza nl | I0 2e U 10K2e | j I0 2e

@minbuza nl i‘

@minbuza nl 10M2e j I0 2e @minbuza nl

g minbuza nl ^lQ ^g

10 2« 10 2«

10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nl 1Q 2e 10 2e 10 2e

[10 2e I0 2e g mlnbuza nl | I0 |2e @minbuza nl1Ql 2a 10 2e

5 minbuza nl 10 2e 10 2« @minbuza nl

Subject Uitvraag bulletin Afghanistan 08 09 | deadline 16 30

10 2«

Beste alien

Op verzoefciQM^tellen we vanuiti0 2^eer dagelijks een bulletin op aan M rondom de crisis in Afghanistan
Heel graag wederom jullie input daartoe uiterlijk vanmiddag om 16 30

Hartelijk dank vasti

BZ Crisisteam

00133 291116



10 2e 10 2e U 10 2e ll
10 2e \i 10 ^

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

From TfoKS^fio^
|l0 2e| Wed 9 1 2021 6 12 17 PM

Subject RE tekst mailbox

Received Wed 9 1 2021 6 12 00 PM

Maar wat m ij betreft dus zonder het geel gearceerde en en zonder altijd in de vierde zin

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 1 September 2021 19 10

ToCIQ 2^ l0 {2e 10] 2ej @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl

I0 2e 10 2e@minbuza nl [ @minbuza nlCc I0 2e 10 2e

Subject RE tekst mailbox

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

VaDt 0 24 t10 2e| | 10 2e [@minbiiza Til

Datum woensdag Q1 sep 2021 7 04 PM

Aan

Kopie

Onderwerp RE tekst mailbox

@jnmbuza nl 10 2e 10 2e @mmbuza nl10 2e 10 2610 2e

H10 2^ @initibuza iil @minbiiza iil10 2e 10 2e10 2e

Als iedereen het eens is met de tekst zoals die is zonder geel zal [10 2e die plaatsen Hebben we het groene licht

10 2« 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 1 September 2021 18 57

10 2e ]J 10 2e | I0 2e g minbuza nl Jl I0 2« 10 2 10 2 g minbuza nlTo

10 2e 10 2e 10 2e5 minbuza nl 10 2« @minbuza nl

Subject RE tekst mailbox

Hi| l0 2e L

Ja goeie zijn we ons van bewust Wei vreemd inderdaad dat jij m wel krijgt en diverse van onze collega’s
niet bij het testen Kunnen we wel ook aanvoeren in contact met media Ik denk goed om vooral ook even

naar de tekst te kijken
Zag je ook de mail van 10 2e over aantallen

Greet

10 2«

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

] 10 2e IJ 1Q 2e |
Datum woensdag 01 sep 2021 6 53 PM

Aan

KopieT[
Onderwerp RE tekst mailbox

10 2e @minbuza nl

@minbiiza nL 0 ^ ti0 2e I0 2e @minbuza nl10 2e 10 2e

@mLnbuza nl @minbuza nl10 26 I0 |2e 10 2610 2e

10 2e

00134 Voor de zekerheid zijn jullie je ervan bewust dat journalisten of anderen die zeggen dat ze geen automatis ^^ ®



antwoord krijgen hun eigen instellingen misschien zo hebben staan dat ze maar 1 keer een automatisch antwoord

krijgen als ze een bepaald adres aanschrijven Als ze dan een tweede mail sturen krijgen ze geen automatisch

antwoord meer

Ik heb het net weer geprobeerd en het automatische antwoord staat aan net als gisteren Het is wel belangrijkdat
het ook aanstaat outside my organisation dat kan Ik vanaf een BZ mailadres niet nagaan

Hartelijke groet 10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 1 September 2021 18 19

