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

Sant

Subject FW Afetemming woordvoeringslijn andere groepen dan tolken

Received

DAO AFPAK

Wed 8 11 2021 12 07 02 PM

Wed 8 11 2021 12 07 02 PM

From [To^i^
Sent Wednesday August 11 2021 1 07 02 PM UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

10 26 n j^ ^10^ ll0^van
[ |l0 2^j DAO AFPAK

Subject FW Afistemming woordvoeringslijn andere groepen dan tolken

To

10 2eCc

j0X^^10 24
Ikdeel hierbij met jullie

Groeten

O 2 0

From |{10 2b | 10 2e | 10 2e

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 58

To [10 2b
~

0 2|k 10 2e @minbuza nl | 10 29

lQ 2e l^indef nl 10 26

Subject RE Afstemming woordvoeringslijn andere groepen dan tolken

10 2e 5 m injenv nl

10 2b 10 2b@mindef nl

S minbuza nl

@mindef nl

I0 2e 5 minaz nl

@mindef nl

Akkoord wat mij betreft

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van | 10 {2e |jf^H 10 2e |@miiibnza nl

Datum woensdag 11 aug 2021 12 16
_

10 26 |@mmienv nl I0 2e |@mmdef nl | 1Q 26 |@mindef nl

[1Q] 26 @mmdefnl j l@mindef iil {1Q 2e] |@mindef iil l@mmdef nl 10 2e t@mmdef nl

10M2b @mindef til |10] 29 j10 2ei 10 2e fS minbiiza nI | 10 2e @minaz nl 10 2e @mmaz nl

Onderwerp RE Afstemmii^ woordvoerii^slijn andere groepen dan tolken

I0 2e10 2e

Hallo| 10 2e

Dank goed dat je dit signaleert We hebben het hier vanochtend in het crisisoverleg met post KAB DOPS lO 2g]en IND over gehad

en besloten nog niet extern te communiceren dat we de niet essentiele stafleden van onze post weghalen tot dat daadwerkelijk

gebeurt Wachten is nog op akkoord van IND voor de eerste medewerkers en hun kerngezinnen dus we communiceren nu nog

nIet Op vragen over aanwezigheid afschalen van de post zullen we dus als voIgt reageren We houden de

veiligheidsontwikkelingen scherp in de gaten maar kunnen op dit moment geen nadere mededelingen doen

In dat licht lijkt me vwb niet tolken het tekstvoorstel dat I0 {2einet separaat stuurde waarvoor danki prim a voor dit moment

By de beoordeling wordt onderscheidgemaakt tmsen tolken en andere medewerkers Hoewel het altijd een individuele

beoordeling blijft is het kabinet terughoudend in het honoreren van verzoeken van niet tolken zoals beveiligers en

logistiek ondersteuners Het beeld is dat by het eventueel verruimen van de criteria om naar Nederland overgebracht te

warden er een niet beheersbare toename volgt in het aantal aanvragen Het goat immers om een zeer omvangryke groep
mensen gezien de vele intemationale militaire enpolitie missies in Afghanistan en vele militaire locaties waar

coalitielanden wacs^onder Nederland werkzaamwaren

Zijn jullie het hiermee eens Dan zal Ik het hier ook delen met onze directie Communicatie

Groeten

f^
420411



from I0 2e 10 {2e 10 2e 10 2e @minienv nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 11 55

10 2e 10 2e 10 2e {I0 2e @mindef nl 10 2e i0 2e@mindef nl @mindef nl @mindef nlTo

@minbuza nl 10 2e [ iQ {2| c 10 2e @minbuza nl10 2e
■

^ 2« gminaz nl

Subject Afstemming woordvoeringslijn andere groepen dan tolken

Collega’s

Gisteren kwam onze woordvoerder wat klem te zitten toen er vragen kwamen over bescherming van andere groepen dan

tolken omdat niet helemaal duidelijk was wat BZ eerder had gedeeld over de besluitvorming m b t naar NL halen van

lokaal personeel laatste MR voor reces Nu staat er in de Volkskrant dat BZ niet wilde reageren en dat JenV laat weten

dat er geen andere regelingen zijn dan die voor tolken Dat is niet waar^ want we doen wel iets voor eigen lokaal

personeel Volkskrant vroeg naar mensen die met Nederlandse bedrijven en NGO’s hebben gewerkt en daarvan hebben

we gezegd dat daar geen plannen voor zijn maar dat is iets anders dan “de vertalii^” van de Volkskrant dat we ons

beoerken tot tolken H 1

H 1

We spraken gisteren af dat “beleid” input levert bij de directies communicatie Daarom dit mail^e aan jullie

Groeten

10 2d

{10 2e I 10 2e |1Q 2q iO 2e |
10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Migratie
Directie Migratiebeleid r

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

li 10 26

fee 10 2e

kcflminienv nl1Q 2e

www riiksoverheid nl ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

420411Ministry of Justice and Security



10 2e 10 f2e [ 10 2eTo l@minbuza nll
k 24 | l0 2e |^ I0 2e |@tninbuza nl1 1 10 5^ iQ 2e

I0 2e I ||10 2e

Cc @min buza nl]
From

Sent

Subject RE speed weten jullie al iets van de covid tests

Received

Wed 7 7 2021 8 19 52 AM

Wed 7 7 2021 8 20 09 AM

Hi 10 2e

Gisteren zijrt 0 ^| 0 {10 2ee T 0 2^Vertrokken Vandaag vertrekkei^ 0 2f 0 l0 2e er 0 ^IO 2g testte helaas positief

0 2^heb ik niks ontvangen en besprak het nog even met 10 2e en die zei da 0 2sitieperkte capaciteit heeft dus er bestaat een

kans dat het niet lukt Daarom zou ik hier niet op vooruit willen lopen

We bellen vandaag wederom met MinJus en hopen dan het meeste rond te hebben voor de advocaat

Je zou hierbij kunnen benadrukken dat het specifiek gaat om zaken die vastlopen

Laat maar weten als ik nog ergens mee kan helpen voor de Kamervragen

Groet

10 2«

From I I0 2e 1 1 10 2e | j 10 2e

Sent woensdag 7 juli ^02111 41

10M2e ^ | 10 2e |^ 10 2e

Cd|P 2 10 2e I0 2e S minbuza nl

Subject speed weten jullie al iets van de covid tests

Importance High

@minbuza nl

5 minbuza nlTo

En 10K2a niets

En kunnen wetoch iets bedenken wat we kunnen noemen in over die advocaat Zouden we kunnen zeggen dat de ambassade

besloten heeft een familieadvocaat aan te trekken om tolken en hun gezinnen te helpen bij het in orde maken van benodigde

documenten aangaande hun gezinssamenstelling Zeg Ik het zo goed

M is niet tevreden met kamervragen dus moeten opnieuw aan de slag

Dank

10 2e

00186 420412



10 2e 10 2e f 10 2eTo @min buza nl

1P 2e I t1Q 2ej[1 10 2e |@minbuza nlKl^ 24 l00 2e |[| 10 2e |@minbuza nll 10 2e

l@minbuza nl] | 10 ^10 2|} iio 2e |@minbuza nl]
—^— —

Cc

I0 2e10 2e

From jl0 2^ | i0 2e

|io^ Thur 7 29 2021 1 20 59 PM

Subject RE additionele info SMO Tolken

Thur 7 29 2021 1 21 00 PMReceived

Hi I0 2e

Ter follow up bij Defensle kunnen de volgende personen worden uitgenodigd

{10 2e I0 2ei 10 2e 10 2e S mindef nl

I0 2e I0 2e I0 2e 10 2e @mlndef nl

10 2s lOK2e 10 2« @mindef nl

Lijkt me overigens goed om dit overleg fysiekte laten plaatsvinden

Groet

10 2e

From [l0 2^j| i0 2e

Sent donderdag 29 jull 2021 14 08

{10 2^ | |[10 29 |^
Cc | iQ 26 |JiO 2ej ^ lOK2e | g minbuza nl i OK24 | I0 2e |

I0 2e @minbuza nl 10 2e ^0 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl

Subject RE additionele info SMO Tolken

@minbuza nl i ^ 2|j i0 29| 10 2e @minbuza nl10 2eTo

10 26 5 minbuza nl | iQ 2e o 2i

@minbuza nl 10 2e | 10 210 2e10 2e

Hi 10 2e

Ik weet niet of dit jou al op andere wijze bereikte uit de SMO maar beter dubbelop dan helemaal niet

In SMO werd de tolkenkwestie niet inhoudelijk besproken maar afgesproken om morgen een ad hoc overleg over de tolken te

organiseren {cf het reguliere tolkenoverleg maar dan op hoogambtelijk niveau 10 2e neemt deel vanuit BZ

Op verzoek van I0 2e zal DEF in dat overleg morgen ookterugkomen op de evacuatieplanning {post en tolken en hoe we de

situatie op de grond precies blijven monitoren

Afgesproken werd dat BZ zal uitnodigen voor dit overleg pak jij DAO dat verder op

Dank en hartelijke groet

O 2«0

From I0 2e ^ I0 2e |
Sent donderdag 29 jull 2021 10 41

Tot 0 2^ 10 29| 10 2e @minbuza nl

Cc 110] 2a
^
i0 2e lOK2a g minbuza nl j I0K2^ lOK2e 10 2e @minbuza nl 10 26 ] J 26

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

@minbuza nl

Subject RE additionele info SMO Tolken

10 2e @minbuza nl

10 2e

I0 2a

Ik heb net even met de post gebeld zij zien dezelfde voor nadelen ook nog wel Kernvraag is er eentje aan IND die nu uitgezocht
wordt namelijk of IND akkoord is met afgeven MVV op basis van I0 2a documentencheck Als dat het geval is dan lijkt het

vooral vanwege de terugvaloptie ihgv sluiting van de post goed om achter de hand te hebben Maar dan neem Ik even een

voorschot op waar ik denk da op ultkomt Het is allemaal vers van de pers maar vanwege de druk op dit dossier en hetfeit dat

iQQ^^ gi^voorstellen dit uit heqO 2 Se financieren willen ze het nu al ter sprake brengen in SMO
420413



10 2g

Greet

10 2e

From ~|0 2^ [ i0 26| | I0 2e | 5 minbuza nl

lent donderdag 29 juli 2021 10 25

10 2« 10 2e 10 2e l@rninbuza nl

c | 10K29 |4l0 2ej^ lOK2e |@minbuza nl i|oK2i | 10K2e | [10 2e |@minbuza nl | 10K2e ^l[^
10 2e @minbuza nl I0 2e c 10 2e @minbuza nl IO 26 10 2e 10 2e @minbuza nl ^

To

I0 2e

10 2e @minbuza nl

Subject RE additionele info SMO Tolken

10 2

Dank nog hiervoor

Is er nog nieuws van post iQ 2a

Ik weet niet hoeveel rulmte er Is in SMO om brede discussle over tolkenproblematlek te voeren en of we voor die discussle juiste

personen aan tafel hebben Laten we dat even afwachten maar heb zelf wel behoefte er over door te spreken en dan maar even

kijken of we niet een ad hoc overleg hlerover met DEF moeten opzetten Begrijp Ik ult onderstaande goed dat BZ nIet aangesloten
is bij reguliere tolkenoverleg en dat dat alleen bestaat uit DEF IND en post

We koppelen terug uit SMO

Hg | 10 2e

From I0 2e ^ I0 2e |
_

lent woensdag 28 juli 2021 17 4 4

tol ^ 2^ 10 ^9] |10 2e @minbuza nl

c | 10K2a |4l0 2ej^ 10K2e | g}minbuza nl if^ | 10K2e |
@minbuza nl 10 2e

@minbuza nl

lubject FW additionele Info SMO Tolken

10 26 @minbuza nl

0

10 2 | 5 minbuza nl i0M2a \[ 0 2 0

@minbuza nl10 2e @minbuza nl IO 26 10 2e 10 26 10 2e

I0 2e

Dag| l0 29

We hadden vanmorgen al even contact over de artikelen in de media over de Afghaanse tolken Vervolgens was er vandaag een

overleg met iQ 2e en het reguliere tolkenoverleg met DEF en IND I0 2g

10 2g

Het is wat lang maar daarmee heb je een vrij compleet beeld van de stand van zaken en knelpunten Mocht je nadere toelichting

willen uiteraard gaarne bereid die te geven

Groet

10 2e

Inzet

Steun uitspreken voor samenwerking ^ I0 {2a [ mits post bevestigt dat dit toegevoegde waarde heeft

Defensie verzoeken openstaande politiek gevoelige knelpunten uitwerking hoogprofiel medewerkers ontbreken

en aan TKtoegezegde evacuatleplan met urgentie opte lessen10 2g

Achtergrond

Communicatie

I0 2g00187 420413



Van groot belang dat dit proces soepel blijft verlopen en dat communicatie goed verloopt Met name omdat steeds

voornamelijk het verkeerde beeld in de pers terecht komt Bijv Trouw NOS vandaag dat er 70 tolken in Afghanistan wachten is

incorrect van een flink deel daarvan mogen we aannemen dat ze uberhaupt geen tolk geweest zijn zie stavaza hieronder

Plan is om richting einde reces een brief aan de TK te sturen met update DEF is in de lead voor deze brief nOK2q

10 2g

Procedure

Op zich loopt alles best goed De verschillende schakels in de keten handelen snel Het checken van EUPOL aanvragen lijkt lets

langer te duren omdat dit een nieuwe groep mensen en daarmee een nieuwe ketenpartner betreft

Idee was dat een externe organisatie [

uitvoeren Dit is ook aan de Kamer gecommuniceerd Daarmee zouden deze aanvragers niet meermaals naar Kaboel hoeven te

reizen Deze week werd echter duidelijk ~iO ^s | wereldwijd dit soort voorzieningen niet meer bij suboffices zal doen

vanwege de veiligheidsrisico s Alleen kantoren in hoofdsteden mogen dit soort werk doen Daarmee kan niet aan de

toezegging aan de Kamer voldaan worden Post KAB is aan het kijken wat de andere mogelijkheden zijn bijv gekeken kan

worden of aanvragers in een vroeg stadium in Kaboel ondergebracht kunnen worden hier zit wel een risico aan vast dat

mensen uiteindelijkterugmoeten

DEF zal in SMO het voorstel I0 2a ter sprake brengen

10 2a de documenteninname en controle in Kandahar en Mazar zou

10 2a

•0 2n Post KAB bespreekt dit voorstel ook nog internI0 2a

o Voordelen

■ Signaalwerking dat kabinet alles gedaan heeft de mensen te ondersteunen

■ Ontlasting van ambassade kan ingezet worden in intensiveren in andere schakels in de keten

■ Bij sluiting ambassade kan I0 2a dienst blijven verlenen

■ 10 2a 3NA tests faciliteren voor gezinnen die geen goede geboortepapieren hebben {dit betreft een enkeling
■ I0 2a paspoorten bij AFG MinBZK checken waarmee andere documenten niet bekeken hoeven te worden

o Nadelen

■ Het duurt nog 3 weken voordat het up and running is

■ Kostbaar

■ De check door I0 2a niet sneller dan als IND KMAR dit doen wel beterl

In zijn algemeenheid

10 2g

laatste cijfers totaal 401 aanvragers

105 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

45 actieve lopende aanvragen van mensen die in aanmerking komen waarvan er 31 aanvragers zelf aan de lat staal
420413



{vragenlijst identiteitsdocumenten inleveren Kaboel gaat mensen die al larger dan een maand niets hebben laten horen

nabellen en 11 goedgekeurd zijn voiif®lWD en zsm visum krijgen De overige 3 liggen bij IND

• 34 aanvragers waarvan nog niet is vastgesteld dat zij voor NLgewerkt hebben 12 hiervan liggen ter beoordeling bij

defensie De afgelopen weken komt ca 10 van deze aanvragen in aanmerking voor de procedure
• 178 aanvragers afgewezen

00187 420413



@minbuza nll KAB CAjf^I0 2e @mindef nl^ I0 2e t@mindef nl1 | lQ 2e | 10 26 |
’i 0 ^minbuza nni Q 24 00 2e |[| iQ 2e |@minbuza nl1 iP 2g @ind nlll iQ 2g l@ind nll

iO 2e |@minjenv nl[] iQK2e |@minjenv nl] ^ 24j| iO 2e j iO 2e |@minbuza nl]
1Q 2e [[ 10M2e |

^

Tue 7 6 2021 12 01 19 PM

10 2eTo

From

Sent

Subject RE Tolken stavaza 6juN2021
Tue 7 6 2021 12 01 38 PMReceived

Hi I0 2e

Ik heb nog even naar het document gekeken en stel het volgende voor

QOj^2g[io ^iO 2efen |iO 24iebben in principe na een eerste uitvraag voor meer info niet meer gevraagd De aanvraag was daarvoor al

niet voldoende Ik zou deze dus willen aanmerken als in communicado

Ik zie daarnaast dat een groot aantal al meer dan een maand soms wel 3 maanden niet meer heeft gereageerd dus zodra we hier

lets meer tiid hebben kunnen we die langzaam aflopen met reminders qm ze evt ook af te schrijven als incommunicado

Daarnaast hebben we inmiddels al bijna een maand geen afwijzingen kunnen versturen en dus ook geen mogelijkheid gegeven

aan deze personen om aanvullend bewijs te leveren} Dit zijn ~

aanvragen dus ik gebruikdeze gelegenheid nogmaals om te

benadrukken dat een akkoord hierop asap nodig is

Greet

10 2«

From | I0 2e | g mindef nl | 1Q 26 | 5 mindef nl

Sent dinsdag 6 juli 2021 14 37

I0 l2e]n |i10 2e |
^ 10 2e feminbuza nl 10 [2g J@ind nl

@minbuza nl

@minbuza nl KAB CA 10 2g |@minbuza nl i 10 2e

@minjenv nlil0 24^| 10 2e^ J I0 2e l@minbuza nl

10 2eTo

10 2e

10 2e | | l0 2e | j 10 2e

Subject RE Tolken stavaza 6 juli 2021

We kunnen dan wel aangeven dat ze Afghanistan hebben verlaten

From | 10 2e J l0 2e |
Sent dinsdag 6 juli 2021 12 00

To KAB CA IOM29]@minbuza nl I0K2^ {10 2e 10] 2e @minbuza nl 10 [2e 10 2e

1Q 2e @mindef nl I0 2g @ind nl 10 2e @minienv nl 10 26j 10 2e] 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

I0 2e @nninbuza nl

I0 2eI0 2e

10 2e | | lOK2e | j 10 2e

Subject RE Tolken stavaza 6 juli 2021

Zou mooi zijn als we die 5 anderen nog in de kamervragen kunnen meenemen Is zeggen dat er nog 5 onderweg zijn een optie

From KAB CA l0 2g]@nninbuza nl

Sent dinsdag 6 juli 2021 11 53

To f^ | l0 CS9 | j {I0 2e 10 2e |@mindef nl l lOK^g l s indml | 10 2e | S minienv nl

@minbuza nl ^0 2^J^2e^^ 10 ^ |@minbuza nl | ^| 10K2e

@minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject RE Tolken stavaza 6 juli 2021

Hi 10 2«

Vanuit KAB vliegen er vandaag 4 en morgen 5 families dus heb 10 2e gevraagd dit morgen te verwerken

Morgen neemt zij trouwens contact op met de twee MVV casussen

Greet

L00188 420416



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

Sent dinsdag 6 juli 2021 14 19

@minbuza nl

I0 2e @mindef nl KAB CA iQ 2g]@rninbuza nl I0 2g gind nl 10 2e 10 2e@min|env nlTo

@minbuza nl i 10 ^g g minbuza nl10 29 10 2e 10 2e 10 2^

10 2e @nninbuza nl

Subject Tolken stavaza 6 juli 2021

Beste collega s

In bijiage het overzicht van vanochtend t b v het debat aanstaande donderdag en ons overleg morgen Het valt me op dat er

vanochtend vroeg nog 16 aanvragen bIJ DBF lagen {merendeel recent zag dat er Inmiddels al 3 zijn beoordeeld en dat er 7

aanvragen vrijwel afgerond zijn en een visum kunnen krijgen actie KAB Graag Jullie aandacht hiervoor

Groet 10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00188 420416



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

|10 2^ Thur 7 29 2021 9 33 02 AM

Subject I0 2a |
Received

From

Thur 7 29 2021 9 33 20 AM

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van |io^ I0 2e 10 2e fS mitibuza til

Datum donderdag29 jul 2021 12 29 PM

Aan 10 2e LI 1C 2e |
I0 [2a |@minbuza nl 10 2e 10 2e

Onderwerp RElllOK^^T

10 2e @minbuza nl fllO 2^I^O 24 ^ 10 2e |@minbuza iil |10 2e j iQ 2e

@tnitibiiza nl

10 2a

Wat m i ontbreekt is een overzicht van de huidige voorraad En wat ik begreep uit het gesprek van vanochtend is dat de huidige

voorraad niet meer in aanmerking komt om aari 0^ I0 {2a

Het gaat dus om de toekomstige voorraad Van die toekomstige voorraad zou een schatting gemaakt moeten worden Def denkt

60 E n evt andere partijeen

From I0 2e | | i0 2e |
Sent donderdag 29 juli 2021 09 46

TQ ^1Q 2e|| Q0M2e

I0 [2e |@minbuza nl 10K2e 10 24 ^ 10K2e

Subject FW

Importance High

10 2e @minbuza nl

jlQ] 24 ^0 24fej 1Q] 2e | 5 minbuza nl i[l0 2^p 10M2e

@minbuza nl

10 2e

10 2a

Zie onder de overwegingen zoals zojuist besproken ontbreekt er lets

I0 {2a 0 2{ tolkenprocedure

o Nadelen

■ Biedt geen tijdswinst
■ Biedt geen vermindering reisbewegingen
■ Opstarttijd van drie weken