To o 24 ho 2e j I0 2e l@minbuza nl

1Q 2e 10 2e 10 2® 10 2e10 2eS minbuza nl S minbuza nl 1D 2eCc

I0 2e 10 2d @minbuza nl

Subject tekst mailbox

Importance High

Dag 10 2e

Op verzoek van | 10 2e| mail ik je over de emailbox kabul In de Afghanistan meeting hebben we zojuist gesproken
over de mediaberichten over de bereikbaarheid van BZ We zien dat veel mensen klagen over dat ze geen

antwoord krijgen ook geen standaard antwoord out of office reply en over de tekst van de out of office Ik

begrijp dat er een hapering was met de out of office gisteren

In elkgeval heel jammer dat dit het harde en goede werk dat we doen op BZ overschaduwd Vanuit COM hebben

nagedacht over een mogelijke nieuwe tekst Zie graag hieronder ons voorstel in NED en ENG Wel graag aan jullie

verzoek een extra blikte werpen op de gele zin of we dat kunnen waarmaken Als we dat niet kunnen garanderen

kan hij gewoon worden gewist in beide teksten

Ik zet onze webcare specialisten en woordvoerder

Heel veel succes Hartelijke groet

10 2« n cc mocht je vragen hebben

1D 2e

Hoofd Nieuwsmanagement

Mlnisterie van Bultenlandse Zaken

Directie Communicatie COM

Tel I0 2e

10 2e g minbuza nl

0 2^minbuza 7Ti

Concept

00134 291216



10 2e 10 2e I0 2e I@minbuza nl1 I0 2e | 2e

lQ 2e ]@minbuza nll^ I0 2e [Tfo^ lQ 2e

To @minbuza nil
10 2e1Q 2eCc @minbuza nl]

I0 2e l@minbuza nl]

From

|i0 2e| Thur 9 9 2021 9 20 36 AM

Subject RE vraag ANP over technische assistentie

Thur 9 9 2021 9 20 00 AMReceived

Nl nog steeds bereid hieraan bij te dragen Heb aa l|O 20AO gevraagd wie dit dossier trekt Op dit moment ben ik er {nog niet bij

betrokken

Alleen voor jullie achtergrond een vliegtuig zal het niet worden ook van ^I0 2a| kant niet Moet dus nog in samenspraak met

I0 2a ^bekeken worden wat dan wel kan

From |f10 2e N 10 2e | 10 2e @minbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 18 02

10 2e @minbuza nl ][ I0 2 10 2® 10 2e @minbuza nl

10 26 n grninbuza nl | lQ 2e

To

10 2e 10 2s10 2d @minbuza nlCc

10 2e @minbuza nl

Subject vraag ANP over technische assistentie

Ha college s

ANP vraagt of er ontwikkelingen zijn mbt detechnische assistentie bij het operationeel maken van luchthaven Kabul die M

vorige week tijdens haar reis heeft toegezegd Is hier iets over te melden

Met vriendelijke groet

10 2e
10 2e

Directie Communicatie | Nieuwsmanagement
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat S | 2515 XP Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | s Gravenhage

T 10 2e

J@minbuza nl10 2e

00135 291226



f10 2e |@minbuza nl1 l I0 2e | | iQ 2e| lQ 2e

@minbuza nl1 1 I l@minbuza nn l iOM2eX
l@minbuza nl] | i0 2e [

10 2eTo @minbuza nlj
10 2e 10 2e 10 2e

{ 0 2^ i0 2e l@rninbuza nl] I0 2e I0 2e |[ 10 2e

10 2^ I 1Q 2e @minbuza nl1 l I0 2e

^@minbuza nl]

1@minbuza nl1 10 2e

10 26 10 26 @minbuza nl] DPG evac|| iQ 2e |@minbuza nl]10 2e

From iO 2^ ^iO 2e

|10 2e| Thur 9 9 2021 12 13 43 PM

10 2e

Subject RE Uitvraag bulletin Afghanistan 09 09 | deadline 16 30

Thur 9 9 2021 12 13 00 PMReceived

10 2eDenkdat het belangrijkste van vandaag de Kaboel Doha vlucht is Neem aan dat DCV en

aanleveren

hier op kunnen

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 9 September 2021 14 05

10 2e
^

10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e
~

10 2e |@mhbuza nl | 10 2e | | lOK2e j^ 10 2a

10K29 ^| 10M2e | |
lQ 29 io 2e ®minbuza nl

@minbuza nl DPG evac j lQ 2e | g minbuza nl

Subject Uitvraag bulletin Afghanistan 09 09 | deadline 16 30

10 2e 10 f2e |@minbuza nl 0 24 h° 2^ a^^K^N
0 {2|fe 10 f2e g minbuza nl

I0 2e |@minbuza nl ii0 2e|j

To

®m i n buza nl

@minbuza nl | I0 2e I I0 2e10 2e

10 2e 10 2« @minbuza nl 10 {2e

10 2e

Beste alien

Op verzoekiOM^tellen we vanuif I0 2«i eer dagelijks een bulletin op aan M rondom de crisis in Afghanistan
Heel graag wederom jullie input daartoe uiterlljk vanmiddag om 16 30