■ Kosten baten afweging is moeilijk te voorspellen
o Voordelen

■ Meer capaciteit
■ Vermindering werklast ambassade documentencheck[
■ Terugvaloptie ihgv worst case scenario samenwerking nu opstarten betekent eind augustus operationeel
■ DNA analyse ihgv ontbrekende twijfelachtige documentatie verwerkingsduur een week

Aanbieden hotel tolken buiten Kaboel {niet besproken

o Nadelen

I0 2a I0 2m

■ Lastig in te schatten hoe lang een aanvrager in hotel zit in een ideaal geval zal dit ongeveer 2 weken zijn bij

uitzonderingen kan de tijd en kosten opiopen

o Voordelen

■ Aanvrager wordt eerder in veiligheid gebracht in Kaboel

■ In het geval er zaken zijn die opgelost moeten worden kan de aanvrager dit volgens 10 2e in Kaboel

doen Dit schijnt zelfs snellerte verlopen dan in de a

Vragen voor IND DEF DAO

1 Kan IND akkoord geven voor visumafgifte o b v

2 Het opstellen van contract waiver etc vergt veel administratie Kan dit evt vanuit Den Haag DCV opgepakt worden

zodat het niet aan onze werklast toegevoegd wordt

I0 2a
c|o 243

00189
From I I0 2e

420417
10 2e



Sent woensdag 28 juli 2021 10 42

To 10 2e @mindef nr 10 2e @mindef nl 10 2e 10 2e I0 2e

^ {10 2e T@minbuza nl jlOK24| 10K2e 10 2e

10 2e rTT0^ | 10 {2e

~

Cc t 0 2e { I0 [2e IOK2e] @minbuza nl l0 [2e l I0 [2e] @minbuza nl ioK2e[|
10 2e U 10 2e

S minbuza nl i|0 24 | 10 2e

@minbuza nl j |l0 2^ | i0 26^ I0 {2e |@minbuza nl

10 2e ^ind nl DAB PRLMP IND 10 29 @ind nl

I0 2e l0 2e

@minbuza nl 10 2e 10 2e|10 29 10 2e @minbuza nl

@tninbuza nl10 2e @minbuza nH lO 2e» iOK2e | I0 2e

Subject^ 0 28[T 10 2e

Hi alien

Graag hierbij {ook namens i0 2e terugkoppeling van ons overleg met 0 2« 10 2s

f^

10 2a

10 2e

10 2a

10 2a

{10 2a

10 2a
10 2a

10 2a 10 2a

10 2a

10 2a

Procedure

Doordenkend lijkt me dat de procedure er als voIgt uit kan komen te zien graag jullie kritische bilk hierop

1 Aanvrager meldt zich bij KAB CA ^ DAO DEF

2 DEF bevestigt aanvrager in systeem doorlooptijd is afhankelijk van kwaliteit aangeleverd bewijs

3 KAB CA informeert aanvrager dat hij kerngezin naar Kaboel komt voor verblijf in hotel

4 KAB CA uploadt de volgende documenten irt Q 2^ l0 2e

■ Paspoort
■ Tazkira

■ Geboortecertificaten {of inplannen van DNA test

5 Parallel voert KAB CA een check uit op het trouwcertificaat

6 Documenten worden binnen 2 weken bevestigt

7 KAB CA informeert DEF DAO IND

8 Na akkoord verstrekt KAB CA tickets {na PCR resultaat

Doorlooptijd stap 4 8 16 dagen afhankelijk wat de verwerkingstijd van DNA test is kan dit korter zijn

00189 420417
GroeT



10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

M1|0 2^ iQ 2e

10 2e @minbuza nl

https www government nl ministries ministrv of foreign affairs

00189 420417



10 2e U 10 2e 10 2eTo J@minbuza nl]
@minbuza nl110 2eH 10 2e 1 10 ^ 10 2e 10 2e @minbuza nl1 iQ 2eCc

fo ^ i0 2e l@minbuza nl] I 1Q 2 | |10K2^H i0 2a

iOK2e |@minbuza nil

From | i0 2e | f^
|i0 2d Wed 8 11 2021 9 36 03 AM

h0 2e [ I0 2e10 2e@min buza nl

Subject FW mogelijkheid tot levering van digitale visumverklaringen met mw sticker

Received

RE Afghaanse tolken eml

Wed 8 11 2021 9 36 06 AM

Goedemorgen 10 2e |

Met is Inderdaad mogelljk om visumverklaringen te printen en te voorzien van MVV stickers en deze te scannen Met zijn

dan wel scans en geen originele verklaringen en originele stickers die worden toegezonden

Tevens mogelijk om de verklaringen plus stickers te verzenden via DHL Aflevertijd route

drie dagen Niet bekend hoe lang DHL service nog geboden kan worden Tevens relevant of het enkele of grotere

hoeveelheid verklaringen stickers betreft m h o o verliesrisico ingeval van verzending via DHL

In verleden vioog er ook wel eens een Scott medewerker met visumverklaringen stickers naar een post om e e a af te

leveren en of reizigers te begeleiden Maar schat in dat inreisprocedure covid omsiachtig zal zijn Aanmaak zou dan via

CSO DH kunnen verlopen

Ingeval Kabul zelf verklaringen plus stickers voorradig heeft kan de procedure daar worden afgehandeld Kabul kan de

aanvragen in NVIS verwerken

CSO KL heeft een 30 tal benelux visumverklaringen voorradig die we kunnen gebruiken

10 2a

Hoor graag welk scenario jullievoorkeur heeft

Vriendelijke groet

•0 2 0

From | iQ 2fe | | I0 2e | ^ I0 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 14 32

To |10 2e f 0^^ 10 2e @minbuza nl

Cc |10K24| I0 2e | | I0 2e j gminbuza nl | 10 2e

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

Subject mogelijkheid tot levering van digitale visumverklaringen met mw sticker

10 2e @minbuza nl I0 2e
•

0 2i ■

Morgen Middag O^l

Ik stuur even als bijiage een mailwisseling tussen dossierhouders DAO OM Kabul erlj0 2^ 10 2e |en mij over de Afghaanse tolken

situatie

De concrete vraag Is of RSO AZI de mogelijkheid ziet om visumverklaringen te printen en te voorzien van MVV stickers na akkoord

besluit IND en deze de scannen zodat de achtergebleven organisaties alsnog het vertrek van de tolken kan verwerken

Achtergrond van vraag vanwege de opruk van de Taliban is de situatie in Afghanistan verslechterd Mogelljk dat de post samen

met posten van andere LS genoodzaakt zijn om te vertrekken terwijl er nog Afghaanse tolken in het land aanwezig zijn waarvan een

positief MW besluit ten grondslag ligt Vanuit NL politick wordt intensief de Kamer bevraagd hoe de huidige demissionaire

regering omgaat met deze groep Voorstel om deze groep alsnog het land uit te krijgen terwijl de post afwezig is is via een

digitale visumverklaring met MW Afspraken zullen gemaakt moeten worden met 10 2a airlines dat zij met deze werkwijze

akkoord gaan echter moet eerst gekeken worden of RSO AZI waar AFG onder ressorteert {niet CSO hiermee akkoord gaat

Met vriendelijke groet

00190 420419



10 2e 10 26

10 2e

Ministerie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2500 EB

Den Haag | Nederland

I0 2e

10 26 @minbuza nlE

10 2e

00190 420419



ii0 2ej |i0 26|^ iOK2e |@minbuza nll
~

10i 2e | T00 2e |

|i0 2e| Fri 7 30 2021 3 42 23 PM

Subject RE Tolken EUPOL A^hanistan
Fri 7 30 2021 3 42 23 PM

To

From

Received

Top dank

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Datum vrijdag 3Q jul 2021 4 29 PM

Aan

Kopie | 10 2e [ drs I van

I0 2e |@mitibuza nl

10 2e J 10 2e | @minbiiza nl 1Q 2e[t| I0 2e

10 2e |@minienv nl | 10 2e | tl0 2e^
@mmbuza nl i 0 2^ iQ 2e] j I0 2e |@mmbiiza ril

10 2e 10 2e @minbuza iil

10 2e 10 2e |@mitibuza til JlO 2e[|
I0 2e 10 2e

Onderwerp RE TolkenEUPOL Afghanistan

Dag I 10 2^ I

Dankvoor je mail en toelichtingtelefonisch

EDEO heeft zo juist laten weten z s m bij ons terug te komen op de vragen

Zodra ik meer hoor laat ik het weten

Groeten

I0 2ei

^0 24| I0 2a ^bj ^
10 2e

Permanent Representation o the Kingdom ottlie Netherlands to the ED and NATO

Brussels

10 {2e

the Vf

KINGDOM OF THE NETHERLANDS

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

MEMBER 2020 2022

RESPECT REACH OUT RESPOND

From I0 2e ^ 10 26 |
Sent vrijdag 30 juli 2021 13 44

To jiO 24|TlOK2e I0 2e

Cc ll0 29tli0 {2gH 10 2a |@minbuza nl |f10 2e

I0 [2e @minbuza nl i10 2e|i I0 [2e

Subject Tolken EUPOL Afghanistan

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

^ 10 {2e |@minjenv nl | 10 2e ^ tl0 29

gminbuza nl [[l0M^|10 2e I0 f29 g minbuza nl

10 29I0 2e

10 29

Dag I 10 2e ^

We hadden eerder al contact over de lokale medewerkers van de EU delegatie in Kaboel Vanochtend kwam in hoogambtelijk

overleg tussen DEF JenV en BZ over de Afghaanse tolken wederom een EU gerelateerde vraag voorbij namelijkover tolken van de

EUPOL missie in Afghanistan Voor tolken van de NL militaire missies is er een procedure om naar Nederland te komen {zoals je niet

ontgaan zal zijn met al die media aandacht In de Nederlandse media is druk op aan het bouwen dat dit ooktoepasbaar moet zijn

00191 oneel van de EUPOL missie dit heeft inmiddels 00k a I tot Kamervragen geleid In beginsel is dat 00 k mogelijk er ^420420



momenteel a I 5 aanvragen van EUPOL tolken in behandeling maar vanochtend werd besproken dat het erg wenselijk zou zijn a Is

op dit dossier vanuit de EL de lead wordt in een bepaalde vorm van coordinatie tussen de landen die bijdroegen aan de EUPOL

missie Dit omdat de Nederlanders binnen die EUPOL missie niet a Is Nederlands contingent functioneerden en daarom ook niet

gesproken kan worden van personeel of tolken die specifiek voor Nederland gewerkt hebben JenV heeft dus ook geen enkele

vorm van administratie van deze Afghaanse medewerkers

JenV heeft gehoord dat er een pool geweest zou zijn destijds van ongeveer 70 tolken waarvan de Nederlandse EUPOL leden

gebruik konden maken De EU zou ergens een administratie van deze 70 tolken moeten hebben Concreet zijn de vragen derhalve

Heeft de EU deze lijst en zo ja kan die met ons gedeeld worden

Kan zo spoedig mogelijk overleg in EU verband opgezet worden hierover EU coordinatie met de belangrijkste lidstaten die

bijdroegen aan de missie over eventuele evacuatie van de tolken die voor deze missie gewerkt hebben is wenselijk

Ideal iter zou je tot een soort verdeelsleutel komen maar dat is wellicht op korte termijn niet haalbaar Op zijn minst zou

gezorgd moeten worden dat dezelfde mensen niet bij diverse landen aanvragen indienen omdat niet helder omiijnd is

voor welk land die tolken precies gewerkt hebben {zoals bij de defensietolken wel het geval is

Overigens is het voor ons van belang dat er weinig ruimte is om buiten de tolken om nog ander lokaal personeel van de missies

mee te nemen behalve enkele hoge uitzonderingsgevallen van mensen die zeer zichtbaar meegingen met de EUPOL missie maar

geen tolk waren Het kan zijn dat andere landen daar anders in staan {ik meen datiO ^ ^H^^ ^ tjok andere medewerkers meenemen

in hun regeling

De politieke druk op dit dossier is erg hoog dus vraag is of hier in Brussel bij EDEO CPCC op korte termijn iemand gevonden kan

worden om hier actie opte ondernemen ~1Q 26 wil graag dit graag zsm aan de voorkant uitgezocht en geregeld hebben

aangezien de verwachting is dat de Kamer hier op door zal blijven vragen
Ik kopieer in deze mail ook I0 2e l0 2e van JenV die dit proces vanuit JenV coordineert Hij gaat ook proberen via andere

kanalen zicht te krijgen op de EU lijst van tolken Gezien de haast om mensen het land uit te krijgen nu het nog kan en politieke

druk is vanochtend besloten de verschillende wegen tegelijkertijd te bewandelen

Ik kopieer gelijkl10 2ej die naar ik begrijp vanaf komende week het fort houdt aan de PZ kant van de PV omdat jij met welverdiend

verlof gaat

Uiteraard gaarne bereid tot nadere uitleg

Greet

10 2e

n0 2ej| 10 2e

10 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Mini terie van BuitenlandseZaken

RijnstraatB | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland■difr

lOMM

00191 420420



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

Sant

Subject FW Verzoek M paspoorten tolken op ambassade

Received

DAO AFPAK

Thur 8 19 2021 11 40 07 AM

Thur 8 19 2021 11 40 08 AM

From [Toggi^
Sent Thursday August 19 2021 12 40 07 PM UTC 01 00^ Amsterdarn Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To DAO AFPAK DAO PRAF

Subject FW Verzoek M paspoorten tolken op ambassade

I0 2e10 2e

T i

From | 10 2e |tf^
Sent donderdag 19 augustus 2021 12 39

TQ | 10 2e^ | 10 2e |
CcH0 2fej

10 2e @minbuza nl

I0 2e |@minbuza nl | 10 2e ^ ^0 2^
{1Q 2e] 1Q 2e | gmi^za nl flQ ^ | 1Q 2e] | | 10 2e]

10] 2e @nninbuza nl i0K2e E22E^ 10 2e @minbuza nl ^ ’0 [2^i|i0 2a|

[10 29 | | C10 29 inbuza nl | 10 2e 1 1 10 C2e | | 10 2e

Subject RE Verzoek M paspoorten tolken op ambassade

I0 2e 10 2e @minbuza nl

@minbuza nN1^ lQ 2e 0 {2ejtj iO 2e

I0 2a @minbuza nl lOK2ej iO 2van

5 minbuza nl

10 2e

Met dank aanjl0 2a[ enl|i0 2^ voor bevestiging hoe vervelend het ook klinkt het klopt dat de paspoorten op de kanselarij zijn

gebleven Beeld moet echter worden bijgesteld onze mensen hebben echter niet zomaar de post verlaten maar zijn halsoverkop

geevacueerd En kort daarna nam de Taliban bezit van Mol street waaraan onze ambassade ligt Belangrijk dus om te noteren dat

de julst nog gelukt Is de paspoorten bij de tolken te krijgen omdat ze in veillge bewaring waren gesteld blj lokaal

ambassadepersoneel Betrokkenen hebben nu meer kans om langs de checkpoints te komen en het vliegveld veiligte bereiken dan

wanneer de passen waren vernietigd of met het expat team naar de veillge locatie op het vliegveld waren gegaan

Groet
■

0 2o

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

Sent donderdag 19 augustus 2021 11 34

10 2e {10 2e 10 2e @minbuza nl ~IO] 2a [ 0] 2nfc 10 2e @minbuza nl

CciiO] 2H 10 2e

ft^j^mlnbuza nb 1Q 2e ^ 10K2e | | I0 2e

Subject Verzoek M paspoorten tolken op ambassade

To

10 2e tj0 2| j 10 2e10 2e @minbuza nl S minbuza nl M

@mlnbuza nl

https nos n1 artLk el 2394378 tQlken mQesteii langs taliban QTn paspQQrt bii nederlandse aTnbassade te halen

iQ 2e}JO 2^j

Nav ditNOS bericht wil M graag weten of dit klopt

Groeh
I0 2e

00192 420428



10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nll
0 24 | l0 2e |^ I0 2e

~

|@minbuza nl1 l 0 g^ ^ lQ 2e

AVT EN

Mon 7 19 2021 12 02 49 PM

10 2eCc @minbuza nl]
From

Sent

Subject RE BZ 210715 010 tolkenregeling Afghanistan
Mon 7 19 2021 12 02 49 PMReceived

BZ I I0 2g lEN docx

Beste 10 2e

Bijgaand tref je de Engelse vertaling aan Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen metClOK^ei 10 2e of met lO 2^|iO 26

Met vriendelijke groet

Secretariaat Bureau Engels

Directie Vertalingen AVT]
Ministerie van Burtenlandse Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Locatie Terminal Zuid Schedeldoekshaven 101 Den Haag

Telpfnn^1gKy~ 10 2e

E mail i 10 2g |S ininbjza nl

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

Sent donderdag 15 juli 2021 14 46

To AVT EN I 0M2g @minbuza nl

Cc AVT MI tl0] 2gj@minbuza nl if^ | 10K2e | ^ 10 2e

Subject BZ j I0 2g I tolkenregeling Afghanistan

I®minbuza nl i10 2e^i 10 2e 10 2e

Dag| l0 26 |
Hierbij de tekst en de opdrachtbon voor de Engelse vertaling Kunnen jullle laten weten hoe lang dit duurt

Wei jammer dat het vwb Dari niet kan de website levert helaas ook niets op

Groet

10 2®

From AVT EN pQ 2gJ@minbuza nl

Sent donderdag 15 juli 2021 12 13

{10 12^ | | 10 2e |
Cc AVT MI 10] 2g @minbuza nl

Subject RE vertaling tolkenregeling Afghanistan

10 2e @minbuza nlTo

Beste 10 2e

Dank voor je bericht Wat vertaling naar het Engels betreft kunnen we na ontvangst van de tekst en ingevuld opdrachtformulier
laten weten wat mogelijk zou zijn afhankelijk van de omvang van de Regeling

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Met vriendelijke groet

00193 420432



Secretariaat Bureau Engels

Directie Vertalingen AVT]
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

m Locatle Terminal Zuid Schedeldoekshaven 101 Den Haag
TRlafnoi 1g 3e IDi Ze |

E mail i 10 |2£ tS’minbuza nl

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

Sent donderdag 15 juli 2021 09 47

To AVT A^ ^j minbuz3 nl

Cci 0 2ti t10 2e lOK^e @minbuza nl

Subject vertaling tolkenregeling Afghanistan

Beste collega s

De Minister deed afgelopen donderdag in de Tweede Kamer de toezegging dat de regeling voor Afghaanse tolken online wordt

gezet Daarvoor hebben wij nu met het Ministerie van Defensie en de IND een Nederlandse tekst opgesteld Deze zouden wij graag

naar het Engels en naar het Dari vertaald willen hebben Voor Engels zie ik op de website hoe dat werkt maar voor Dari niet Ik

begreep van collega s dat jullie zoiets ook zouden kunnen uitzetten

Veel dank^
10 29

10 2e
~

{10 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van Buiteniandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederiand4b

Id 10 2e

00193 420432



Information for Afghan interpreters who have worked for the Netherlands as part
of an international military mission

Afghan interpreters who have worked for the Netherlands as part of an international mission

may submit an application for inciusion in the special immigration programme for

interpreters The application must be submitted by the interpreter personally by email The

Dutch government will then check whether the applicant has indeed provided interpretation
services for the Netherlands as part of an international mission and whether there are any

reasons that preclude the applicant s coming to the Netherlands If it is established that the

applicant is eligible the applicant and their immediate family members will be issued visas

so that they can follow the asylum procedure in the Netherlands

Applications can also be submitted by other Afghan employees who have performed high

profile duties for the Netherlands as part of an international mission and who are now

subject to threats as a consequence of their having performed those duties These

applications must also be submitted by the person in question personally to the Dutch

embassy in Kabul and will be assessed individually

In order for their application to be assessed quickly and carefully the applicant must submit

the following information and documents

• Tazkira

• passport
• if the applicant is married and or has children marriage certificate and or birth

certificate

• information from the applicant about the duties performed the period in which those

duties were performed and the military units for which the applicant worked
• if possible the application should be supplemented with the certificates issued by the

international military missions the interpreter s pass issued to the applicant

photographic material and references

If the applicant is permitted to come to the Netherlands in principle they may bring their

immediate family with them i e their partner and minor children

All communication about the application will take place via the embassy Applicants should

use the following email address to contact the embassy | I0 2g |@minbuza nl

AVT BZ 210715 010

00194 421678



I0 2e ^i0 2tf I0 2e |@minbuza nlinO 24 | lO 2e | 10 29 |@minbuza nn
I0 ^g l@mindef nlfl I@mindef nl1

10 2e I | 10 2^

|l0 2e| Mon 7 19 2021 2 06 29 PM

Subject RE A^haanse tolken

Received

To

From

Mon 7 19 2021 2 06 29 PM

Ik zou zeggen tolken die voor Nederlandse functionarissen in het kader van EUPOL gewerkt hebben i e ze moeten wel aantonen

dat ze met de Neerlandse functionaris gewerkt hebben

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

Sent maandag 19 juli 2021 15 01

1 10 2e

Subject RE Afghaanse tolken

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

10 2eTop Dankvoor jullie reacties Dan zal ik dat aan

functionaris” nog lets meerte specificeren Wanneer is het voldoende

teruggeven Valt duidelijke band met een Nederlandse diplomaat of

10 2« 10 2e Dus ze zal nog contactIS een

hebben met een van haar voormalige tolken vermoed ik

Mvg
10 2s

FrQm f^ r lO 2e | ^ I0 [2e

Sent maandag 19 juli 2021 14 36

{10 |2e] | ril0 29 |
Subject RE Afghaanse tolken

@minbuza nl

10 2e | Smindef nl [00 ^^0 2^r7i0 | aminbuza nl10 2e @minbuza nlTo

Yes uit het logboek haal ik 8 mensen die voor EUPOL of PIAT hebben gewerkt

Gr 10 2®

10 2e 10 2e I0 2e g minbuza nlFrom

Sent maandag 19 juli 2021 14 34

1Q 26 l^mindef nl | l0 26 j l^K^ lQ 2e | Sminbuza nl jfo ^ | lOK2e | ^ lQ 2e

Subject RE Afghaanse tolken

@minbuza nlTo

Ja en als ik het goed begrijp zijn er ook al mensen die zich gemeld hebben toch | 10 2e |
En is er dus iemand bij JenV die dit proces wil stroomlijnen

10 2eWie is

From 10 2e @mindef nl I0 2e 5 mindef nl

Sent maandag 19 juli 2021 11 47

To | l0K2e H0^ [10] 2e |@minbuza nl | 10 2^ 11 |
Subject Re Afghaanse tolken

10 2e 5 minbuza nl

Ja vaak waren ook marechaussees werkzaam voor EUPOL EUPM PIAT

We hanteren ‘in het kader van intemationale militaire politie missie voor Nederland gewerkt te hebben’ Er moet dus

wel een duidelijke band zijn tussen de tolk en een Nederlandse functionaris

Mv^l^

Van j iOK2e ||^0 2ft j i0 2e |@minbnza nl

maandag 19 juli 2021 om 11 40 55
0019b 420439

10 2e@minbuza nl 1 dOK^eAnu 10 {2e J 10 26 |» 10 2e 10 2e



@jnindefnlI0 2e 10 {2e

Onderwerp FW Afghaanse tolken

Beste collega s

Hieronder een goede vraag en interessante casus Gaat om tolken die voor de civiele EU missie in Afghanistan hebben gewerkt

waar door de jaren been ook Nederlanders naar uitgezonden zijn geweest Met name ten tijde van de Kunduz missie 2011 2013

waren relatief veel Nederlanders bij EUPOL Afghanistan werkzaam

Vraag is dus of deze tolken enigszins aanspraak kunnen maken op de regeling Ben benieuwd naar jullie visie hierop En wie velt

hier het uiteindelijke oordeel over

10 2s

10 2e 10 2eFrom van

@gmail com10 2e

Sent zaterdag 17 juli 2021 13 40

To | l0K2e | i|0 ^ 1Q 29 n Sminbuza nl

Subject Afghaanse tolken

HoijoK^i

Ik hoop dat alles goed gaat met je Zou je mijn onderstaande vraag kunnen doorzetten naar een DVB collega
verantwoordelijk voor Afghanistan

Aangezien de situatie op de grond dusdanig is veranderd vraag ik mij af of tolken lokale staf die voor EUPOL

Afghanistan hebben gewerkt en daarbij dus ook voor het Nederlandse contingent ook in aanmerking komen voorH|
hnidige regeling het doorlopen van de asielprocedure in NL

Veel dank

Hartelijke groef

10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00195 420439



10 2e 10 2e || 10 2e @minbuza nlK OK24 | iO 2e |[1 I0 2e |@minbuza nl1To

10 2e Ki0 24
Tue 7 20 2021 7 22 33 AM

From

|i0 2e|
Subject FW I0 2a hervestiging A^haanse tolken

Tue 7 20 2021 7 22 52 AMReceived

i0 2a expedites plan to help Afghan interpreters come to I0 2a Iul2021 pdf

From^^° ^^ 10 2e |0 2e| io 2e

Sent maandag 19 juli 2021 17 15

To
■

0 2a [10 2«
^

10 2e g minbuza nl 10 2e ^1Q ^ 10 2e ig minbuza nl

Cc 10 2e i0 2ey I0 {2e @minbuza nl

Subject REtj 10 2^ hervestiging Afghaanse tolken

S minbuza nl

Beste| iOK2e | ei il[0^
10 2a is hard bezig met het plan voor vertalers en andere lokale Afghaanse staf

We hopen vandaag lets meer te horen Hierbij alvast een artikel waaruit blijkt dat de 10 2a verder zullen kijken dan alleen de

vertalers

Hart Greet

10 2e

From | 1Q 2e | pQ 2e]|
Sent vrijdag 16 juli 2021 05 06

To| 1Q 2^ 10i 2~^y]f^
Cc {10 12^ 10 2^ 10 2e ig minbuza nl

Subject RE I0 2a hervestiging Afghaanse tolken

10 2e 5 minbuza nl

10 2e @minbuza nl

Dank I0 2e

Ik zie overeenkomsten

Benieuwd naar het antwoord op de vraag var io 2i0

Met vr grt

10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nlVan

Verzonden donderdag 15 juli 2021 21 21

Aan | lO [2e tl o ^| 10] 2 |@minbuza nl | 10 2e |
CC 10 2a ]D 2 10 2e @minbuza nl 10 {2e [10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e j0 2^

Onderwerp I0 2a hervestiging Afghaanse tolken

10 26 @minbuza nl

10 2a @minbuza nl

Beste I0 {2e ei |i0 2

Ook in| l0 2a | is het terughalen van Afghaanse tolken een hot topic
I0 2e ^egt dat aan hervestiging wordt gewerkt

Er zouden 40 aanvragen zijn ontvangen van m n tolken {naast aanvragen van huidige ambassademedewerkers maar er worden

meer aanvragen verwacht

Ookvoormallg ambassademedewerkers en chauffeurs geven aan dat ze groot risico lopen

De belangrijkste nationale oppositiepartijen in 10 2a [steunen hervestiging van Afghanen die voor I0 2a ebben gewerkt

Hartelijke greet

10 26 | 10 2e

•

0 S 10 2a

00196 420440



Trudeau says Ottawa working to help Afghan
interpreters come to Canada
JANICE DICKSON

OTTAWA

PUBLISHED JULY 14 2021 UPDATED 13 HOURS AGO

Prime Minister Justin Trudeau pledged to help Afghan interpreters as calls intensify to bring former employees
of the Canadian government to Canada

As the U S military withdraws its troops from the war tom country Afghans who worked for foreign

governments are fearful of Taliban reprisals Former drivers for Canadian officials and embassy staff told The

Globe and Mail this week that they are not safe and fear for their lives

Mr Trudeau was asked specifically about interpreters who served alongside the Canadian Armed Forces while

speaking to reporters in Quebec on Wednesday
‘

Canada has been working over the past many years to repatriate Afghan interpreters We pulled out our

military a number of years ago We will continue to work to ensure that we’re providing the right paths and I

can assure you that our ministers are working on that
”

Mr Trudeau said

Canada withdrew its armed forces from Afghanistan seven years ago and with the U S withdrawal has been

urged to swiftly resettle interpreters and staff because they now face an increased likelihood of retaliation from

the Taliban

A former senior officer in Afghanistan who worked for the embassy for more than eight years said he has

received death threats on several occasions from insurgents who learned about his affiliation with the

Canadian embassy The Globe is not identifying him because he fears retribution

He said he heard that current staff at the embassy have received visa forms but that former staff are being
ignored He’s hoping to bring his family to Canada
The former senior officer said he knows of many other officers from development political or other sections

who worked for the embassy for several years like he did and who are now also being ignored Most ofthem

he said have been warned by insurgent groups in the past and are increasingly concerned for their lives and

the lives of their families

Abdul Qayum Hemat a former long time driver for the embassy told The Globe recently that there are lO

other drivers in need of Canada’s help He said he drove Canadian staff to military bases hotels embassies and

restaurants and made trips to the airport and the market for 13 years

“Everybody feels that Afghanistan won’t be a safe place especially for the people who supported the NATO

forces the embassies the United Nations foreigners We will be the first target for the Taliban and the other

terrorist groups in Afghanistan We are not safe
”

Mr Qayum Hemat said in a recent phone interview from

Kabul

When asked specifically about whether the Canadian government would assist the former embassy drivers

Alexander Cohen a spokesperson for Immigration Minister Marco Mendicino said for security reasons “we do

not comment on specific operational matters of our missions abroad
”

“We are currently working to assist some individuals previously or currently employed by the Canadian

government in Afghanistan who wish to come here
”

he said

Mr Cohen said last week that more than 800 Afghan nationals including family members were resettled to

Canada under two previous policies Afghans who were not eligible under the policies he said may apply to

immigrate to Canada through existing provisions under the Immigration and Refugee Protection Act

A government source told The Globe last week that Ottawa is quickly working through individual cases to move

them through the immigration and refugee system The Globe is not identrtying the official because they were
not authorized to speak publicly about the issue

The official said 40 Afghans most ofwhom were interpreters while some served in other roles have indicated

that they want to come to Canada in addition to Afghan staff who work at the Canadian embassy The official

said the government is expecting more
Both the Conservatives and NDP have been urging the government to help resettle Afghan employees who
worked for the Canadian government

00196 420440



DAO PRAFll I0 2g |@minbuza nll iO 2eH iQ 2e

10 2e | | 10 2e |^ 1Q 2e

From | i0 2e | l0 2^
|l0 2e| Tue 3 10 2021 12 06 27 PM

Subject RE EUPOL aanvragen

Received

10 2eTo @minbuza nl]
Cc @minbuza nl]

Tue 8 10 2021 12 06 27 PM

Dank Vanochtend helder besproken in het overleg met Defensie en IND als we nu richting ED of NAVO afwijken van onze

nationale criteria d w z tolken generiek en anderen alleen bij vastgesteld hoogrisico begeven we ons opeen glijdende schaal die

ook zeer scheve ogen zal geven bij de niet tolken bij onze eigen missies die weI0 2g

wegeiia le piuiiei iiBuueii eii^evve^eii

Groet
•

0 20

From DAO PRAF I0 {2g @minbuza nl

Sent dinsdag 10 augustus 2021 11 50

To | 10 2e | f^k| 10 2e |@minbuza nl ^10 2e^
I0 2e

Subject EUPOL aanvragen

10 2e 10 2e @minbuza nl

10 2e S minbuza nlCc

Bestd ^j^

Wellicht van belang ivm a het Brusselse overleg over EUPOL b de druk vanuit de hoek van oud EUPOL medewerkers er komen nu

steeds meer aanvragen binnen van EUPOL medewerkers niet zijnde tolken support staf housekeepers^ drivers

Vrgr
1D 2e

00197 420441



nO 2e I | iO 2e | nO 2e |@minbuza nll | fiO 2B |@mindef nl| iQ 2e |@mindef nn
I0 2e l@mindef nlll l@mindef nn T lP 2e [ | I0 2e |[1
iO 2e femindef nifl 110 2» j@mindef nl] DAQ PRAFE 10 29 l@minbuza nl] iOK2e | io 2e

BD DGM DMB AO TlI 10 2» feminjenv nll
I0 2e l@mindef nlE li0 2e l@mindef nl]

|0 2 I0 2e |@minbuza nllHiO 2m I0 2e f
|lO 2^ |{1Q 2e]|ri 10 2g bminbuza nll I 1Q 2e

From

Sent

Subject RE Tolken near Kabul

Received

To

10 2e @minbuza nl1

Cc I0 2e l@mindef nlD I0 2e |@mindef nl1 | i0 2e

I0 2e I@minbuza nl1 | iQ 2e |JiO 2e]|[| I0 2e 1@minbuza nll

O0K2^ND A B DHR 02ri lQ ^e |@ind nll

DAB PRLMP IND

Sat 8 7 2021 8 47 37 AM

Sat 8 7 2021 8 47 56 AM

Hoi alien

Op Ter Ape I kunnen de mensen a He dagen van de week worden opgevangen a Is maar tijdig bekend is wanneer de mensen

aankomen

Groetjei10 3^0 2

Van | I0 2e ^| 10 26 | ^ I0 2e |@minbuza nl

Verzonden vrijdag 6 augustus 2021 13 24

Aan iOK2e @mindef nl
■

0 2e @mindef nl iP 2e I0 2e

10 2e l@mindef nl DAO PRAF | 10 [2g ~|@minbuza nl DAB PRLMP IND \ 10K2g | SHnd nl 10 2e

@minjenv nl

CC | 10 29] |@mindef nl | 10K2e |@mindef nl | 10K2e ^fo ^ f~00 2e |@minbuza nl |io ^| 10 2e

10 {2e g minbuza nl 10 2e 10] 2 10 2e 5 minbuza nl IO 26j 10 2e 10 2e

Onderwerp RE Tolken naar Kabul

I0 2e @nnmbuza nl

10 2e

10 2e 10 2e

tl0 2e

@minbuza nl

Dag alien

Goed om te horen dat we in principe geen beperkingen voor vluchtdagen meer aan hoeven te houden We wachten het antwoord

op de vraag iri Q 2fhog af zodat we onze werkwijze hierop kunnen aanpassen

Greet

I0 2e

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

Sent vrijdag 6 augustus 2021 12 10

To I 10K2a |@mindef nl | 10 2e | | 10 2e |
‘

@minbuza nl

@minienv nl

@minbuza nl | I0 2e ^| 10 2e |
gmindef nl DAO PRAF 10 2g S minbuza nl 10 2g gind nl

10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e g mindef nl l 1Q 26 | ~|0 2^ gj 1Q 2e |@mlnbuza nl i]10 2e^ 10 2e

|@minbuza nl ^0 2^j|{10 2e |^ 10M26

|lQ 2e

@minbuza nl

@mindef nlCc

10 2» |@minbuza nl | I0 2e

Subject RE Tolken naar Kabul

10 2e

10 2^

Voor mij zijn er geen grenzen aan vertrek aankomstdagen Dagelijks zijn vluchten beschikbaar via Dubai en

blijkbaar ook weer via Istanbul Nadeel voor vluchten via Istanbul is het tijdstip van aankomst Aankomst in Ter

Apel was deze week rond of na 21 30 uur

Ik begrijp dat KMAR aile dagen voor ontvangst kan zorgen op Schiphol en neem aan dat de werkdagen geen

probleem zijn voor DWO Indian nodig heeft DWO ook in het weekend voor vervoer gezorgd Doorsiag ligt dan bij
het ontvangst in Ter Apel

Gr

I0 26

P5l^ idelijke greet
420444



M0^ 2e 1O 24 l 10 2e |

10 2e

Directle Operatles
Ministerie van Defensie

1@mindef nl

10 2e

10 26 l@mindef nl

10 2e24 7 bereikbaarheid

l j^e I0 2e

1@mindef nl

I0 2eVan I0 |2e I0 2e

Verzonden vrijdag 6 augustus 2021 09 10

Aan

I0 2e I0 2e S mindef nl

10 2e 10 2e 10 2e s minbuzg nl I0 2e [ 1Q 2e | j 1Q 2e | s minbijza nl 1Q 2e

@mindef nl DAO PRAF I0 2g @rT inbuza nl | 10 2g |@ind nli0 2^ Mr„ I0 |2e I0 2e

10 2e @min|env nl

CC | 10K2e [ lO 24 I0 ti0 2^10 2® I0 2a |@mindef nl I
@mindef nl 10 {2e [|0 2^ 10 2e @minbuza nl l10 29lj 10 2e |

g minbuza nl ^0 2^j lQ 2e I0 2e 5 minbuza nl I0 2e

I0 2e BS AL DGB DIA CL MISSIES

@m inbuza nl10 2e 10K2e

10 2e 10 2ej 10 26
{10 2e

10 2e10 2e @mindef nl

Onderwerp Re Tolken naar Kabul

KMar is akkoord dat de tolken en hun gezin ook op andere dagen aankomen op Schiphol

Ik heU iQ 2g ook meegenomen in de mail tbv de tickets en reis naar Ter Apel

Ik denk dat aankomsten op werkdagen ma tm vr het makkelijkste werkt

Mv^i0 2f

@minbuza rLlVan 10 2e ”10 2e 10 2e

Datum donderdag 5 augustns 2021 om 21 34 50

Aan 10 2e10 2e 10 2e |»

j I0 2e [^mindef nl ”| I0 2e |JiO 2e| io 2^

iQ] 2g iinbuza nl 1 1 Q 2g]~1@iiid nl” j I0 2g

@minjerrv nl

Cc
” I0 2e l0 2eTbs AL DGB DIA CL MISSIES”

I0 2e @minbnza nl
” I0 2e 10 2e 10 2e

@mindef nl DAO PRAF”

@minierrv nl”

10 2e 10 26

@ind nl
” 10 2e

10 2e

@miiidef nl
” I0 2e 10 2 10 26 I0 2e

@mindefnl 1 lQ 2e] L ^0] 2^^ lOK2e | a^buza 5^l0 2e]7

lfg minbnza nl

I0 2e

10 2e10 2e 10 2e

10 2e 10 2e L| 10 2ef 10 2e”

] iQ 2e |@Tninbuza nl

Onderwerp RE Tolken naar Kabul

Dank I0 2e dit is erg duidelijk

1 Twee vragen graag bevestiging KAB

a Als iemand al die documenten heeft maar nog geen marriage certificate birth certificate bedoel je te zeggen dat

dit sneller te regelen is in Kaboel toch In dat geval zijn mensen er langer dan 5 dagen maar geen maanden

b Het maakt dan dus niet uit qua snelheid of je een e tazkira aanvraagt in Kaboel

2 Die twee zaken die ik geel gemarkeerd heb moeten we volgens mij gewoon gaan doen Kunnen DEF en IND bevestigen dat

dit mogelijk is

3 De rode is voor DEF om te beantwoorden als onderdeel van de evacuatieplanning vermoed ik

Hoe nu verder

0019^° ^ goed zijn als deze procedure dan op papier komt soort van draaiboek met een geschat budget Kan DEF daar
420444

in nemen gezien het feit dat de ambassade al te overbelast is en meet werken aan het in kaart brengen van waar net oij ae



individuele aanvragers aan schort

^ Ander punt is dat de

daarin mee Moet worden uitgewerkt Mn ook hoe dit kan werken als ambassade afschaalt of sluit Hier moet serieus

rekening mee worden gehouden op korte termijnii We weten nu dat IND op grond van I0 2a kan werken Ik heb met

lOXZe besproken dat zij checkt b^ ^ 2^r ^ 2^ hoe 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

^ Dan moet dit beide aan SMO voorgelegd Kan DEF daar de lead in nemen Ik begrijp dat die pas 18 aug bij elkaar komt Dat

lijkt me wat laat Is er een optie dit eerder ad hoc {schriftelijk af te doen Ik kopieer daarvoor ool^

I0 2a optie dit lijkt BZ toch verstandig gezien de snelle verslechtering kan DEF

Greet

10 2e

From 10 {2e | | 1Q 29 | | 10 2e

Sent donderdag 5 augustus 2021 13 38

To I 10K2a |@mindef nl | 1Q f2e | | 10 2e |
■

0 2g @minbuza nl 10 2g igind nl 10 ^e

Cc | I0 2e l@mindef nl I I0 2e |@mindef nl

Subject RE Tolken naar Kabul

@minbuza nl

10 2e 10 2e@mmbuza nl @mmdef nl DAO PRAF

g minienv nl

Hi alien

Zie onder voor een eerste uitwerking van overwegingen Zie graag jullie reacties en aanvullende vragen

Considerations to invite eligible applicants to Kabul

Currentlythere are a number of eligible applicants for the interpreter procedure in provinces outside of Kabul amount

follows Due to the security situation there have been occassions of airport closure To prevent the risk of people getting

stuck in the provinces we can consider to invite eligible applicants to Kabul to further await the processing of their

application in a hotel

Applicants can be invited to Kabul if

o They sent their completed questionnaire

o All eligible travelers are in the possession of a valid passport

o OR are in the possession of an e Tazkira not if they only have a paper Tazkira

Risks to consider

If the situation in the country including Kabul gets worse and the Embassy is not able to facilitate the applicants anymore

we have to consider what will happen with applicants who have been invited to come to Kabul but whose processes hasn t

been completed yet

Applicants might take non eligible family members to Kabul despite very clear communication about this It is therefore

important to be very specific about this In case of family exemptions it needs to be made clear that no guarantee can be

given as to whether the exemption will be granted

The applicant needs to decide whether he she wants to travel to Kabul before a decision by the IND has been made

If an applicant possesses all necessary documents {valid passport marriage certificate and or birth certificates the

applicant can be ready for departure within 5 working days after arrival to Kabul Two remarks

o Currently departure dates are limited to Tuesday and Wednesday We have not received confirmatiorn^ms

limitation can be dropped KAB prefers to be able to send people out on any given day

o If we will work with this procedure we need to ensure that we have a maximum

approval of 24h by JenV D^^IND after 10 2 has done the document chec||
lf an applicant doesn t possess the necessary documents he she can apply for all required documents from Kabul The

application time for a passport is approximately one week The application time for an e Tazkira however can take over

two months or longer

00198 420444
o Hotel expenses will apprx be USD12 per person per night



o Issue with applicants from provinces often is that they don t have a e Tazkira which is nowadays required to obtain

a passport

The Embassy will provide a daily stipend to the applicants but cannot facilitate hotel arrangements There is a risk with

grouping interpreters together in one hotel in case something happens

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

Sent dinsdag 3 augustus 2021 13 37

00 2a] |J 10 2e |
10 2e @mindef nl DAO PRAF 10 2g S minbuza nl

I0 2e @mindef nl

I0 2e 10 2e

10 2g @ind nl

10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo

10 2e @minienv nl

10 2e 5 mindef nlCc

Subject Tolken naar Kabul

Allen

N a v van ons overleg gisteren heb ik meU|i0 24 gesproken 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 Het financieren van de kosten die uit het verblijf te Kabul komen kan worden besproken in hetSMO