Hartelijk dank vasti

BZ Crisisteam
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Tijdlijn evacuatie

ZMA Kabul uitN^

email archief

emails met bijiagen
geachiveerd in Sophia

10 1b \file

vrijdag 1 maart 2019 ISB adviseerd na gesprekken metde LES om tijdig met de evavuatie voorbereiding te starten actie Dept

Bestudeer mede gezien de ervaringen die zijn opgedaan met het Afghaanse tolkendiossier welke maatregelen BZ in

het kader van goed werkgeverschap kan treffen ter garandering van de veiiigheid van de iokale staf en hun famiiie

wanneer de poiitieke situatie daartoe dwingt

zaterdag 29 februari 2020 Overeenkomst US Taiiban met aankondiging vertrek troepen op 31 mei 2021

2020 Mission Couoncii uit regelmatig zijn zorgen richting het MI

dinsdag 1 december 2020 Ambassade stuurt memo naar BZ metverzoek om met pianning en overieg met iND en DEFsnel te starten

zaterdag 16 januari 2021

10 2e deelt een document met triggers mbt afschaie61QH2l ^lt de triggeriijst aan met indicatoren

zondag 17 januari 2021 VCI voorstel agenda anaiyse missie aan Kabul 29 1 2 2 Post vult agenda aan met Evacuatie voorbereiding en

vaststeiling indicatoren en triggers

maandag IS januari 2021

Post stelt intern vast dat Seitz slechts een noodiocatie is voor wanneer we niet tijdig hebben kunnen vertrekken

maandag 18 januari 2021 Post stelt vast dat het beiangrijk is te weten verantwoordelijkheden in de aanloop naar een evac En wie het evac

besluit neemt

10 2e wordt toegevoegd aan de VCi missie Missie spreekt tevens andere Ambassades en de LES

dinsdag 19 januari 702^1 QKft 2l6i strueert te onderzoeken wat er kan gebeuren met de LES bij een evac Gezien het tolkendosier

DOPS

dinsdag 26 januari 2021 Postvuit nog een keer de concept missie TOR aan en vraagt om urgentie gezien het huidige dreigingsbeeid dat snei

kan veranderen

dinsdag 26 januari 2021
DAO bericht d^ti X2@^n inspanningsverplichting tov de LES heeft en dat hij opvang in de regio of in het iand zeif het

meest waarschijniijk acht DAO ziet ook andere risico profielen tussen bv kok en pol adviseur

woensdag 27 januari 2021 Post reageert verontrust op hfetGX2©iricht dat bij in de andere ianden geen sprake was van een geconstateerde

dreiging tegen LES

woensdag 27 januari 2021

10 2ePost verzoektde p de post om de dreiging tegen de LES te onderzoeken en documenteren

zaterdag 13 februari 2021

maandag 15 februari ^
^^^ ^^^Q 2e ^chriift een 5 pager vo 3VGX2Gibt de Evac 2 2 21 LES Post reageert wederom dat er geen onderschijd

is mbt dreiging tussen categorien LES Alien vrezen dezelfde dreiging

donderdag 18 februari ^^^^ ] ^^p 2e |meldt dat de 5 pager een aanzet is voor een aigemeen beieid Na vaststeiiing zal dit worden gedeeld met

het Postenn^6 GX2fe hiermee akkoord

donderdag 18 februari 20H Q 2e^reekt haar zorg uit over iange traject voor alg beieid en wii ook graag het VCI missie versiag ontvangen

vrijdag 19 februari 2021 VCI | 10 2ey]deelt zijn concept dreigingsanaiyse

dinsdag 23 februari 2021 Post stuurt reaches op de VCI dreigingsanaiyse Post verzoekt met spoed een opdracht aan d^ 0 1 l ^or onderzoek

dreiging tegen de LES

10 2a

vrijdag 5 maart 2021 Post ontvangt concept versiag van de Evacuatie audit missie pius een 3 pager met evac opties

zondag 7 maart 2021
Post reageert intern opde rapporten VCI wii dat de post LES seiectie doet en d^ 0 1 ll^i geen onderzoek doen