Mvg I0 2e

Met vriendelijke groet

10 2e lfK^ 10K2e

10 2e

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag | 10 2e

T^KfeKioj^
10 2e ~l@mindef nl

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Tqqi g0bsage may
contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message ^^20444

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



DAO AFPAKfl iOM2g |@minbuza nn | iOK2e | pQ f2e| I0 2e |@minbuza nl1 | iQ 2e

]@minbuza nl] I | | 10 26 |[| I0 2e ]@minbuza nl1 1 i ^ 2e |

To

10 2e [ 10 2e

|l0 26|g 10 2e @minbuza nl]
From

Sent

Subject RE ANP VS evacueren tolken uit Afghanistan Biden spreekt overmijipaal
Received

KAB

Fri 7 30 2021 12 01 01 PM

Fri 7 30 2021 12 01 16 PM

l Sa lO 2a

10 2a10 2a

From KAB

Sent vrijdag 30 juli 2021 15 08

To DAO AFPAK 10 C2g gminbuza nl |10K2e 10 2e] g minbuza nl 10 2a 10 2e

10 2a @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 1D 2e 10 2e

I0 2e Siminbuza nl

Subject FW ANP VS evacueren tolken uit Afghanistan Biden spreekt over mijipaal

From Newsroom | iQ 2g |@minbuza nl

Sent vrijdag 30 juli 2021 15 02

To Newsroom j 10 2g l@rninbuza nl

Subject ANP VS evacueren tolken uit Afghanistan Biden spreekt over mijipaal

VS evacueren tolken uit Afghanistan Biden spreekt over

mijipaal
VRIJDAG 30 JULI 2021 | 12 29 | Medianet BUI |

WASHINGTON ANP De Amerikaanse autoriteiten hebben een eerste groep Afghaanse medewerkers naar de

Verenigde Staten gevlogen in het kader van een operatic om personeel uit Afghanistan te halen President Joe Biden sprak
in een verklaring over een Lelangrijke mijipaal
Amerikaanse troepen vertrekken na twintig jaar uit Afghanistan en dat leidt tot grote bezorgdheid onder Afghanen die

bijvoorbeeld als tolk of chauffeur voor de VS hebben gewerkt ZiJ vrezen voor wraakacties nu de moslimextremisten van

de Taliban daar steeds verder oprukken
De eerste groep geevacueerde Afghanen bestaat volgens Amerikaanse media uit ongeveer tweehonderd personen Zij
vertrokkenvanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Fort Lee in Virginia Biden bevestigde vrijdag dat die eerste vlucht

van ’Operation Allies Refuge is geland
De president zei dat een belofte wordt ingelost aan de duizenden Afghanen die in hun thuisland schouder aan schouder

hebben gestaan met de Amerikanen Ze konden rechtstreeks naar de VS vliegen omdat al achtergrondchecks zijn

uitgevoerd door de inlichtingendiensten
De Afghanen mogen in Fort Lee hun visumaanvraag afronden Ook ondergaan ze daar medische controles Daama

kunnen ze beginnen aan hun nieuwe levens in de Verenigde Staten aldus Biden Vele duizenden andere Afghanen
moeten nog wel te horen krijgen of ze in aanmerking komen voor evacuatie

De Amerikaanse autoriteiten hebben een speciaal visumprogramma opgezet voor hun voormalige medewerkers in

Afghanistan Er hebben naar schatting al 18 000 Afghanen zo n Special Immigrant Visa aangevraagd Daamaast zijn er

ook nog zo n 53 000 gezinsledenvan ex medewerkers die mee willen

Het kan volgens nieuwssite The Hill tot achthonderd dagen duren voordat zo n visumaanvraag is verwerkt Dat leidde tot

onvrede in de Amerikaanse politick waar pogingen worden gedaan om het proces te stroomlijnen
Er bestaat ook bezoigdheid onder Amerikaanse politic over Afghaanse ex medewerkers die buiten Kabul wonen Die

kunnen onderschept worden door de Taliban als ze proberen de hoofdstad te bereiken De Amerikaanse autoriteiten

zeggen niet de middelen te hebben om mensen op te halen in andere delen van Afghanistan
Tom van Leeuwen jhe | ANPX 300721 107 vl | © 2021 ANP alle rechten voorbehouden

00199 420448



I0 2e l@mindef nlH l@mindef nn
I0 2e |@minienv nl[1 I0 2e |@minienv nl1 1 |@mindef nlfl iP 2e |@mindef nl1 I0 2e | JA[| iQ 2e |@minbuza nll

{I0 2e h0 2i I0 2e l@minbuza nl]

I0 2e 10 2eTo @minienv nl| @minienv nl1

10 2e [ tiQ ^ I0 {2ej l@minbuza nn hO ^^JfOK^teminbuza nlKlO 2ttlO 29j^ I0 ^e |@minbuza nl1Cc

From

|10 24 Mon 8 2 2021 11 15 31 AM

Subject verslag interdepartementaal overleg tolken afgelopen vrijdag nu metjuiste annex

Received

verslag interdepartementaal overleg tolken 30 lull 2Q21definitief docx

10 26 I0 2e

Mon 8 2 2021 11 15 31 AM

Beste alien

Veel dank voor jullie flexibiliteit om op zo n korte termijn bijeen te komen om over de stand van zaken van de procedure voor

Afghaanse tolken te spreken afgelopen vrijdag In bijiage deel Ik graag het verslag Mocht lemand een fout in het verslag

ontdekken geef het vooral aan De diverse actiepunten zijn inmiddels al op werkniveau opgepakt om zo snel mogelijk knopen te

kunnen doorhakken

Groet

10 2e

I0 2e | I0 2e

10 2a

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

lOMM

00200 420450



I0 2e |@mindef nl^ iQ 2e |@mindef nn | ^Q 2e |@mindef nlf1 iO Se |@mindef nl1
I0 2e l@mindef nlff I@mindef nl1 1 iOK^e |@mindef nlll iQ 2e |@mindefjiil
10 2^ l@mindef nlD ^@mindef nl]l1iOK24 | iO 26 1[| i0 2e |@minbuza nl]

iQ 5e ~|@iriindef nl^ I0 2e [g mindef nH | 10 29 | 5 mindefTilf 10 29 | 5 mindef nll | 10 2

I0 2e

From | i0 2e ^i0 2^
Sent Mon 7 5 2021 12 46 58 PM

Subject RE Kamervraag veiligheidssituatie AFG in relatie tot tolken

Received

To

Cc

10 2e |[ @minbuza nl]

Mon 7 5 2021 12 47 28 PM

Hi 10 2e

Volgens mij was de dreiging er voor terugtrekking en is die er nog steeds Daarom bestond er al een regeling Bij mijn weten is de

dreiging door hetterugtrekkingsbesluit in zijn algemeenheid niet veranderd voor zover wij dat kunnen inschatten Dat zou ik

benoemen

Daarnaast voor de laatste vraag {wat doen wij verwijzen naar de mogelijkheid om asielaanvraag te doen en in NL af te wachten

Mvg

From I0 2e 5 mindef nl I0 2e 5 mindef nl

Sent maandag 5 juli 2021 13 41

I0 2e @mindef nl Cl0 2e @mindef nl I0 2e

@m indef nj
Cc | 10 2e [ gmindef nl 10 2e gmindef nl

Subject RE Kamervraag veiligheidssituatie AFG in relatie tot tolken

@mindef nl iQ 2e lox^ I0 2e 5 nninbuza nlTo

10 2e

Dag|i0 2e|

Ik heb je vraag hier met de college s besproken V w b de vraagstelling vraag 3 is een beleidsvraag vraag 2 in

bepaalde mate ook Wat we in algemene zin kunnen zeggen voornamelijk over vraag 1 is het volgende

Ten eerste belangrijk te onderschrijven dat wij niet gericht kijken naar de dreiging ten aanzien van Afghaanse
tolken Wei kunnen we stellen dat er in algemene zin een verhoogde dreiging geldt ten aanzien van personeel dat

gewerkt heeft voor de Coalitietroepen Het is voorstelbaar dat de Taliban daar dus ook de tolken hun gezinnen toe

rekent Concrete voorbeelden van de uitwerking van dergelijke dreiging in het bijzonder gericht tegen tolken die

voor Nederland hebben gewerkt hebben we niet

Hoop dat je lets met onze appreciatie kunt

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e 10 26 MISSIES 10 {2e g mindef nlVan

Verzonden maandag 5 Juli 2021 12 38

Aan

10 2e |@minbuza nl

I0 2e l{ 0 2i 10 2e ’’0 2e @mindef nl {I0 |2e] [ 0 2^
1 C10] 2e |@mindef nl

tm2e IBS AL DS DOPS J2 INTEL SiePI AOst

10 2a@mindef nl

I0 2e @mindef nl I0 2e10K2e 10 2e

10 2e NATION 10 2e @mindef nlCC 10 2e

I0 2e |@mlndef nl

Onderwerp Kamervraag veiligheidssituatie AFG in relatie tot tolken

Urgentie Hoog

Morning alien

In relatie tot de Afghaanse tolken is onderstaande Kamervraag gesteld er is enige haast geboden omdat de brief

woensdag naar de Kamer moet

00201 420452



4 Hoe oordeelt u over de veiligheidssituatie van Afghaanse tolken in Afghanistan Welk effect heeft de terugtrekking van

Nederlandse troepen uit Afghanistan op de veiligheid van de tolken en hun gezinnen Wat wordt er ondernomen om hun

veiligheid te waarborgen

Ik maak vanmiddag een tekstvoorstel maar hoor graag vast zsm jullie appreciatie

Ha rtelijks
10 2e

1 1 I0 2eI0 2e

10 2e

Directie Internationale Aangelegenheden
Directoraat Generaal Beleid

Ministerie van Defensie

Plein Kalvermarkt Complex | hCalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | H105
Postbus 20701 I 2500 ES | MPC 58B | Den Haag

T| 10 2e
1@mindef nlE 10 2e

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00201 420452



10 29 t@mindef nl| lQ 2e t@tnindef nll | iQ 2e |@ind nl^ I0 2e |@ind nl1^10 24
lQ 2e |^ I0 2e |@minbuza nl1

io 29 n@minjenv nlE 1Q 2 n@minjenv nl] | iQ 2e |@ind nl[| 1Q 29 |@ind nl]
10 29 I@ind nll1 l@ind nll l I0 2g ]@ind nl|f lQ 2g |@ind nll | W 2e | 10 i^ 10 29 |@minbuza nll

10 2e | | 10 2e |
SBnt Tue 7 13 2021 4 59 11 PM

Subject RE motie Piri

Received

To

Cc

From

Tue 7 13 2021 4 59 11 PM

10 2

Heb je deze mail van mij gezien Belangrijkom de follow up holder te hebben Lijkt me handig als we zsm de regeling online

kunnen zetten Ik neem aan dat defensie daarvoor een aanzet doet

Groet

10 2e

from | 1Q 2e ^| 10 2e

Sent vrijdag 9 juli 2021 12 56

To I 10M2e ^@mindef nr [10] 2e ]@mindef nl | 10K2e ^@lnd nlj 0K2| | [10] 2e | | 10 [29] |@minbuza nl

@minjenv nl 10 2e Sjnd nl 10 2e gind nl 10 2g gind nl 10 2e 0 2y10 29Cc

I0 2e |@mlnbuza nl

Subject RE motie Piri

Yes mooi dat het iets afgezwakt is zodat er geen misverstanden kunnen ontstaat over of wij d it we I of niet kunnen uitvoeren

We moeten nu wel aan de slag met twee actiepunten

1 Contact met de I0 2a fi0 2 ivat wil je daarvoor afspreken Wij kunnen onze ambassade op pad sturen of wlllen jullie

het via jullie lijnen checken

2 Regellng online zetten dat is wat mij betreft slmpelweg dat mensen die aan deze en deze voorwaarden voldoen in

aanmerking kunnen komen voor En dat ze daarvoor de volgende documenten moeten sturen aan dit mailadres {wellicht
met de notie voor snelle afhandellng Is complete aanvraag wenselijk hoe zien anderen dat

Groet

10 2®

From 10 2b @mindef nl 10 2b S mindef nl

Sent vrijdag 9 juli 2021 11^33
@ind nl Caminbuza nNfOK^I 10 2 T] ^ 10 2e

I0 2e l@ind nl iQ 2g @ind nl

10 2b 10 2b 10 2e |
@minjenv nl iQ 2e 5 jnd nl

10 2b @minbuza nlTo

10 2eCc

Subject Re motie Piri

Eens Was ook onze inschatting

@ind nlVan 10 2b 10 2e10 2e

Datum vrijdag 9 juli 2021 om 10 57 31

Aan
”

@minbuza nl

NATION” r 10 2a lammdef nl toxHI 1° 29 ] f 10 26
^

f@mmienv nl

@minbuza nl”10 26 10 26 10 2e

10 2b @minbuza nl
I0 2eCc 10 2e 10 2e

no 26

jg ina ni
^
DABI0 2e @ind nl ^

PRLMP IND i iQ i2g l@ind nl

Onderwerp motie Piri

10 2e 10 2e ” 10 2610 2e

Beste mensen

Even een vraagje n a v de aangenomen moet van Piri Gaat dit iets wijzigen aan het huidige proces

ledereen die klaar is om te vertrekken krijgt nu direct een D visum om te kunnen reizen dus m i voldoen we al aan wat de motie

00202 420453
Ik ben benieuwd hoe jullie dit zien en of de motie consequenties heeft



GroetjeiiD afO 20

10 2e 1 1 10 2e |
Verzonden donderdag 8 juli 2021 17 13

Aan 10 {2e igmindef nl

Onderwerp motie SP

10 26 @minbuza nlVan

10 2e 10 2e 5 ind nl10 2e

Wat doen we hiermee

constaterende dot de veiligheidssituatie in Afghanistan in een rap tempo verslechtert

constaterende dat er ruim 80 aanvragen nog in behandeling zijn van Afghaanse tofken die nog in Afghanistan verkeren

verzoekt de regering op binnen twee weken reisvisa te verstrekken voor de resterende tolken en hun gezinnen die in aanmerking

voor de tolkenregeling en een geldig identificatiebewijs hebben en zodoende de resterende asieiprocedure in Nederland voort te

zetten

Help save paperf Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
00202 420453



10 2e | | 10 f2e |f 10 2e @minbuza nl] | i0 2e | ^0 2^ ^Q 2e |@minbuza nllTo

10 2e 10 2eFrom

Sent Tue 9 28 2021 5 19 31 PM

Subject FW Email adres Defensie en uitvoeringsoverleg Afghanistan
Received Tue 9 28 2021 5 19 32 PM

Komt in elk geval niet bij DAO maar bij 24 7 Lijkt mij een werkbare opiossing

From i10 2e[ 0 2ok 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 28 September 2021 18 12

00 [2e I |00 12e | ^ 10K2e n@rninbuza nl jf^ [io ^ ^ 10K2e |@minbuza nl {10 2e [ 10 2e | ^ 10 2e

@minbuza nl

To

@minhii7fl nl j I 101 281
^

10 2e

10 2e l0 {2ej^
10 {2e |@minbuza nl |l0 [24^ 2^| I0 2e |@minbuza nl | 10 2e | ^ 10 2e

Subject RE Email adres Defensie en uitvoeringsoverleg Afghanistan

10 2e 10 2e @minbuza nl

Cc 10 2e 10 {2e 10 2e @minbuza nl | l0 2e ^
gminbuza nM iOK^J i0 ^s

@minbuza nl

10 2e

10 2e I0 2e 10 2e®minbuza nl

Allen

Ik heb net metl |het volgende afgesproken ||o 2i| I0 2e luisterde mee

Zoals hieronder staat doet 24 7 de eerste selectie als mensen contact opnemen om te beoordelen of iemand NL er is in

dat geval BZ verantwoordelijkheid of een plausibel verhaal heeft waarom hij zij onder DEF regeling zou vallen In laatste

geval doorsturen naar DEF

DEF neemt dan de behandeling over inclusief contact onderhouden met betrokkene

Indien tolken claim door DEF als juist wordt gezien gaat dossier naar IND Bij positieve reactie mag visum worden

uitgereikt wat dan ook aan BZ wordt gemeld Of betrokkene In staat Is om naar Nederland te komen cq of we daar wat

voor kunnen doen is ander verhaal

ledereen doet zelf de juridische procedures af die betrekking hebben op eigen handelen Dus BZ als het gaat om handelen

ambassade of 24 7 bijvoorbeeld weigering verder in behandeling te nemen DEF als de tolken claim wordt afgewezen en

IND als toestemming voor visum wordt geweigerd

Daarnaast moet er script worden uitgewerkt dat ambassades kunnen gebruiken als iemand met een tolkenclaim bij
ambassade aanklopt

Groet

•0 2 0

10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nlFrom

Sent dinsdag 28 September 2021 16 37

To i10M26| 0] 2^ t [I0] 2e i@minbuza nl r @minbuza nl

10 2«

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e^ 10 29 @minbuza nl

Cc I0 2e 10 2e 10 {2e @minbuza nl fi0 2 I0 {2e |g minbuza nl | lOK2e |

@minbuza nl 3 fo^| 10 2e

@minbuza nl

I0 2e

10 2« 10 2ei10 2e 10 2e10 2e @m inbuza nl

l0 2e | g minbuza nl |l ^ ^^^ ^| | g minbuza nl | 1Q 2e | | 10K2e |
Subject Email adres Defensie en uitvoeringsoverleg Afghanistan

10 2e

Allen

Had zojuist contact met 10 2e IO 2^Van Defensie DGB over het voor morgen geplande uitvoeringsoverleg Afghanistan

{morgenochtend lOu met hen IND en

sprake Ik heb aangeboden na intern overleg met 24 7CC dat wij via Nederlandwereldwijd en het 24 7CC de eerstelijns opvang

kunnen doen van mensen die zich melden als tolk maar dat Defensie de tweede lijn en de behandeling moet doen Wij filteren dan

de verzoeken en moeten daarna voor de doorverwijzing van hen een script en contactpersonen hebben Dat leek haar goed maar

ze hebben morgen nog overleg met hun Minister hierover

team Daarbij kwam ook de discussie over het email adres voor de tolken terI0 2e

Ze begon ook over de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en het contact en ook de juridische verantwoordelijkheid voor

bezwaar en beroepszaken {dat staat overigens morgen ook op de agenda van het uitvoeringsoverleg hoort bij IND nmm Ik heb

00203 ^ dat we met het vertrek van het am bassadepersoneel uit Kabul een hele andere situatie hebben en dat Defensie420470
verantwoordelijkheid moet nemen voor dat deel van het traject



Vergt mijns inziens nog wel wat gestoei over de precieze procedure en werkafspraken maar hiermee komen we ze een heel eind

tegemoet Voor de inzet van 24 7CC voIgt overigens nog wel een rekening aangezien we een deel van het reguliere verkeer over

Covid en reisadvies hierdoor moeten uitbesteden

Hoop dat dit helpt voor de bespreking vatt 0 2ii nel I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Ministerie van Boitenlandse Zaken

10 2eTel

10 2eMob

00203 420470



10 2e 10 2e [ 10 2eTo @minbuza nll
I0 2e fl0 2^ I0 2e |@r^buza nl1 | iQ 2el1^ lQ 2e |@minbuza nl lQ 2e |

[iO] 2e |B I0 [2e] |@minbuza nl] ^i0 2ea | [I0] 2e |f 10 26 |@nninbuza nl]

{10 ^ ]@minbuza n I]

Cc

10 2e @minbuza nl]10 2e

I0 2e

i0 2e nl0 2e

Thur 8 5 2021 8 38 44 AM

rrom

|10 24
Subject Tbv gesprek me tO 2^W Urgent questions from NL RE AFG EEAS

Thur 8 5 2021 8 38 45 AMReceived

Dag 10 2^

Voor gesprek van zo dadelijk 0 2|Jn plv l0 2ej hierbij nog van EDEO de toelichting op keuze voor CIVCOM

Voor volledigheid CIVCOM collega s en achtervang in bijiage opdat iedereen tijdig is aangehaakt

Voor beantwoording van deze mail wacht ik jouwterugkoppeling van gesprek me^l0 2^
Groeten

il0 2e^

From I lQ 2e || 10 2e | EEAS j 10 2e @eeas europa eu

Sent donderdag 5 augustus 2021 09 21

To^10 2e^4l0K2e^ j10 2e |@minbuza nl

@minbuza nl

I0 2e lEEAS j 110 2» @eeas europa eu

5 eeas europa eu

Subject RE Urgent questions from NL RE AFG EeL^—

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e AS 10 2eCc @eeas europa eu

sii I0 2e 10 2e^@eeas europa eu

5 eeas europa eu
TTOXZej 10 f2« 10 2«10 2e

Dear io ^e

Just to give you a heads up before the end of the week as we had agreed

The question of former EUPOL local Afghan staff members will be dealt with in the EEAS by our CIVCOM colleagues

They have committed to organize a CIVCOM information point as soon as possible and they are in the process of

establishing the facts list of names etc

I hope this information is useful

Kind regards

10 2e

10 2e 10 2e

10 2a

European External Action Service EEAS

Office EEAS COR 03 402

Rond Point Schuman 9A B 1046 Brussels

10 2e

10 2e VLt ^^qo ^ui

PI DD^OQ

ÂEuropean Union

00204 eXTCflNAL ACTION 420471



From i0 2e ii0 |2ei I0 2e

Sent 30 July 2021 16 04

Tq | 10 2e |j 10 26 | EEAS

@minbuza nl

10 2e @eeas europa eu

I0 2e @minbuza nlCc 10 2e

Subject FW Urgent questions from NL RE AFG EEAS

Dear Mr 10 2e

Since I could not reach

and I tried calling you as well

I presume that the questions regarding the AFG EUPOL translators will be answered by your colleagues in

wanted to explain the missed call

also reached out to your team on behalf of the NL PSC team Your staff gave me your number10 2e

10 2e team But

Best regards
10 2eK10 2e

110 24J 10 2® I10 2^

Permanent Representation of the Kingdom ofthe Netherlands to the ED and NATO

Brussels

10 2e

a1 ih ht

KINGDOM OF THE NETHERLANDS

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

MEMBER 2020 2022

RESPECT REACH OUT RESPOND

From ^i0 26^^l0 2e^
Sent vrijdag 30 juli 2021 15 45

10 2e 10 2eg eeas europa euTo @eeas europa eu

10 {2e 10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl KT @minbuza nlCc I0 2e

10 2e IQ 24 Q 26I0 2e 10 2eg minbuza nl

Subject Urgent questions from INL Kb AhG ttAS

I0 2eGood afternoor

Following the conversation below I now turn to you from our PSC team Our MFA has some questions regarding the translators

pool that was used In Afghanistan
Do you have the list ofthe translators who were working as translator in that translator pool for EUPOL And if so are you able to

share this with us Moreover are you considering to organize a meeting with member states on the potential evacuation of these

translators

Look forward to hearing from you Thank you in advance

Best regards
10 2ei i0 2e

00204 420471



0 24l 10 2s P ^
10 2e

Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the EU and NATO

Brussels

10 2e

the

i KINGDOM OF THE NETHERLANDS

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

MEMBER 2020 2022

RESPECT REACH OUT RESPONDm

10 2e A S

g26jul 2021 11 42PM

10 2e | j 10 2e

@eeas europa euVan

Dati

Aan

KQpie ^10 [2e^| 10 {2e

Onderwerp RE AEG EEAS

10 2e

10 {2e @tninbuza nl

@mLnbuza nL 10 26 @minbiiza nLI0 2e 10 2e

Dear 10 2e

Thanks a lot We are checking will revertto you asap

Best

10 26

Fror C 0 2« | l0 2e | j 10 26

Sent ZB~Julv 2U2i 11 20

@minbuza nl

10 2eTo @eeas europa eu10 2e

Cc l0 2e ^ 10 2e ^
Subject AFG EEAS

10 2e 10 2e5 minbuza nl @minbuza nl10 2e

i10 2e| 10 2e

During Coreper last weekThursday 10 2e reached out to us with a request on the position of local staff in Afghanistan which we

also received via NV through our emoassy iri Kabul On ^^ ^^ behalf I d like to inform you that the Dutch MFA is willingly looking

into the matter However a final decision is not only in the hands of the MFA and needs to be taken by our competent

authorities Our embassy is in touch with the ELIDEL in Kabul on any further details includingthe conditions that need to be met

We understand that there might be another request in the making could I kindly ask your team to submit the entire overview of

the requests so that we can have a decision taken in one single go Interlocutor on our side is our PSC Ambassador s team

Un abbraccio

10 2e

10 2e

Antic

Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands

to the European Union

Kortenbergleen 4 10 | 1040 Brussels

[TTcTI 7

m
1@minbuza nl

http eu nlmission Qrg

10 2e

0020 420471



Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00204 420471



10 2e 10 2e || 10 2eTo @minbuza nn

@minbuza nl1 iiO] 26H 1Q] ^

]@minbuza nl]

10 2^] 1Q 2eT 10 2e lQ 2e I@minbuza nl1 1 l0 2eCc

j0 24l I0 2e l@minbuza nl]

From

Sent

Subject RE mogelijkheden Afghaanse tolken

Fri 8 6 2021 2 41 48 PM

10 2e

10 {2e | | 101 29

Fri 8 6 2021 2 41 48 PM

Received

Beste collega s

Hier even een samenvatting wat| I0 2e ik besproken hebben en ik nog vender uitgezocht heb Het Afghaanse tolken dossier

neemt snel een meer urgente rol in binnen de Nederlandse politiek gelet op het oprukken van de Taliban en de verschillende

ingediende Kamervragen Een aantal aantal nog door DAO te verifieren tolken zijn al ver in de procedure voor hun komst naar

Nederland echter ontbreekt ene geldig Afghaans paspoort Het verzoek is reeds ingediend maar ontvangen berichtgeving stelt dat

het eventueel maanden kan duren voordat het paspoort afgegeven wordt Hierdoor lopen zij en hun familieleden een risico en

loopt NL een politiek risico als een tussen opiossing niet gevonden wordt

Afgifte van IP s is niet mogelijk vanwege de NL paspoortwet dat vaststelt dat NL LP s niet afgegeven kunnen worden aan niet

Nederlandse onderdanen die in het land waarvan zij de nationaliteit van hebben woonachtig zijn Wellicht bestaat er een andere

mogelijkheid waarin de tolken een ander reisdocument verkrijgen Volgens tabel III van de Schengen erkende reisdocumenten

{Schengen Borders Visas europa eu zou een red cross ETD wel kunnen aangezien deze tolken een MVVverschaft worden door

NL Ikweet echter niet of deze optie realistisch is Zie printscreen hier beneden waarin weergegeven wordt dat dergelijk document

door Benelux erkend wordt en in het geval van NL alleen met een geldige MVV Dit is het geval in deze casuTstiek Ik heb ook

gehoord van| 10 2a | reisdocumenten echter vind ik deze niet terug in de Tabel En fin wellicht loont het de moeite waard om bij
andere instanties te kijken wat ze eventueel wel kunnen afgegeven in Afghanistan binnen op korte termijn Ik heb dan ook contact

gezocht met SUA van de IND om mee te denken hieraan Hun eerste reactie was ook een ander document van een derde instantie

gebruiken

I

■

INTERNATIO AL COMMirm

OF THE RED CROSS ICRC BNL CZ DK QE EE EL ES FR rr LV LT HU tVTT AT PL PT SI SK FI SE IS NC

IEmergency travel document
^

Nethertonds recognises the documem only ifoccompanied by a vclid D visa or residence permit issued by one of

^
Valid foi one jouire

Tegelijkertijd dient nagedacht te worden naar toch wel de mogelijkheid van verschaffing van NL LP gelet op de gehele humanitaire

situatie dat zich daar voltrekt Wordt hier mogelijk niet gesproken over een force majeure waar nood breekt wet Zou indien er op

politiek vlak de bewindslieden achter dergelijke besluit staan alsnog NL LP s afgegeven kunnen worden

Ook deze optie is kort met de IND besproken Zij komen uiterlijk maandag met een reactie

Met vriendelijke groet

I0 2e I0 2e

I0 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2500 EB

Den Haag | Nederland

10 2eT

m
@minbuza nlI0 2eE

10 2e

00205 420472



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

Sent donderdag 5 augustus 2021 23 11

To | 10M2e | | I0 2e

~

Crii|0 2^]IVlartijn van j
10 2» S minbuza nl

10 2e | ®minbuza nl

@minbuza nl ^i0 26^10 2e 10 {2e 10 2e @minbuza nl I0 2e 0 2 i

Subject mogelijkheden Afghaanse tolken

Importance High

Dag I I0 2e I
Ik Wilde graag even zeggen dat ik met verlof ga Kun jij ajb zoals we afspraken lets op papier zetten over de in extremis opties die er

zijn om mensen toch nog te laten uitreizen als ze geen paspoort hebben En dan dus svp iets waarvan we zeker weten dat het

definitief zo kan mag ©

de deadline voor de Kamervragen is komende week

We begrijpen van IND dat daar iemand aan de slaggegaan is die ook we I ervaring met hervestigingen heeft dus misschien dat

coordinatie met haar zinvol is 10 2e kan je in contact brengen

Veel dank

10 2®

00205 420472



10 2e | | 10 2e || 10 2e @minbuza nll iO 2e[t iQ 2e | t[| I0 2e |@minbuza nn |i0 2^|0 2^To

10 2e I KAB CAT 10 2g |@minbuza nII

0O 24 | 1O 2

Mon 7 26 2021 8 31 37 AM

From

Sent

Subject RE Stand van zaken 21 juli en agenda overleg straks

Received Mon 7 26 2021 8 31 38 AM

Tolken stavaza 21 iuli 2021 docx

He wat gek je hebt gelijk I0 2e Bijgaand de goede versie Morgen weer een update t b v het overleg woensdag

DEF was er afgelopen woensdag niet bij dus heb13 2air nog niet over kunnen spreken

Gr 10 2e

From 10 2e I0 2e

Sent vrijdag 23 juli 2021 13 11

To[f^j| lP C2e | | 1Q 2e |@minbuza nl lP 2efe lP 2e

10 2e @minbuza nl KAB CA [10 2g @ min buza nl

Subject RE Stand van zaken 21 Juli en agenda overleg straks

I0 2e @minbuza nl

1P 2e @minbuza nl ^^0 24 | i0 2e^^0 24

Ik vraag me af of je de juiste annex gestuurd had | l0 2e | Het lijken de oude cljfers namelijk maar misschien bespraken jullie dat

al in de call Ik heb nog wat vragen comments over deze lijst Misschien kunnen 10 2e eH P 2^ier naar kijken

@ 10 2e misschien kunnen jullie ook meekijken en mijn vragen over reminders enzo beantwoorden Ikwilindebriefdie

aan het eind van het reces naar de Kamer gaat de cijfers veel zuiverder hebben Zo^n aantal van 85 in behandeling zoals we eerder

communiceerden klinkt veel dramatischer dan het is zeker a Is we zien dat sommige mensen dus ken nelijk niet over de brug komen

met de documenten of informatie die ze moeten aanleveren Ik zou voorstellen om alleen de mensen die echt actief in de

procedure zitten mee te nemen in die cijfers met dan de opmerking dat er ook een x aantal zijn waar we al een tijd niet van

gehoord hebben

Hebben jullie ook die zaken die al lang bij DEF liggen besproken Even ivm wanneer we moeten escaleren namelijk

From f^ r[lOK2e | ^ 1P 2e

Sent woensdag 21 juli 2021 10 00

To lP ^a 1P] ^6 |@minbuza nl KAB CA ] 10 2g |@minbuza nl | 1P 2e 10 2e

Wminbuza nl ^|i0 [2^| 10 H | 10 29in@minbuza nl | 10 2e | 10 2e | I0 2e

\ 1P] ^6 |@ind nl lP Pg] 10 2e 1Q] 2e 10] 2e Sind nl tPK^g g ind nl 1P] ^g gmindef nl

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

Cc DAO PRAF | 10 2g | Sminbuza ^

Subject Stand van zaken 21 juli en agenda overleg straks

g minbuza nl

10 2e

Beste college s

In bijiage het overzicht van 21 Juli Een aantal highlights
• Inmiddels zijn er meer dan 100 tolken plus gezinnen aangekomeni
• KAB heeft de achterstand van vorige week grotendeels weggewerkt van 10 openstaande afspraken naar 2

• 2 aanvragers worden momenteel voorgelegd

• Stand van zaken vanochtend was dat er nog 17 aanvragen bij DEF open stonden Hoewel de meeste daarvan recent zijn

goed om aandacht te hebben voor de zaken die al langer bij DEF liggen 10 2e

Hieronder een aantal agendapunten voor vanmiddag
• Verzoek KAB om een aantal zaken voor te leggen

• Voorstel KAB procesversnelling
• ■P 2ebevindt zich al irt’ P 2

00206 420475



Harielijke groet

{10 2e^ 0 2 ^
10 2e

OirectieAzie en Oceanie OAO | Cluster Zuid Azie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

E 10 2e @minbuza nl

W www minbuza nl

T 1^^ 10 {2e

00206 420475



Overzicht op woensdagochtend 21 juli 2021

Totaal 381 aanvragers

• 102 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 164 aanvragers afgewezen
• 34 aanvragers die al lange tijd niet meer reageren beschouwd als afgewezen maar formeel nog

in procedure
• 81 actieve lopende aanvragen waarvan

o 55x actie aanvrager incl 1 covid Waaronder

■ 17 dienen aanvraag te onderbouwen met bewijs voor NLse werkzaamheden

■ 28 dienen correcte documenten aan te leveren Het is aannemelijk dat deze

aanvragen goedgekeurd worden

o 19x actie IND DEF BZ

■ 17 aanvragen dienen nog door DEF beoordeeld te worden

■ 2 aanvragen dient door IND Kmar beoordeeld te worden

o 2x aanvragers op voorleggingsbrief

o 2x actie KAB visumintake

o 3x aanvragers in bezit van visum maar nog in Afghanistan

Lopende zaken

Yellow Action IND DEF BZ required
Will be put for approval on next letter to Minister of Justice voorleggingsbrief

lue Action KAB required

ink Action applicant

H Rejection action KAB

^1 applicant in AFG but in posession of visa

i

Stap Check voor Internationale missie voor NLP gewerkt f34x

• 17x Aanvrager dient aanvullend bewijs te leveren 1D 2e

1|0 2^ 10 2e

• 17x DEF dient bewijs te checken

i|^3l0 [29

10 2e

Stap Ok dan questionnaire en docs 32x

• 28x Aanvrager dient ingevulde questionnaire en complete set documenten te leveren 10 2e |
joMzfy

10 2e

• 3x Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren of

met verklaring te komen

• lx Check IND en Kmar van documenten f|l0 2^

t10 2

Stap voorleggingsbrief 2x

• 2x Aanvrager op voorleggingsbrief i |

Stap Gesprek met tolk op post IP s moeten aanwezig zijn D visum in paspoort 13x

• 2x Aanvrager is niet komen opdagen I0 2e

• 2x KAB dient aanvrager uit te nodigen j 10 2e |
• 3x Aanvragers in bezit visum maar nog in Afghanistan i I0 2e

00207 421707



lx Aanvrager niet klaar voor vertrek vanwege persoonlijke redener^l^||§®
lx Aanvrager client scans van paspoorten voor check van IND KMar te leveret^ 0 2«o

lx Fysieke documentencheck Afgewezen aanvrager dient correcte documenten te leveren h0 2e

lx Aanvrager dient aanvullende documenten aan te leveren

lx Aanvrager dient aanvullende info over kinderen opte sturei il0 [2^
lx IND dient aanvullende documenten te beoordelen

00207 421707



I0 2e |jl0 2ej^ I0 2e |@minbuza nl1 | iO 2e tiO 2tf I0 2e |@minbuza nl1 iQ 2e

I0 2e |[| I0 2e I@minbuza nl1 i 10 24 | lQ 2e |[| l6 2e |@minbuza nI]
I0 2e | 10 24 10 2^ l@minbuza nl] I i0 2e |i4 | iOK2a |@minbuza nl] | i0 2e

10 2^ 10 2« li^minbuza nl] I I0 2e [ | iOX2e |[| 10 2« ^rninbuza nl]
T 10 2e | I

Sant Mon 7 19 2021 6 48 44 PM

Subject Gesprek I iQ 2a | over Afghaanse tolken

Received

To

Cc

From

Mon 7 19 2021 6 48 46 PM

Beste alien

Defat j0 24|l0 2| 10 2e |en ik 10 2e spraken vandaag met

I0 2a is nog druk doende met het uitwerken van het visum programme voor Afghaanse tolken lokale Afghaanse medewerkers

en hun directe familie

Hij benadrukte bovendien dat uiteindelijk Immigratie lt 2a ^ Q 2^ het beleid maakt en uitvoert met ondersteuning van Defensie

10 2e I0 2a van10 2e

Stand van zaken is

I0 2a I is zeer bezorgd over de veiligheid van de voormalige lokale werknemers en wil genereus zijn Naast tolken wordt ook

gekeken naar huidige en voormalige ambassade medewerkers en naar mensen die op andere wijze geassocieerd waren met

lQ 2a en daardoor nu gevaar kunnen lopen
I0 2a wil mensen actief gaan benaderen die een beroep kunnen gaan doen op de regeling

maar ook omdat er een tijdlim let zal komen voor het indienen van een visum aanvraag {NB en wellicht omdat

sluiting ambassade wordt overwogen red

het zal een uitdaging worden alle voormalige lokale ambassade medewerkers op te sporen contactgegevens zijn soms van [10 2a

toen de huidigd |lQ M^mbassade werd opgezet

10 2a 10 2a reeds een speciaal visum programma gehad voor Afghaanse tolken waarmee bijna 800 mensen zijn

overgekomen tolken en families

I0 2a

10 2a

In

10 10 2a uit Afghanistan vertrokken Momenteel heeft I0 2a alleen mensen gereduceerdeIn

ambassade staf in Kaboel

om veiligheidsredenen ging I0 2e niet in op de aantallen ambassademedewerkers die aanspraak zouden kunnen doen op een

visum regeling Voor huidige ambassade medewerkers zal er een ’trigger^ komen om e e a in gang te zetten related to the

embassy being open aldus 10 2»

10 2a beziet de gevallen van tolken en cultureel adviseurs die de 10 2a troepen in Kandahar Provincie hebben ondersteund en

voorzie1 Q 2^Van de benodigde info Dit is een zorgvuldig proces waarin door alle kaartenbakken
’

gezocht moet worden

BZ adviseert over huidige en voormalige lokale ambassadestaf Kaboel

uitdagingen sommige personen zijn eligible maar niet admissible Dus ze voldoen aan voorwaarden zoals dat ze voor de

10 2a hebben gewerkt maar er zijn problemen met toelaatbaarheid vanwege veiligheid bijv crimineel verleden

veiligheidsrisico of waarbij het erg moeilijk is om een veiligheidsonderzoekte doen

er wordt nu gekeken naar de zaken van

papierwerk om door te spitten om te kunnen besluiten over de huidige gevallen

de derde groep mensen die met I0 2a geassocieerd kunnen worden zal het meest ingewikkeld zijn om te definieren aldus

10 2« {hierbij kan ook gedacht worden aan mensen die voor NGOs en mensenrechtenorganisaties hebben gewerkt en zodanig

jaren nauw met[ |0K2^ hebben samengewerkt | iQ 2a | wil inclusive zijn maar ook realistisch De eigen mensen en middelen in

Kabel zijn beperkt om de zaken te onderzoeken en 10 2a wil het eigen systeem nu niet overbelasten terwiji snel gehandeld moet

worden Openstellen voor een hele ruime groep betekent bovendien meer veiligheidsrisico s nemen 10 2a wil voorkomen dat

deze complexe groep de boel zal ophouden Opiossing is waarschijnlijk dat Immigratie I0 2a nu aan de slag gaan met

behandelingvan visum aanvragen zonder dat alle parameters helemaal vastliggen

I0 {2a waarom zijn toen bepaalde personen niet door de screening gekomen Veel

Mochten we vervolgvragen hebben dan is

aanpak

10 2e altijd beschikbaar Ook is er interesse in meer informatie over de NLse

Hartelijke groet mede namens onze I0 2e hp cc

10 2a |

00208 420480



t10 2eKl0 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

tim£2i0 2a]
10 {2eT

[1Q 2eM

10 2^E

htto netberlandsandvoj nl or htto nederlarvdwereldwiid nlW

105 26FB

10 2eT

105 26

00208 420480



ca minbuza nil DAO PRAF||lO 2glf

@minjenv nl]

I0 2e t@mindef nl^ lQ 2e t@mindef nll iQ 2e | | iO 2e |f
iQ 2g ca m in buza nl1 l iQ 2g |@ind nl^ i^2g |@ ind nl1 l iQ 2e

I0 2e l@ind nlfl 10 2» |@ind nl]
10 2» |@mindef nlir I0 2e |@mindef nn

~

10 2e | | 10 ^
Tue 7 27 2021 2 54 51 PM

Subject RE Hoogwaardigheidsbekleders
Tue 7 27 2021 2 54 51 PM

I0 2eTo

10 2e@minjenv nl|

Cc

From

Sent

Received

Dai1D 2

Dank voor je mail We hebben dit even intern voorgelegd aan lOKSe

Jouw voorstel om af te wijzen lijkt ons de juiste lijn Met lijkt ons politiek onwenselijk om dit soort functionarissen toe te laten Met

doel van de Nederlandse inzet was o a de capaciteit van Afghaanse veiligheidstroepen vergroten Als je dan concludeert dat

iedereen die in dat kader met Nederland gewerkt heeft in aanmerking kan komen voor deze tolkenprocedure ondermljn je dat

gehele doel immers je werkt mee aan braindrain Ook is het zo dat als je hierin meegaat elke Afghaanse overheidsfunctionaris in

aanmerking zou kunnen komen waarmee we zouden bijdragen aan het afkalven van de Afghaanse overheldsinstellingen die we zo

graag overeind willen houden Plus dat je ook kunt stellen dat enig gevaar voor deze personen komt vanuit hun eigen functie niet

vanuit het samenwerken met Nederland

Het lijkt ons daarnaast wenselijk dat hier in Kaboel nog eens onder gelijkgezinde landen over gesproken wordt het is natuurlijk aan

elk land om een eigen beslultte nemen maar enlgszlns een gelijke lijn trekken is wenselijk Kan de post eens nadenken over hoe

dat met gelijkgezinde landen besproken kan worden Ook| 10 2a |is geTnteresseerd om te vernemen wat daar uitkomt