10 1 bbfordt formeei door BZ gevraagd onzerzoek te doen naar LES dreigin^l 0 1 IM^et dat niet omdat het geen

11 1 I10 1b

maandag 8 maart ZOZHn^K^S^eit zeif een trigger overzicht op

dinsdag 9 maart 2021 Post levert commentaar aan voor foliow up missie VCi DOPS dd 11 3 21

vrijdag 12 maart 2021
VCI levert notulen van het 11 maart overleg afstemmingsoverleg evac opties LES Kaboel CCC meldt in de notulen dat

BZ uit goed werkgeverschap een inspanningsverplichting maar geen resultaatverpichting heeft CCCvindt dat op basis

van risico inschatting categorien LES gemaakt moeten worden ZMA adviseert daar tegen

10 1bmaandag 15 maart 2021

maandag 15 maart 2021

10 1b

zondag 21 maart 2021

Post ontvangt TOR 2e missie DOPS noodzaak uitwerken specifiek evac plan gezien de toenemende veiligheidsrisico s

maandag 22 maart 2021 Post levert commentaar op de concept TOR

dinsdag 23 maart 20iJ|Q ^^ert eerste lijst op met LES en hun familielden Criterium onder 1 dak wonen en fin afhankelijk zijn van de

medewerker

woensdag 24 maart 20^|Q ^]i^elt tijdens lunch mee dat een mil missie inviiegt om hun evac voor te bereiden

donderdag 25 maart 2Q hQ3IBft elt mede nog geen plannen te hebben voor de ecvac van hun LES

00137 313539



woensdag 31 maart 2021 EU organiseert de eerste en laatste consulaire bijeenkomst voor EU ambassades met het oog op maateregen ivm 1

mei 11 1

donderdag 1 april 2021 [
maandag 5 april 2021 rneldt a ’HOK^IS^ het finale rapport] ’10 2g^nog niet ontvangen is Tevens is de post verbaasd dat de LES

10 2gevacuatieplanning is overgedragen

dinsdag 6 april 2021

woensdag 7 april 20^l1lOT 2l8 t»richtaan DAOdatppn multiplR entry visum aan de LES mogelijk een goede optie is

donderdag 8 april 2021 DAO heeft een concept memo opgesteld over de evac LES Dit is geplaatst op d^^0 1 |P 3stvraagt ook toegang voor

1 dit memo

10 1b

donderdag 8 april 2021 Post maakt meldIngH 0 2e |
^ ^ realltlsche bedreigingen tegen mensen In Kabul gericht en volgens een patroon

targetted killings

donderdag 8 april 2021 DCV stelt In VC overleg voor om lokale medewerkers af te schalen kunnen naar huls met behoud van salaris

donderdag 8 april 2021 Post spreekt verbazing uit over de DCV suggest d®H4^ 2^oemt het een goedbedoelde suggestie

donderdag 8 april 2021 DAO VCI LES memo spreekt van een polltleke afweging mbt de optles die in het dosler zljn vermeld

donderdag 8 april 2021 2e DOPS DCVA CI missi^t2X2^^ 10 2«^iHen onderzoeken hoe schatten partnerlanden de dreiging in tegen de LES

welke maatregelen nemen zij

vrijdag 9 april 2021
Post ontvangt TOR 2e DIOPS missie Post wll graagals resultaat een indicatoren en trigger list en een concreet

uitvoeringsplan evucatie [10 2ej tril ook dat er rekening wordt gehouden met het evt al vertrokken zijn van NAVO RS

zondag 11 april 2021
10 2a

woensdag 14 april 2021

sprekenj
^e hoeft nIet iedereen te11 1

11 1

donderdag 15 april 2021
VCI 10 2e rapporteert over een meeting met de IND Er is nog geen beslult genomen over wel of niet evacueren

C d0 2|ajrdtgevraagd om een lijst van de LES te maken met daarbij alle kerninformatie kopie pasp email adres

social media accounts e1^0 2a^dezeopdracht meteen uit bij dcf j 0 2e1
vrijdag 16 april 2021jji Q 2e raagt a^rt0 2i^ DAO mail 15 4 21 of we het in die mail verzochte LES overzicht al hebben opgesteld