Groet

I0 2e

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

Sent dinsdag 27 juli 2021 08 32

00 2a] | |Tl0 2e |
I0 2g @minbuza nl 10 2g gind nl

S mindef nl

Subject Hoogwaardigheidsbekleders

I0 2e g»minbuza nl | 10 2e ^| 10 2 H 10 2e

10 2e 5 minjenv nl 10 2e gjnd nl

®minbuza nl DAO PRAFTo

I0 2eCc

Allen

Verreweg de meeste verzoeken om naar Nederland over te mogen komen zijn van Afghaanse tolken of personen die zich

uitgeven als tolk We kennen hier de tolkenregeling werkafspraken voor

De laatste weken zijn er ook verzoeken van hoogwaardigheidsbekleders ANA en ANP functionarissen en Afghaanse
bestuurders Deze niet tolken hebben soms wel hoogprofiel werkzaamheden uitgevoerd maar niet voor Nederland zij werken

voor de Afg haanse overheid Volgens de tolkenregeling werkafspraken voldoen deze verzoekers niet aan het vereiste dus zou

een afwijzing moeten volgen Zijn jullie het eens met deze lijn Het staat deze personen trouwens vrij om zich bij | 10 2a | te
melden voor asiel de normale regeling

Morgen over spreken

Mvg^i^ji^

Met vriendelijke groet

10 2e 1 10 2e

I0 2e

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvernnarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag | MPC 58C

T 00209’e 420482



10 2e | | 10 2e || 10 2eTo @min buza nl]
1Q 2e I tlQ 2e

Tue 7 27 2021 1 56 45 PM

From

10 |2«}

Subject FW A^hanistan Vraag Defensie over hoogwaardigheidsbekleders dieaanspraak maken op tolkenregeling
Received Tue 7 27 2021 1 56 45 PM

Ter info excuses dat ikje niet meteen had ingekopieerd

NB weet jij af van| I0 2e |vraag

Greet |10 2e]

Fromi ^^ 1Q 2g| C10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 27 juli 2021 14 55

To | 10 2e Ul0 2ejJ 10 2e @minbuza nl

Subject RE Afghanistan Vraag Defensie over hoogwaardigheidsbekleders die aanspraak maken op tolkenregeling

i0 2e

Eens met onderstaande

Ben wel benieuwd naar uitkomstvan overleg

tussen gelijkgezinden hierover Laat me weten wat daar uitkomt

Overigens bij jullie staat nog uit mijn vraag over het

humanitaire visum en acute noodsituatie

Thx | 10 2e

From | lOK2e ^pO 26^
Sent dinsdag 27 juli 2021 13 28

Toi ^ 2^ 10] 2 |10] 2 @minbuza nl

Subject Afghanistan Vraag Defensie over hoogwaardigheidsbekleders die aanspraak maken op tolkenregeling

Importance High

10 2e @minbuza nl

10 2e

Defensie signaleert dat post Kabul Defensie recent verzoeken van AFG hoogwaardigheidsbekleders ontvangen om gebruikte

maken van de tolkenregeling Hoogwaardigheidsbekleders voldoen niet aan de criteria van de tolkenregeling en Defensie stelt dan

ook voor die verzoeken af te wijzen

DAO is het daarmee eens want zou leiden tot oneigenlijke oprekking van de tolkenregeling zie argumenten I0 2e hieronder

inclusief inzet om zoveel als mogelijk hierover 1 lijn aan te houden tussen gelijkgezinden

Hoor graag of je het hiermee eens bent waarna we Defensie zullen antwoorden

NB dit onderwerp kan wellicht opkomen tijdens SMO donderdag a s

Groet I10 2e

From 10 2e I0 2e

Sent dinsdag 27 juli 2021 10 46

To | l0 2e [lQ 29 ^ {10 126

Cc DAO PRAM QP 2g |@niinbuza nl

Subject Vraag defensie over hoogwaardigheidsbekleders die aanspraak maken op tolkenregeling

Importance High

10 29 @minbuza nl

@minbuza nl

Dag i0 2e

Deze leg Ik graag even aan jou voor Gaat om hoogwaardigheidsbekleders in AFG die zich nu ook aanmelden voor de

tolkenregeling Defensie stelt voor deze af te wijzen Dit lijkt mij de juiste lijn Het lijkt mij politiek onwenselijk om dit soort

functionarissen toe te laten Daarmee zouden dan ook alle troepen die gewerkt hebben met Nederland in aanmerking komen

hetgeen het hele doel waar het ons om begonnen was ondermijnt Ook is het zo dat als je hierin meegaat elke Afghaanse

overheidsfunctionaris in aanmerking zou kunnen komen waarmee we zouden bijdragen aan het afkalven van de Afghaanse

overheidsinstellingen die we zo graag overeind willen houden Plus dat je ook kunt stellen dat enig gevaar voor deze personen

komt vanuit hun eigen functie niet vanuit het samenwerken met Nederland

00210 420484



Graag jouw visie hierop en ook of dit nog hogerop neergelegd moet worden of dat we het zo kunnen doen omdat het besluit van

defensie is natuurlijk f

Lijkt me overigens ook wel wenselijk dat hier in Kaboel nog eens onder gelijkgezinde landen over gesproken wordt het is natuurlijk

aan elk land om een eigen besluit te nemen maar enigszins een gelijke lijn trekken lijkt me wenselijk

Groet

I0 2e

From | iQ 2g | | I0 2g |@minbuza nl

Sent dinsdag 27 jull 2021 10 09

To | [I0 2e l@mindef nl lOK2e

@minbuza nl 10 2g gind nl

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

g minienv nl 10 2e @jnd nl10 2e 10 2e

I0 |2e g mindef nlCc

Subject RE Hoogwaardigheidsbekleders

Hall6l0 2

Wellicht een kleine nuance in je mail het is correct dat zlj niet gewerkt hebben voor Nederland maar wel gedurende een bepaalde

tijd uit hoofde van hun functie hebben samengewerkt met Nederland in het kader van de militaire missie

Vrgr
10 2e

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

Sent dinsdag 27 juli 2021 08 32

i0 2g |@minbuza nl 1 ~lOK2g |@ind nl

10 2e I 10 2e t| 10 2e H
@minienv nl 10 2a | g ind nl

10 2e@minbuza nl @minbuza nlTo 10 2g
I0 2e

10 2« @m indef nlCc

Subject Hoogwaardigheidsbekleders

Allen

Verreweg de meeste verzoeken om naar Nederland over te mogen komen zijn van Afghaanse tolken [of personen die zich

uitgeven als tolk We kennen hier de tolkenregeling werkafspraken voor

De laatste weken zijn er ook verzoeken van ’hoogwaardigheidsbekleders l0 2^ en 0 2nfunctionarissen en Afghaanse
bestuurders Deze niet tolken hebben soms wel hoogprofiel werkzaamheden uitgevoerd maar niet voor Nederland zlj werken

voor de Afghaanse overheid Volgens de tolkenregeling werkafspraken voldoen deze verzoekers niet aan het vereiste dus zou

een afwijzing moeten volgen Zijn jullie het eens met deze lijn Het staat deze personen trouwens vrij om zich bij | i0 2a | te
melden voor asiel de notmale regeling

Morgen over spreken

MvgCl^j^

Met vriendeliike groet

5K 10 2e 10 {2e

10 2e

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag | MPC 58C

10 2e

10 {2e ainnindef nl

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

rQQ2^ Q^elijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen ^420484
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan net



I0 2e I@minienv nl1 |@minbuza n|1
I0 2e |@minbuza nlU^ ^24j| lQ 2e |[|0 2^

10 2e 10 2e 10 2eTo

1Q 2e | tlQ 2ejri 10 2e

10 12^ I@minbuza nl1 iQ 2e | iOK2e
~

l|0M2^ 10M2e

From

@minbuza nl1 jiQ 2eH lQ 2e

I0] 2a @minbuza nl] |liO] 2a | lOj ^

i I0 2a l@minienv nl1

Cc

I0 2a I0 2a l@minjenv nl]
I0 2a

10 26 | | 10 2e

1|10 24 Tue 3 3 2021 1 35 16 PM

Subject RE Tolken EUPOL A^hanistan
Tue 8 3 2021 1 35 16 PMReceived

DanM^P
En excuses ik had deze mail even over het hoofd gezien negeer mijn andere mails maar Op zich begrijpelijk dat ze terughoudend

zijn met het delen van een lijst Welllcht kunnen jullle dan voorstellen dat jullle wel namen met hen kunnen checken

Daarnaast blijft 10 2aidruk met het stimuleren van EU coordinatie hierover

Greet

10 2e

From | 10K2e | I0 2e

Sent dinsdag 3 augustus 2021 09 48

TQ tlO 2ejJlO 2e^ j [10 2e |@minbuza nl | 10 2e ^f i0 2e |
^ ~

I0 2e ^ g minjenv nl

Cc | 10] 26 |Jl0 2ea^ 10K2g |@minbuza nl HlO 24l l f
I0 [2e^ 10 2a 10 2e] @minbuza nl | 10 2e | i0 2e

10 2e @minjenv nl ^ l^{2^ 10 2e

Subject RE Tolken EUPOL Afghanistan

lOK2e I0 2a ®minjenv nl

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

I0 2e

10 2a i\0 {2i 1Q 2e

{10 2a 10 2a

10 2a 10 2a @minjenv nl

Beste collega s

Ook via onze lijn hetzelfde bericht vanuit Brussel er is contact geweest met

zijn achter de schermen ook de administratie aan het uitpluizen maar zeer terughoudend om eventuele info al te

verstrekken zonder met lidstaten formeel te hebbengesproken over wat precies de vraag is Ook vanwege gevaar dat

eventuele overzichten in verkeerde handen vallen bestaat er temghoudendheid om te verstrekken

Ze weten er van10 2e

Voor de zekerheid nog even een huishoudelijke mededeling mijnemjds
Afgelopen vrijdag is mijnverlof gestart Bij JenV DGPenV nemenmijn collega s^1 Q 2e^[^0 2e | enji^D {2e i0 E 10 [2^ beiden

in cc dit dossier komende weken over

Groetei4i0 2s

10 2sf0 2« 10 2e

10 2e

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheidj Ministry of Justice and Security
Directoraat Generaal Politic | Directorate general for Police

Internationale en Caribische Aangelegenheden | International Caribbean Affairs

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 I P O Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

M’ 2 0 10 2e

54ninveni nl

www riiksoverheid nLVeni

10 2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

00211 420488



Van iO 26 jiO 26i 1Q 26 @mmbuza nL

Datum maandag Q2 ang 2021 10 28 PM

Aan @mitibuza nl 10 2e10 2« 10 2e 10 2« 10 2e 10 2e

1 I0 2e l@miiiienv nL

Kopie I 10 2e | tl0 [2el l 10 [2e | 5 tnmbuza nl fll0 2e^| 10 {2e

10 {26 ifgmii^a nl Jl0K2^| 1Q] 2e | 1Q] 2e |@minbuza iil

Onderwerp RE Tolken EUPOL Afghanistan

10 2e |IO {20 10 26 t30 2iO

Hal 10 2e L

Ik heb de EU inderdaad duidelijk gemaakt dat wij op korte termijn coordinatie wensen op de tolken

En in het gesprek leek EDEO zoals ik schreef te realiseren dat het niet realistisch is om een gesprek over lokale

medewerkers te hebben zonder ook over de tolken te spreken
Op dit moment is EU dus nog steeds zoekende en komt pas him IF donderdag weer bij elkaar

We kiinnen politieke dnik opvoeren om urgentie verder te onderstrepen Maar hebben wij zelf al meer idee bij forum dat

geschikt is voor de gewenste EU coordinatie En hebben jullie iets gehoord van jullie collega’s uit ^£^ en [^^ die dus

hebben aangegeven burden sharing te wensen

Ik zal morgen ook kijken wat ik alhier van collega’s van iQ 2a en[ iO 2£ hoor over hun inzet hierop

Groeten lb 2e

Van 10 2» | | 10 2e |
Datum maandag 02 aug 2021 7 23 PM

Aan |{1Q 2eyiO 2eH 10 2e |@mmbu2a nl | 10K2e | 1Q 2e

Kopie | 10 2e UlQK2e1 | 1Q 2e |@minbiiza nl jlO 2eM 10K2e

^jlOK2e|r| 1Q 2e | j 10 2e |@minbiiza iil

Onderwerp RE Tolken EUPOL Afghanistan

10 2« fS minbuza nl

J | lQ 2e @minienv nl

fg mmbuza nl t I0 {2^j| 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dag i0 2e|

Veel dank Dus als ik het goed begrijp wil de EU niet EUPOL tolken coordineren alvorens hun lokale medewerkers zijn gefaciliteerd
10 2g

10 2g De situatie is ook wel wezenlijk anders voor tolken hebben de meeste landen wel

mechanismen omdat bekend is dat deze gevaar lopen Voor andere lokale medewerkers heeft maar een paar landen

mechanismen dus ligt het verzoek dat de EU bij de LS heeft gelegd over hun eigen lokale medewerkers veel moeilijker io 2g

i0 2g

10 2g

We kunnen anders ook nog wel even bellen morgen als dat handig is

Greet

I0 2e

From ^10 2e^^l0 2e^ j 10 2e |@minbuza nl

Sent maandag 2 augustus 2021 15 19

To I 10K2e I I {10 2e |
_

@minienv nl

Cc | 10K2 |4l0 2eH Q0K2e |@minbuza nl HlO 2Hi |

| |l0 l2et| 10 2e | | 10 29

Subject RE Tolken EUPOL Afghanistan

{I0 2e @minbuza nl iOK2e 10 2e10 2e

5 minbuza nl j i0 ^ 10 2eI0 2e

10 2« 5 minbuza nl

Dag I 10 2e I
00211 420488



Zo juist opnieuw me^ l0 2ejafdelingshoofd [ 10 2e lQ f2^ gesproken10 2el

10 {2a

lOK2e

I0 2e

10 2e

10} 2a

10 2e

10 2e

10 2«

1Q 2e | en ik hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van mogelijke suggesties voor juiste forum gremium tbv

EU coordinatie en andere relevante informatie op dit proces Sowieso zullen wij elkaar nog spreken na de volgende EU

interne TF die donderdag plaatsvindt
Kortom hoor graag uiterlijk woensdag als wij al meer ondernomen hebben iom CPCC en uiteraard ookals wij nog andere concrete

aanbevelingen suggesties hebben die wij willen dat EU meeneemt in hun interne beraadslaging Dit betreft bijvoorbeeld ook

informatie over lidstaten die net als wij visumverzoeken hebben ontvangen en dus vooralsnog hierover niet met de EU in gesprek

zijn gegaan

Groeten

10 2ei

1Q 2e ^| 10 2e |
Sent maandag 2 augustus 2021 10 38

To | 10 2e |J 10 2e

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e 10 2e @minienv nl I 10 2e 10 2g 5 minbuza nl

Cc 10 2 i10 2ex 10 2 @minbuza nl 10 2« i0 2e 10 2e @minbuza nl i 10 2eti 10 2e io 2e

10 2e 10 2e

Subject RE Tolken EUPOL Afghanistan

DanW^
Ik neem aan dat jij dan nu met die CPCC administratie in contact bent om de lijst te achterhalen

En denk ik van belang om op EU coordinate aan te dringen ook via dat kanaal Het lijkt me niet erg efficient als bijv die Pia alleen

ad hoc in contact staat met landen als er vragen over komen

Groet

10 2e

From | l0 {2e | lQ 2fe

Sent zondag 1 augustus 2021 22 11

10 2e | [^0 2e |

10M2e |@tTTinbuza nl j|lOM24
Subject RE Tolken EUPOL Afghanistan

lOK2e 10 2e @minjenv nl

Caminbuza nl h0 2et| 10 2e 10 2e

@minbuza nl | 10K2e S}minbuza nl U0 ^^ | I0 ^6

10 2e @minbuza nlTo

i0 2e

10 2e

100211 ollega s 420488



Ik voeg als bijiage een mailwisseling van een met een goed netwerk in10 2e

10 2e

Wellicht ook voor jullie handig om de daarin genoemde contacten bij jullie counterparts onder de aandacht te

brengen

Vriendelijke groet

from ^iO 2»J iO 2e^
Sent vrijdag 30 juli 2021 16 29

{10 126 ^ 1 j10 2e I
Cc | 10 2e |j

I 10 12e 10 129

Subject REiTolken EUPOL Afghanistan

l@minbuza nl fl0 2 10 2e | j 10 {2e

^ {10K2e |@minienv nl | 10 2e tp0 2e ^ {10 2e

@minbuza nl j I0 2^ 10 2e [ 10 2» @minbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

10 2e @minbuza nl lO ^ei

Dag 10 26

Dankvoor je mail en toelichtingtelefonisch

EDEO heeft zo juist laten weten z s m bij ons terug te komen op de vragen

Zodra ik meer hoor laat ik het weten

Groeten

{10 2ei

^0 {24| 10 26 ^^
10 2e

Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the ED and NATO

Brussels

32 490 56 41 77

the iVf

IT
KINGDOM OF THE NETHERLANDS

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

MEMBER 2020 2022

RESPECT REACH OUT RESPOND

Van 10 126 | I0 2e |
Verzonden vrijdag 30 juli 2021 13 44

Aan |l0 26tni0 {2e I0 2e

CC ^I0 2ej jl0 2e^^ 10 {2e |@minbuza nl | 10 29]|J 1Q Pe]

iO 2eH 1Q 2e] |@ml7ibuza nl 1Q ^i 1Q 2e] | | 1Q 2ey

Onderwerp Tolken EUPOL Afghanistan

10 26 @minbuza nl

@minbuza nl

10 2e I0 2e l@minienv nl 10 2e |
@minbuza nl 0 2i | l0 2e^ | 10 2e @minbuza nl

Dag 10 26

We hadden eerder al contact over de lokale medewerkers van de EU delegatie in Kaboel Vanochtend kwam in hoogambtelijk

overleg tussen DEF JenV en BZ over de Afghaanse tolken wederom een EU gerelateerde vraag voorbij namelijkover tolken van de

EUPOL missle in Afghanistan Voor tolken van de NL militaire missies is er een procedure om naar Nederland te komen {zoals je niet

ontgaan zal zijn met al die media aandacht In de Nederlandse media is druk op aan het bouwen dat dit ooktoepasbaar moet zijn

op personeel van de EUPOL missie dit heeft inmiddels ook a I tot Kamervragen geleid In beginsel is dat ook mogelijk er zijn bijv

rr r nnon teel 31 5 aaHvrageH van EUPOL tolken in behandeling maar vanochtend werd besproken dat het erg wenselijk zou ■»

lossier vanuit de EU de lead wordt in een bepaalde vorm van coordinatie tussen de landen die bijdroegen aan de

in ale



missie Dit omdat de Nederlanders binnen die EL POL missie niet a Is Nederlands contingent functioneerden en daarom ook niet

gesproken kan worden van personeel of tolken die specifiek voor Nederland gewerkt hebben JenV heeft dus ook geen enkele

vorm van administratie van deze Afghaanse medewerkers

JenV heeft gehoord dat er een pool geweest zou zijn destijds van ongeveer 70 tolken waarvan de Nederlandse EUPOL leden

gebruik konden maken De EU zou ergens een administratie van deze 70 tolken moeten hebben Concreet zijn de vragen derhalve

Heeft de EU deze lijst en zo ja kan die met ons gedeeld worden

Kan zo spoedig mogelijk overleg in EU verband opgezet worden hierover EU coordinatie met de belangrijkste lidstaten die

bijdroegen aan de missie over eventuele evacuatie van de tolken die voor deze missie gewerkt hebben is wenselijk

Idealiter zou je tot een soort verdeelsleutel komen maar dat is wellicht op korte termijn niet haalbaar Op zijn minst zou

gezorgd moeten worden dat dezelfde mensen niet bij diverse landen aanvragen indienen omdat niet helder omiijnd is

voor welk land die tolken precies gewerkt hebben {zoals bij de defensietolken wel het geval is

io 2g

l|^ 1^a

10 2eDe politieke druk op dit dossier is erg hoog dus vraag is of hier in

worden om hier actie opte ondernemen 10 2e wil graag dit graag zsm aan de voorkant uitgezocht en geregeld hebben

aangezien de verwachting is dat de Kamer hier op door zal blijven vragen

Ik kopieer in deze mail oo^^ 2K 2« 10 26 van JenV die dit proces vanuit JenV coordineert Hi] gaat ook proberen via andere

kanalen zicht te krijgen op de EU lijst van tolken Gezien de haast om mensen het land uit te krijgen nu het nog kan en politieke
druk is vanochtend besloten de verschillende wegen tegelijkertijd te bewandelen

Ik kopieer gelijkl10 2e die naar ik begrijp vanaf komende week het fort houdt aan d^0 2l^nt van ctd0 2i mdat jij met welverdiend

verlof gaat

op korte termijn iemand gevonden kan

Uiteraard gaarne bereid tot nadere uitleg

Greet

10 2e

10 2e

Directie Azie en Oceanic DAO

Ministerie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Nederlandlit

Lj 10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

00211 420488



I0 2e I I i0 2e | I0 2e |@minbuza nl] | 10 2g n@minbuza nl1 | 10 29 |
I0 2e |[| lQ 2e |@minbuza nl1 1 l@mindef nlif lQ 2e |@mindef nll jiQ 24 lQ 2e |[1 I0 2e |@minbuza nl1

|lO] 24j| iO 2e | 10M26 J@tninbuza nl]

From

|i0 2e| Mon 7 19 2021 8 55 36 AM

Subject FW A^hanistan lokaal personeel h0 2aj ervaringen

Mon 7 19 2021 8 55 36 AM

To

10 29 10 29

Received

Dag alien

Hierbij nav m ijn vraag aan de ambassade 10 2a nfo over de 10 2a Geeft veel info die we al hadden en weinig antwoord op de

echte vraag hoe hebben de 10 2a | het geflikt om in zo n korte tijd zoveel visa af te geven zeker als ze dus wel een bepaalde
check doen Mocht iemand via andere kanalen meer horen dan zou dat hopelijk nog meer inzicht geven

Overigens geven ze ook aan dat er na contact met de Afghaanse autoriteiten sneller paspoorten worden verstrekt Ik weet niet in

hoeverre dit nog bij onze tolken een veelvoorkomend issue is maar zo ja dan is dat het onderzoeken waard Zeker gezien het feit

dat wij samen zouden optrekken bij die gesprekken met de Afghaanse autoriteiten

Groet

10 2e

10 2e
I0 2g ®minbuza nlFrom

Sent maandag 19 juli 2021 08 29

10 29 l| 10 2e | 10 2e @minbuza nl

Subject FW Afghanistan lokaal personeel ^iQ 2a ervaringen

To

FronfipK2|^0 24
Sent Monday July 19 2021 8 28 50 AM UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

To DAO AFPAK

10 2eCc

Subject Afghanistan lokaal personeel |i0 2a] ervaringen

Beste 10 2e

Ik sprak op de valreep voor aanvang verlof met lQ 2e lQ 2e hoofd van de AFPAK afdeling van het Q 2^ierbij de lQ 2aj

ervaringen rond visumverstrekking voor Afghaans lokaal personeel dat afgelopen jaren vooti0 2 atheeft gewerkt en nu of later naar

jo 24 il Heb eerst de feitelijkheden op een rij gezet en daaronder uiteenlopende lessen en obstakels geschetst Hopelijk nuttig in

de context van het recente Kamerdebat en toezegging M Verzoek onderstaande info BZ vertrouwelijk en intern te houden

Mocht er behoefte zijn iets actief buiten BZ te delen laten we dan waar nodig nog even afstemmen metti0 {2a

BZ VertrouweliJk

10 {2e

10 2 0

1|^f0 2a

10 2«} 10 2e}

10 29

10 2a 10 2a

10 20

10 2j 10 2e

10 26
00212 420489



|^ [To^ I0 2e l@minbuza nll I nO 2e

^ | 10 2e
^

From | iO 2e | 10 2^
|iO 26| Sun 8 8 2021 9 51 37 PM

Subject RE Weekbericht A^hanistan Veiligheid 001 010821

Sun 8 8 2021 9 51 38 PM

I0 2eTo @minbuza nl]

@minbuza nl] lQ 2e | io 2| lQ 2e |@minbuza nl1lQ 2eCc

Received

10 2e [

Dank^ goed dat je onze zorgen concreet aan | Q ^^ hebt geschetst Ik spreek de post morgen
Groet

I0 2e

VaD3lp 24 t10 ^Q I0 2e |@mmbiiza til

Datum zondag 08 aug 2021 2 21 PM

Aan

Kopie£|£^
Onderwerp FW Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

10 2e Jio^ 10 2e @ininbiiza nl J lQ 2e | Q 2^ ^ I0 2e |@mmbiiza nl

@minbiiza nl 10 2e 0 2 f 10 2e fg inmbiiza nl10 {2e 10 2e

10 2e5 0 2o

hieronder follow up van mail die ik jullie vrijdag stuurde Onderstaande op basis van input] 10 2e |en post

Lijkt me goed dat jullie nog met post spreken ter voorbereiding van overleg as dinsdag Dan meet iedereen elkaar goed in de ogen

kijken en moeten er heldere afspraken komen waar iedereen {ook de post mee uit de voeten kan Ik had overleg georganiseerd op

30 7 maar daar is toen niet alles kwam ik later pas achter op tafel gekomen Dat moet wel in alle scherpte as dinsdag gebeuren

Dankalvast 10 2e

Fromf 0 2^| i0 2e

Sent zondag 8 augustus 2021 14 13

@mindef nr10 2e 10 2« @mindef nl

@minbuza nl

To

Subject RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

I0 |2e 10 2e

Ik zou nog terugkomen op je mail Heb daar even mee gewacht gezien je verlof en de afspraak dat er dinsdag overleg voIgt Dank

voor initiatief daarvoor

Paar punten zeker niet uitputtend maar vooral In reactie op onderstaande}
Met is mij de afgelopen twee weken duidelijk geworden dat dit dossier niet goed loopt

Dat is in ieder geval wat ik hoor van ambassade en andere direct betrokkenen We zien dit zeker als gezamenlijke

inspanning Maar de indruk is bij diegenen die bij ons in uitvoering zitten met name de post dat jullie meer kunnen doen

Hoe het ook zij van belang dat dit goed wordt doorgesproken NB stel ook vast dat dit veel eerder had moeten geescaleerd

In licht van jouw mail hieronder probeer ik dat lets meer in te kleuren ondanks overleg 30 7 gaf medewerker DEF

afgelopen week aan defensie heeft niet regie in proces ligt bij BZ en IND Ook wij checken aan de voorkant of iemand

voor defensie gewerkt heeft en daarna is het aan BZ en de IND Maar in de uitwerking zijn er allerlei knelpunten waarvan ik

begrijp dat jullie ook daar rol kunnen moeten spelen Daarom schreef ik mijn mail dat we graag zien dat DEF meer

ownership neemt voor het gehele traject niet alleen het checken van de namen worden van diegenen die zich melden

pro actief mee monitoren op knelpunten en opiossingen identificeren

I0 2e maakte duidelijktijdens overleg op 30 7 dat capaciteit aan zljde DEF dun is Er zit 1 iemand op Daar maakte zij zich

zorgen over

Ik begrijp dat jullie inschatting over de te verwachten caseload wisselt Initieel gaf DEF aan ong 110 tolken te verwachten

Inmiddels stelt DEF 273 tolkenpassen verstrekt te hebben Jullie geven nu aan dat mede gezien toenemende

binnenkomende vervalste aanmeldingen dat de caseload opdroogt Ambassade krijgt nu weer een aantal van 150

resterende mogelijke tolken die nog niet in het systeem zitten Goed te weten wat realistische case load en er is behoefte

aan duidelijke lijst met namen wie er zich nog niet heeft gemeld maar wel een tolkenpas heeft gekregen Ook goed te

weten waar we staan vwbtoezegging aan Kamer om tolken proactlef te benaderen o m via bestaande netwerken van

tolken
00213 420493



Urgentie alleen maar groter geworden door de berichten die we uit Afghanistan krijgen Kunduz Maar ook omdat we afgelopen

donderdag tijdens overleg md^l^X^tJesloten om begin te maken met weghalen van lokaal personeel daar waar dat kan er civiel uit

nu het nog kan Hoe het besluit er precies uitziet wordt nu opgeschreven {en wordt politiek voorgelegd maar helder dat dit nauw

samenhangt met tolkendossier

Over leg as dinsdag dus welkom Ik stel vast dat tijdens het overleg op 30 7 dat Ik had opgezet n let a lies op tafel is gekomen Uit

belang van de zaak moet dat dinsdag wel gebeuren Gaat niet om verwijten maar wel van belang dat we alles doen dit dossier goed

te krijgen

Hg
10 2e

10 2« 10 2e@mindef nl 5 mindef nlFrom

Sent donderdag 5 augustus 2021 17 38

Tot 0 2^ 10 29| 10 2e @minbuza nl

Subject Re Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

Ha| 10 2e L

Natuurlijk i0 2e is nu met verlof en de afspraak was dat ik dit urgente dossier dan weer zou oppakken Jij nog niet met

verlofV

Laat ik voorop stellen dat dit wat ons betreft een gezamenlijk inspanning is voor de mensen die voor ons hebben gewerkt
De aandacht gaat ging primair uit naar de tolken maar het gaat natuurlijk ook om het ambassadepersoneel en lokale staf

ennog de individuele gevallen Ik snap daarom de toon van je mail niet goed waarin de suggestie wordt gewerkt dat we

zaken niet voldoende actief oppakken

In de plannen wordt rekening gehouden met de evacuatie van grote aantallen tolken en gezin Wat openstaat is de de

timing de eisen bijv wel of geen paspoort en de manier waarop commercieel of anders Daar moeten we het snel over

hebben

Dat punt van ownership herken ik niet Er is bij defensie grote betrokkenheid en inzet voor de tolken die voor ons hebben

gewerkt Als er concrete voorbeelden zijn waar dat anders is hoor ik dat graag

Ik zie nugeen feitenvoor het aanpassenvan het werkproces Het proces biedt al jaren een goedkader Het sturen van

afwijzingen door defensie doorkruist de regie rol van de ambassade

Ik begrijp dat jullie vandaag met julliqO^bijpraten Zullen we begin volgende week een overleg inplannen inclusief

JenV

Greet

I0 2«

Van | i0 [2e |
Datum woensdag 4 augustus 2021 om 16 59 52

Aan j 110] 2 t[|lQ 29^0X2g BS AL DGB DIA”

Onderwerp RE Weekbericht Afghanistan Veiligheid —001 010821

@minbuza nl10 2e

@mindef nl10 2e

Alleen even aan jou nu lOKZe met verlof is en jij aanbod deed

Ik heb natuurlijk even geaarzeld om je hiermee lastig te vallen zeker nu je niet aan het werk bent Maar mijn stellige indruk {alleen

nog maar sterker geworden na overleg vorige weeken follow up daarvan is dat eea niet zo loopt zoals het zou moeten lopen

00213 420493
Vve zuuden graag zien dat



DEF actiever invulling geeft aan opdracht van de Kamer om alle tolken weg te halen Dit door actieve outreach naar de

tolken {conform toezegging aan de Kamer om te zorgen dat we alle potentiele aanvragen binnen hebben Maar ook door concrete

invulling van het evacuatieplan dat Min DEF aan de Kamer toezegde en dat betreft dan d us meer dan alleen die paar tolken die op

het moment dat de ambassade evacueert al een visum hebben

DEF meer ownership neemt voor het gehele traject niet alleen het checken van de namen worden van diegenen die zich

melden jullie hebben immers primaire verantwoordelijkheid op dit dossier Dwz pro actief mee monitoren op knelpunten en

opioss ingen identificeren En lead nemen bij uitwerken van een plan voor a Is de ambassade afschaalt of si u it

Uiteraard dit alles i s m de andere betrokkenen die ook hun rol blljven vervullen Daarom lljkt het raadzaam dat de

werkafspraken die gemaakt zijn tussen DEF BZ en JenV IND bijgewerkt worden Als onderdeel daarvan zou gezien piekbelasting bij

de post en feit dat daar gezien veiligheid geen extra medewerkers ingezet mogen worden het tevens raadzaam zijn te overwegen

of DEF zelf afwijzingen naar de aanvragers kan mailen Dit scheelt ooktweeschakels in hetproces

Hartelijke groet

10 2e

10 2« 10 2e

■
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@minbuza nl1 ^ I0 ^ i0 2e|f1 I0 2e |@minbuza nn10 2e | | 10 26 |
I0 2e |@minien^^nll^ I0 2e I@minienv nl1

I0 2eTo

10 2e lQ 2e |@minienv n I]
©minbuza nl] | i0 2e] | tiOM2»j[] i0 2a |@minbuza nl] | I0 26 |
]@minbuza nl1 |iC 24 [iOM26|ff I0 2e |@n^nbuza nn | 10H2» |
T I0 2e l@minbuza nl] I I0 2e

i| I0 2e |@minbuza nil

10 2e

|10 2e |10 2eCc

0 {2f I0 {2e I@minbuza nl1 1
iQ 2e Ifl 10 ^ l@minbuza nl] I0 2e I I0 ^e

I0 2e| 10 [29 ]@minbuza nl1 ^0 2ea | [10] 2^

l@minbuza nl]

10 2e

10 2e @minbuza nl]
10 {2e

From

Sent

Subject RE Afghanistan EU lokale staf EUPOL

Thur 8 5 2021 4 42 51 PM

10 2e

Thur 8 5 2021 4 42 50 PM

Received

Beste Collega s

Volgende week woensdag zal er inderdaad een Civcom georganiseerd worden om de EUPOL problematiek te bespreken
CPCC is momenteel bezig om zoveel mogelijk infomiatie te achterhalen over de missie en voormalige lokale staf De

bedoeling is dat dit in algemene zin gepresenteerd wordt en dat dan met lidstaten besproken wordt hoe dit verder aangepakt
kan worden CPCC zou een faciliterende rol kiinnen spelen in het verifieren van de aanvragen Ik ben vanafvanavond met

verlof maar als er nog vragen zijn laat me weten

Groeten

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van lQ 2e | | 10 26 | I0 2e

Datum donderdag 05 aug 2Q21 5 12 PM

Aan hQ 2el|lO] 2eH Vo 2^@miiibiiza nl | 1Q 2e

10 2e |@minienv nl

Kopie | I0 2e I0 2e l@minbuza nl I0 2e | tlP 2e j lP 2e |@Tnmbiiza nl J lOK2e |[ 0 2i

10] 2e |@mmbuzaml ifO] 24jtlO ^eH l@mmbuza nl JlO MlO] 24H |@minbuza nl l 10K2g |H 1Q 2e]

10 2e |@minbuza Tii^0 2efe| 10 2e | j 10 2e |@minbuza nl J 10 2e LjlO 2eH io 2e

@mitibiiza nl

@tnitibuza til

10 2e 10 2e@minj env nl @mmienv nl

10 2e

@minbuza nl

@minbnzajili10 2e[^| 10 26 10 2e 10 2eSmitibiiza nU I0 2e

^0 2e I 10 2e @mmbuza nL

Onderwerp Afghanistan EU lokale staf EUPOL

Hai10 2«ie a

Hij belt alle EULS langs om een

onderkomen te vinden voor de EU lokale staf om de burdensharing onder EULS van de grond te krijgen Hij noemde o a dat hij

toezeggingen heeft vat1jlO 2^J O lokale staf ei^l0 2 j40 De druk is hoog ook op lidstaten om nog meer op te nemen om landen als

i|0 2^^aar de meerderheid van de lokale medewerkers naartoe wil te ontlasten In de week van 16 augustus komt er een EU

bijeenkomst om eea naderte operationaliseren EDEO kan kosten voorvluchten van medewerkers en nu ook gezinnen dekken

10 2e en ik hebben zojuist een telcon gehad met 10 2e als 10 2e

Van onze kant aangegeven dat we via EUDEL in Kaboel een verzoek voor 5 medewerkers en hun gezinnen hebben ontvangen

totaal 14 mensen en dat dit ter besluitvorming voorligt Dat BZ er positief tegenover staat maar goedkeuring van JenV moet

komen En dat als er akkoord is deze mensen in de NL procedure mee moeten gaan

Dzz ook EUPOL problematiek aangekaart en dat NL al 18 aanvragen binnen had Hiervoor komt een speciale CIVCOM meeting dat

meldde jij ook ali IO 2ei I0 2e noemde dat dit komende week al gaat plaatsvinden Hij raadde ons verder de volgende contacten

aan voor dit dossier 10 2e @eeas europa eu en 10 2eI0 2e @eeas europa eu en onze eigen

Dit ter informatie ook aan alien in cc Verdere opvolging beter in kleinere mailgroep

Groet

10V2e^

^002^4 420495



10 2e

10 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Ministerie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland4^

lOM®

00214 420495



10 29 t@mindef nl^ I0 2e t@mindef nl1 | lQ 2e

1Q 2e |^ 10 2e |@minbuza nl1 jlO 2eH 10 5e
I0 2e [ 10 2e @minbuza nll [ I0 2tTo

I0 2e @minbuza nl1^iO 2Q lO 2e [ 10 2e J
10 29 | 10 2e 10 2» l@ind nl]

iO 29 | t iOK29 ||1 {I0 2e |@minbuza nl1 l^29fe |i0 2^^ 10 29 |@minbuza nil 1Q 29»J 10 29 |[tl0 2e|
I0 2e l@minbuza nl] I 0 2e K|i0 2fl I0 2e |@minbuza nl] | I0 2e | | i0 2e| I0 2e ^minbuza nl] io^

r KiO 29| I0 2e I@minbuza nl1
I0 2e I

|i0 2s|i Fri 7 30 2021 11 05 38 AM

Subject RE 1t 2^ teruqkoppelinq

Fri 7 30 2021 11 05 58 AM

10 29 10 2g @ind nl]

Cc

From

Received

Hi alien

Hierbij nog een terugkoppeling n a v een interne brainstorm die we hier hadden Ook graag jullie aandacht voor de vragen

hieronder We zien graag z s m jullie reactie hierop en ik zal voor maandag een overleg inplannen zodat we de knoop kunnen

doorhakken

Vragen voor IND DEF DAO

1 Kan IND akkoord geven voor visumafgifte o b v bevindingert 0 2{^

2 Het opstellen van contract waiver etc vergt veel administratie Kan dit evt vanuit Den Haag DCV opgepakt worden

zodat het niet aan onze werklasttoegevoegd wordt

3 Zijn er belangrijke punten reacties uit de SMO gekomen

4 Wat Is onze verwachting t a v besluitvormlng JenV EUPOL

Samenwerkln^ i0 2^]tolkenprocedure
Loopduur 4 maanden

Kosten pending confirmation

Caseload 400 personen o b v schatting DEF ong 70 tolken

Aanvulling huidige werkvoorraad In het logboekzitten momenteel 32 door DEF bevestigde aanvragen waarvan de

questionnaire en of docs nog niet volledig zijn Afhankelijk van de snelheid van aanlevering kan een deel hiervan ook naar

O 25itloorgezet worden we voeren de druk bij de aanvragers op maar dat wil niet zeggen dat iedereen binnen drie weken

levert

10 2a

o Nadelen

■ Biedtgeen tijdswinst
■ Biedtgeen vermindering reisbewegingen
■ Opstarttijd van drie weken

■ Kosten baten afweging is moeilijk te voorspellen
o Voordelen

■ Meer capaciteit
■ Vermindering werklast ambassade documentencheck verschuift naai I0 2^
■ Terugvaloptie ihgv worst case scenario samenwerking nu opstarten betekent eind augustus operationeel
■ DNA analyse ihgv ontbrekende twijfelachtige documentatie verwerkingsduur een week

Aanbieden hotel tolken buiten Kaboel

o Nadelen

■ Lastig in te schatten hoe lang een aanvrager in hotel zit in een ideaal geval zal dIt ongeveer 2 weken zljn^ bij

uitzonderingen kan de tijd en kosten opiopen

o Voordelen

■ Aanvrager wordt eerder in veiligheid gebracht in Kaboel

■ In het geval er zaken zijn die opgelost moeten worden kan de aanvrager dit volgens I0 2e in Kaboel

doen Dit schijnt zelfs sneller te verlopen dan in de provinciehoofdsteden

Groet

10 26

From 10 {2e ^| 10 2e

Si00215ensdag 28Juli 2021 10 42 420506



To | I0 2e |@mindef nr | 10 2e |@mindef nl | 10 2e ^| 10 2e |
■

0 2e iSjimibuza nl l10 2e| l0 2e 10 2e @minbuza nl i|l0 2^ 10 2e | j l0 2e Sminbuza nl

10 2e I 10 2e

10 2e @minbuza nl i 0 2« I0 2e

j {I0 2e |@ind nl

Cc 10 2e | 10 2e | 10 {2e 5 minbuza nl ’0 ^^|M0 ^ g 10 2e 5 minbuza nl 10 i^g

| | I0 [2e | |i0 [2fi^ ^ lOM2e |@minbuza nl T
@minbuza nl 10 2e |10 2e 10 2« S»minbuza nl

10 2e 10 2g g ind nl

10 2e

I0 2e

10 2e

Subject jO ^^^ terugkoppeling

Hi alien

10 2e 0 2ri

10 2a

I0 2a

10 2e

10 2a

0 2u

0 2r

10 2a

® C 2li

f^

Procedure

Doordenkend lijkt me dat de procedure er als voIgt uit kan komen te zien graag iullie kritische bilk hierop

Aanvrager meldt zich bij KAB CA^ DAO ^ DEF

DEF bevestigt aanvrager in systeem doorlooptijd is afhankelijk van kwaliteit aangeleverd bewijs
KAB CA informeert aanvrager dat hij kerngezin naar Kaboel komtvoorverblijf in hotel

KAB CA uploadt de volgende documenten in

■ Paspoort
■ Tazkira

■ Geboortecertificaten {of inplannen van DNA test

Parallel voert KAB CA een check ult op het trouwcertificaat

Documenten worden binnen 2 weken bevestigt

KAB CA informeert DEF DAO IND

Na akkoord verstrekt KAB CAtickets na PCR resultaat

Doorlooptijd stap 4 8 16 dagen afhankelijk wat de verwerklngstljd van DNA test is kan dit korter zijn