1 } 2©^ter stond niet In de cc van de DAO Instructiell

vrijdag 16 april 2021
mttQ3 30 2lei het Kabul overleg Hij vraagt aandacht voor het updaten v^rf 0 l|b^

|10 1 bljl iet alle geboorte en trouwcertificaten etc e^c1p 2|^deze opdracht meteen uit bij dej j Q 2ei

vrijdag 16 april 202l Post levert eerste LES lijst aan bij DAO

vrijdag 16 april 20^ K22

zaterdag 17 april 2021 DAO biedt dob’f^UH^g^accordeerde vrijwillige vertrek regeling LES aan met 3 maanden salaris

maandag 19 april 2021 Postl4|C[rf9|^‘^or aan DJZ IR vooradvies

maandag 19 april 2021 DAO is verbaast over de lange LES lijst en vraagt zich af of we wel de goede definitie van gezinsleden uit het Rlok

gebruiken

10 2a

maandag 19 april 2021 2e DOPS Missie 19 24 april

dinsdag 20 april 2021 10 2e[19’in I 10 2e [van HDPO willen gesprek met3W Adv «

scenarios die zij moeten opstellen vanuit arbeidsrechtelijk perspectief voor de LES bij een sluiting van de post

dinsdag 20 april 20^11 p 2jg9twoordt aan DAO dat op de lijst afhankelijke familieleden staan en dat de VCI DCV missie nader onderzoek voor

haar kan doen

ivm de

dinsdag 20 april 202 1110 2|

dinsdag 20 april 2021 VCI distancleert zlch van de DAO discussle omtrent de LES lijst en verwijst naar HDPO

dinsdag 20 april 2021

1Q 2a 10 2a

Post tekent na adviezen van DJZ dfe’[5S3ifet diQ{^i voegt die toe aan de Evacuatie bundel op c d 0 1 vinden

dinsdag 20 april 2021
11 1DAO snapt dat term gezinsleden door HDPO moet worden ingevuld

_

11 1

woensdag 21 april 202 ifl ^ ^l^tT onimoeting met 3W HDPO in R8 over de LES Belangrijkste punt te maken is dat Kabul geen precendent

werking heeft omdat nooit eerder de Ambassademewerkers specifiek werden bedreigd En dat alle inwonenden van

de LES hetzelfde gevaar lopen en bovendien financieel afhankelijk van hen zijn Evt komen ex werknemers ook in

aanmerkingvoor evacuatie

10E « D 2adinsdag 20 april 2021

dinsdag 20 april 2021 AO verwacht niet dat ook de| 10 2g |onder c|q 0 2if ®^^^^^KBa len l

zondag 22 april 201^ 9 2fe^|t nl^^ 2er | 1 0 2e [ orrespondentie mbt de uitzonderingen~[3arents en children under 25 die de IND heeft

toegestaan voor een Tolk

donderdag 22 april 2021 10 2e ieldt dat de LES aan DCV V ^I10 2 ^lQK2^jdens hun bezoek hebben gemeld dat ze extended

tamiiv members niet kunnen achterlaten I I

donderdag 22 april 2Oil|0 2]i^elt deze tekstvan 10 2e rr 4l^j j | 1 Q 2e^n vermeld nogmaals dat ook inwonende familileden gevaar

10M2e
lopen

DC^ Q 2^^l vaMQ ^feten of definitie gezin is uitgelegd aan LES

Ook zijn geboortedatums in de lijst nodig i
■ [lO 2^Vil m^tl^ ^len

vrijdag 23 april 20^li|0 2^twoordtdat nog niets is uitgelegd aan de LES omdat we nog op instructies wachten van het PepH^K^11 1 ]|
dat het normaal is dat er hoge verwachtingen zijn en dat Den Haag mag bepalen hoe koud de douche wordt^|0 2fe

I 11 1 ~f^
vrijdag 23 april n ^llMA^Ilfeteltdeze correspondentie via een noodkreet rr dtllH26ii 10 2e[^ti doet een beroep op goed werkgeverschap

en open communicatie

donderdag 22 april 2021
10 2g

XTTTTTT

11 1

vrijdag 23 april 202l|
vrijdag 23 april 2021 DCV VCI meldt in missieverslag dat men heeft geconstateerd geen atschaling posten blijven niemand heeft concreet

plan voor LES etc

10 1b
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