1

2

3

4 10 2a

5

6

7

8

00215 420506



10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malaiai Watt Shahr e Naw

Kabui Afghanistan

1Q 2e

10 2e @minbuza ni

https www governnnent nl ministries ministrv of foreign affairs

00215 420506



@minbuza nl1t i|0 2|@minbuza nllT|0 2j@minbuza nn ]i0 2g[
i0 2e

I0 2e I0 2eTo @minbuza nl[l
^iQ ^g [g minbuza nlf1 I0 ^g |@minbuza nl1 1 I0 2e |@minbuza nl[ I0 2e |@minbuza nl1

[| | I0 2e ^@ind nT OOKSa l@ind nl] ] iQK2g |@ind nlE iOK2g |@ind nl]
10 29 I@mindef nlf1 1Q 29 | 5 mindef nll

~

io^e fc^mindef nl

Thur 7 29 2021 1 45 33 PM

f10 2e

10 2e

From

Sent

Subject RE Trouw Jan Gras werd uitgezonden naar Kaboel ‘ledereen die heeft samengewerkt met Europeanen is in gevaar’
Received Thur 7 29 2021 1 45 36 PM

Hi I i0M2e I binnen JenV is mijn aanspreekpuntl|^ 2^»t0 26|
l@minienv nn Welicht goed om een cali met hem in te pianr

10 2e 10 2e10 {2e
10 2e ■enr

Net bij DCo geweest Defensie communicatie zai meteen contact met BuZa communicatie opnemen

Mvgno 2 5

From I0 2e | I0 2e |
Sent donderdag 29 juii 2021 13 33

To KABf40 2g rninbuza ni DAO PRAF | 10K^g |jaminbuza ni [lO 2^ | ”^ 2^H 10 2e |@minbuza ni |lQ 29H {10 2e

goK2¥p i0K2^ 5imindef ni | lOK2a] |J I0 2e

I 10 2e 10 2g |@ind ni DAB PRIMP IND | 10 2g ^@ind nl | {10 2^ lbK^1Q 29| lQ 2e| 10 C29

10 2e I0 2e 5 mindef ni

Subject RE Trouw Jan Gras werd uitgezonden naar Kaboei iedereen die heeft samengewerkt met Europeanen is in gevaar

10 2e @minbuza ni

I0 2e 5 minbuza ni I0 2e I0 2e I0 2e

0 2 ^

Jij noemde dat jij met JenV in contact was hierover Is het zinvol snel een call met hen in te plannen morgen Of zelfs

vandaag nog om eea te bespreken We moeten ze snel up to speed krijgen op dit dossier en afspraken maken over de

reikwijdte en aanpak

En hoe staat het met dat NRC interview Wij hebben nog niets gehoord over afstemming van woordvoering dus dat

betekent wellicht dat het niet doorgaat
ik hoorde vanmorgen op de radio ook dat er iemand van defensie op radio tv sprak over de tolken kon even niet

achterhalen waar Ik vrees dat dit ook niet bij ons bekend was

Groet

10 2e

Sent with BlackBerry Work
www blackberrv com

From KAB 4|Q 2^nimbiiza nl

Date Thm^day 29 Jul 2021 12 48 PM

To DAO PRAF j [10] 2g 1@minbuza nl |l0 [2€^]pibj ^ 10 2e I@minbuza nl tpl0 ^|l0 2el^0] 2^bj10] 2 ]

@imnbi^a nl J Smindef nl @niindefnl 10 2e 10 [2e

10K2e |@itid til DAB PRLMP IND

10 2e

10 {2g |@ind nl 10 {2e L | 10 2» l

Subject FW Trouw Jan Gras werd uitgezonden naar Kaboel Tedereen die heeft samengewerkt met Europeanen is in gevaar’

10 {2e @minbuza nl

Hi aiien

Voor het gevai juiiie deze niet rechtstreeks via newsroom ontvingen zie onderstaand bericht Echt zaakdat JenV snei besiuiten kan

nemen over wie in aanmerking komen anders gaat dit ookveei {Kamer aandacht vragen

Greet

10 2e

b021 | |@minbuza nl

Sent donderdag 29 juli 2021 14 36

420509



To Newsroom j I0 2e |@minbuza nl

Subject Trouw Jan Gras werd uitgezonden naar Kaboel ledereen die heeft samengewerkt met Europeanen is in gevaar

Jan Gras werd uitgezonden naar Kaboel ledereen die heeft samengewerkt met Europeanen is in gevaar

Jan Gras in de Afghaanse hoofdstad Kaboel met scherfvest en gepantserde wagen De gepensioneerde advocaat generaal werkte

in Kaboel van 2011 tot 2014 voor de Europese politiemissie EUPol Beeld Eigen foto

Gepensioneerd advocaat generaal Jan Gras werkte meer dan drie jaar voor de Europese politiemissie in Kaboel ‘’Het is pure onzin

dat Nederland niet weet wie er voor ons gewerkt heeft

Het kan toch niet zo zijn zegt gepensioneerd advocaat generaal Jan Gras 71 dat er Afghanen vermoord worden terwijl Nederland

weet dat zij In gevaar zijn Gras werkte van 2011 tot 2014 in Kabul waar hij voor de Europese missie EUPol eerst bij de antl

corruptie eenheid werkte en daarna de hogere rangen bij de Afghaanse politie opieidde Hij weet van in ieder geval twee oud

collega s dat ze bedreigd worden door de Taliban

Ook na het vertrek van de Nederlandse militairen wachtten nog tientallen Afghanen op bescherming door

Nederland meldt Trouiv dinsdag In Ieder geval zeventig tolken wachten nog op toestemming om hier naartoe te komen

Maar Gras maakt zich niet alleen zorgen over de tolken Er was een grote groep Afghaans personeel waar wij voor ons werk

afhankelijk van waren vertelt Gras ledereen die zichtbaar nauw met ons heeft samengewerkt loopt nu gevaar

Waar maakt u zich zorgen over

Ik weet van een politieman dat zijn auto is opgeblazen hij probeert nu weg te komen uit het land Deze man tolkte ook voor ons

en hij deed veel om het politiewerkte vertalen naar lokale omstandigheden Het werk is in Kaboel anders dan in Amsterdam Of in

Pristina of Palestine waar ikook naar ben uitgezonden

Ik schrijf ook aanbevelingsbrieven voor een andere tolk die wordt bedreigd Mij is gevraagd of ik deze mannen ken of zij inderdaad

hebben samengewerkt met Nederlanders Dat is zo dus die brieven schrijf ik

Je hoort nu veel over tolken maar ik wil ook een Ians breken voor alle politiemensen ledereen die zichtbaar heeft samengewerkt

met Europeanen loopt nu gevaar

Het ministerie zegt niet te weten wie voor Nederlanders hebben gewerkt als zij niet direct in dienst waren bij Defensie Daarom

moet u brieven schrijven Wat vindt u daarvan

Dat is pure onzin Nederland had een groot aandeel in de missie EUPol Wij waren de grootste groep en daar waren ze ooktrots

op in Den Haag De Afghanen die voor EUPol werkten waren in dienst bij de Europese Unie de administratie In Brussel weet wel

wiedaaropde loonlijst stonden Het is in Europees verba nd altijd gemakkelijk om je te verschuilen achter een ander

Hoeveel tolken is uw inschatting hebben voor de Europese politiemissie gewerkt

Dat is moeilijk in te schatten Maar wij hadden binnen EUPol zo n honderd mensen die de hort op gingen van de compound af de

basis red Die hadden allemaal een persoonlijke tolk Ik heb heel nauw samengewerkt met Afghaanse college s Toen ikvoor de

anti corruptie eenheid werkte had ik een persoonlijke tolk die altijd bij mij was Zonder hem kon ik helemaal niets Afghanen

vertaalden ook de lessen die Ik gaf en de curricula die Ik heb gemaakt

Hoe kijkt u naar wat er nu in het land gebeurt

Ik vind het vreselijk wat er nu gebeurt We zijn daar veel te snel weg gegaan Ik moest in 2014 vertrekken het verhaal was toen

dat de Afghaanse politie het kon overnemen Dat was helemaal niet zo Ik heb toentertijd zo veel Afghanen ontmoet die zin hadden

om het land weer op te bouwen Mensen zaten vol vuur om er wat van te maken Het is jammer dat het niet is gelukt

Deze e mail is onderdeel van de Real Time Monitoring RTM van de Newsroom van de Directie Communicatie COM

Met RTM houden we u op de hoogte van relevante berichten op de beleidsthema s van BZ

Vragen Neem contact op met 10 29 5 minbuza nl

Help save paper Do you really need to print this email

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

rQQ2^ 0 elijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen ^20509
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan net



|^ ^To^ iO 2e l@minbuza nll
~

10 2e | | 10 2e |^ 10^
ii0 2 | |l0 26|

|iO 26| Wed 8 4 2021 11 35 35 AM

Subject RE Weekbericht A^hanistan Veiligheid 001 010821

Wed 8 4 2021 11 35 52 AM

To

1Q 2e 1Q 2eCc @min buza nl] @minbuza nl]
From

Received

10 2e

Lokale staf is behoorlijk getraumatiseerd door de klapper van gisteravond vooral omdat dit een voorteken is dat de Taliban nu

weer in het centrum van Kaboel toe kan slaan

Ik heb in overleg met ons huidige team 2 lokale medewerksters en 1 uitgezonden ASH die deze taken nu vervult in Kaboel de

concrete acties besproken

Wat zou je aan DBF concreet kunnen vragen

Inschatting DBF over de te verwachten caseload wisselt steeds Initieel gaf DBF aan ong 110 tolken te verwachten

Inmiddels stelt DBF 273 tolkenpassen verstrekt te hebben DBF concludeert o b v de toenemende binnenkomende

vervalste aanmeldingen dat de caseload opdroogt Tegelljkertijd krijgen we nu weer een aantal van 150 resterende

mogelijke tolken die nog niet in het systeem zitten Actie wat is nu de realistische case load en kom met een duidelijke

lijst met namen wie er zich nog niet heeft gemeld maar wel een tolkenpas heeft gekregen

Ook heeft DBF geen verifieerbare invulling gegeven aan de Kamertoezegging om tolken proactief te benaderen Actie

proactieve aanpak en via de bestaande netwerken van tolken nagaan wie nog niet is bereikt dat voorkomt ook

oneigenlijke aanvragen Deze taak kan door de ingehuurde veteraan die veel contacten heeft worden uitgevoerd

Voorbereiding op verdere verslechtering van situatie in Afghanistan waarbij we het scenario dat de post afschaalt en geen

capaciteit meer heeft of zelfs sluit Civiele vluchten worden schaarser Kandahar vliegveld waar veel tolken zich bevinden

staat onder grote druk DBF is moeilijk te overtuigen dat hierop geanticipeerd moet worden Concreet betekent dit dat DBF

een team gereed moet maken die via de tijdelijke locatie bij de airport die per 1 September ingehuurd wordt door BZ de

one day processing van de overblijvende tolken kan afhandelen en betrokkenen kan uitviiegen evacuatie zoals toegezegd

door MINDBF Alleen een vliegtuig inviiegen is onvoldoende Actie team gereed maken die tolken die al in Kaboel zijn

opvangt checkt op ID en begeleidt voor evacuatie militair Moment van inzet hangt af van beslissing over afschaling

post Tweede actie wel|£^]ngaan schakelen voor de integrale processing voordat de tolken door DBF kunnen worden

uitgevlogen indien de post sluit

In de Kamer is toegezegd alle inspanningen te verrichten om tolken naar NL te halen maar DBF laat de ideeen en invulling

hiervan volledig over aan de ketenpartners Het risico hiervan Is dat de politleke afrekening ook op naam van BZ komt In

de pers en sociale media zagen we deze trend al maanden geleden maar er was geen actie Actie toevoegen van

operationeel DEF medewerker aan het team in KAB om het proces te a s a p te begeleiden De Defat heeft andere

essentiele taken

Aanpassing werkafspraken nu moet KAB de afwijzingsbrieven emails opstellen en verzenden met de huidige impasse

over de juridische aspecten beroep mogelijk Deze kostbare tijd kan beter in Den Haag worden gedaan en door het

verantwoordelijke ministerie De Post moet de schaarse capaciteit elders inzetten Actie DEF of IND stellen op en

verzenden de afwijzingen

Vriendelijke groet

IO 20

10 2e

10 2e|l0 2€ 10 2e 10 {2e 10 2e 10 {2e

Reeds boordeeld bij 42040 JI0 2«

00217 420511



10 2e | | 10 2e |
I0 ^g l@mindef nlll I@mindef nl1

|iOK2^ ^iO 24fl 10 12^ r@minbuza nl] | I0 2e

I0 2e @minbuza nll ji0 24 | i0 29 | I0 2e |@minbuza nl1To

io 29 |@ind nl1 iO 29U i0 29

I0 2g |@ind nl[| I0 2g |@ind nll 10 2 [ j 10 2e | 1oi 2e f@minbuza nl1

10 29Cc io 2«

0[ te 10 {29

From

@minbuza nl1
10 26 10 2e

Sent

Subject RE 10 24feamenwerking tolkenprocedure
Received

Mon 7 26 2021 11 04 12 AM

Mon 7 26 2021 11 04 12 AM

Dank 10 29

10 2aOm maar meteen met de deur in huis te vallen ik vind dit al met al wel erg zorgwekkendi Met hele idee om

om te zorgen dat mensen niet meer naar Kabul hoeven te reizen

was

10 2a 10 2a

I0 2a

l0 2a10 2a

10 2a

10 2a Kortom mijn suggestie zou zijn een urgente meeting 10 2a
pp noog niveau te beleggen en jouw vraag over die

suboffices direct opgehelderd te krijgen

Vender even over het voorstel

Onduidelijk hoe lang I0 2a doen over de documentenverificatie Dit moet natuurlijkeen zeer korte doorlooptijd zijn
10 2a de salarissen van he1 10 2€kantoor betalen Dat klinkt wat vreemd dat je mensen gaat betalen om hun werk te

doen

Overall is het budget natuurlijk bizar hoog Maar goed als ze daarmee in de provincies dienstverlening kunnen geven kan

dat het waard zijn Als het alleen het overnemen van een check door de ambassade betreft in Kaboel dan vraag ik me af of

dit te verantwoorden is

Verdereens met jouw voorgestelde vragen

Eea zal als het niet doorgaat een pijnlijke knieval richting de Kamer vergen die alleen te verteren zal zijn als we kunnen aangeven

hoe we op andere wijze invulling hebben gegeven aan de toezeggingen aan de Kamer Ik weet niet of er andere creactieve

opiossingen te verzinnen zijn toch zelf nog meer digitaal doen Als je nu moet gaan zeggen
10 2a daar niet meer kan

functioneren onderstreep je natuurlijk dat het voor de aanvragers zelf te gevaarlijk is om te reizen vanuit dat gebied

Groet

10 29

From I0 2e ^| l0 2e |
Sent maandag 26 juli 2021 07 14

1Q [2e]n | 10 ^e N
Cc |iOK26j i0 2e I0 [2e @minbuza nl |

10 2e @minbuza nl 10 2g @ind nl

Subject 0 2^tamenwerkingtolkenprocedure
Importance High

10 26 @minbuza nl

10 2e @minbuza nl i |Q 24 | 1Q ^s | j lQ 2e | g minbuza nl | 1Q 2e [@mindef nl

I0 2 ^@ind nl fl0 24| 10 29^ 4l0 2e

To

10 29lOK2e

Goedemorgen alien

Goed begin van de week we hebben het voorstel vs i0 2a |ypor de samenwerking ontvangen © Graag bespreken we vandaag met

jullie het voorstel zodat we morgen een vervolggesprek i I0 2a kunnen voeren en jullie input daarbij mee kunnen nemen Vanuit

ons alvast de volgende opmerkingen vragen

Huidig voorstel gaat uit van 960 individuen Dit is gebaseerd op inschatting van DEF dat er wekelijks per locatie 4 6

gezinnen zich aandienen echter stond hier geen eindpunt voor gedefinieerd en is het voorstel opgesteld voor 6 maanden

Verzoek advies G raag ontvangen we een inschatting met een marge van DEF zodat het budget op basis daarvan bijgesteld kan

worden 960 lijkt ons een te hoog aantal

Oorspronkelijke verzoek richtte zich op aanbieden van diensten in Kandahar en Balkh Deze elementen zitten niet^ P^J ^00218



voorstel vanwege veranderende veiligheidssituatie is het voorstel vanuit Kaboel diensten aan te bieden Van mijn
i0 2a collega s begreep ik dat ze tegen vergelijkbare problemen opiopen voor hun plannen in MeS

Vraag Zijn de sub offices inmiddels gesloten Zo niet kunnen deze indien nodig mensen alsnog bedienen

Tbvdocumentverificatie wordt I0 2a ‘toegevoegd aan MOI s Identity Checking Document Unit

Vraagt biedt hen al technische ondersteuning is het nodig voor onze samenwerking eert itaff en project assistant

toe te voegen Of is dit nodig om een fast track te garanderen
0 2ciberedeneert dat voor 430 aanvragen een DNA test nodig gewenst is om ihgv ontbrekende documenten snel de

familieband vast te kunnen stellen Onze inschatting is dat dit een uitzonderingsgevallen zullen zijn Belangrijkop te

merken dat NL de kosten voor de DNA analyse bij een geverifieerd lab op zich dient te nemen

Vraag Klopt het dat deze enkel bij gebruik in rekening worden gebracht Zo niet lijkt de inschatting ons aan de hoge kant

Vraag De aanvrager krijgt een kostenoverzicht varl 0 25i dit roept verwarring op bij ons of de aanvrager ook dient te betalen voor de

DNA test Dienen we na te gaan bij’iQ 2^J

Algemene overweging
Is een projectduur van zes maanden nodig of kunnen we dit inkorten naar bijvoorbeeld drie vier maanden ervan

uitgaande dat dan de legitieme aanvragen geholpen zijn

Groet

10 2e

00218 420512



DAO PRAFll M0 2g |@minbuza nll ^I0 2ej ^l0 2et I0 2e |@minbuza nll
10 2e

Thur 8 5 2021 11 51 59 AM

To

10 2eFrom

|10 2^
Subject FW concept bulletin tolken

Thur 8 5 2021 11 51 59 AMReceived

Voor de administratie en de Kamerbrlef dus

10 vastgestelde EUPOLtolken waarvan lig 4 inmiddels in NL gemarkeerd
7 mogeiijke tolken worden nog gecheckt

From l|0 2^ 10K2e

Sent donderdag 5 augustus 2021 11 30

00 2e] | |Tl0 i2e |
Subject RE concept bulletin tolken

10 2e 10 2e @minjenv nl

10 2e @minbuza nlTo

Hoi 10 2e I

In het overzicht wat Ik heb kunnen samenstellen west Ik dat er vier in NL zljn °i^HiO 2elO] 2e enio 2ei Van de

overige is vastgesteld dat ze als tolk hebben gewerkt en kunnen dus in de procedure or zitten er al in In

behandeling betekent in dit overzicht dat door de politie wordt onderzocht of ze als tolk kunnen worden

aangemerkt Dit is wat wij vooral monitoren

Kun je hier mee uit de voeten

Groet

^10 2e^

Van 10 2e | 10 2e |
Verzonden donderdag 5 augustus 2021 10 49

Aanfe1^K2^ 1Q 2e

Onderwerp RE concept bulletin tolken

10 2e g minbuza nl

fl0 2e 10 2e 5 minienv nl

Dank even voor mijn begrip die gemarkeerden zijn al in NL want niet in behandeling

FromLi|0 2^ I0 2e

Sent donderdag 5 augustus 2U21 1U 44
^

To 10 2» gmindef nr 10 2a @mindef nl

10 2e 10 2e @minjenv nl

10 2e I0 2e I0 2e@ind nl10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl DAO PRAF 10 2g @minbuza nl 10 2e
^

10 2e

@minbuza nl j IO ^[1Q 2e I0 2e giminbuza nl 0 2eI0 2e 10 2«10 2e

I0 2e |@ind nl | I0 2e | 10 {2e

10 C2e @minbuza nl 10 [2e [10] 2e| 10 29

Cc DAB PRLMP IND I0 2g 1@ind nl KAB CA j iOM2ga@minbuza nl

Subject RE concept bulletin tolken

10 2e 10 2e @minienv nl i0 2e i0 2e

10 2e @ind nl

Allen

Een update zojuist vic iO 2 S^en nieuwe verzoek ontvangen

Totaal 17

Aangemerkt als tolk 10 |1 Q ^^0 2^o 2eti^0 2^10 24 0] 2^0 2^ 1 Q f2e]

In behandeling 7 |l^i0 2^p^0 2e i^e| I0 2e |

Groet

^10 2e^

VanSl^f^jio^
Verzonden donderdag 5 augustus 2021 10 36

Aan | I0 2e |@mindef nl | I0 2e |@mindef nl | I0 2e y 10 2e

@minbuza nl I ~P^ 2g |@nninbuza nl

Q00219^ I0 2e 1^ 10K2 |@ind nl | lOK2e r 10 [29

10 2e

I0 2e | j io 26 |@ind nl

gminbuza nl 10 2e g minbuza nl 10 2e

10 2« @m I nje nv r420516

10 2e 10 2e

10 2e



10K29 l@minbuza nl I 10 2e 10 26

CC DAB PRLMP IND j I0 t2g | Sind nl l lO ^g l Sminbuzg nl

Onderwerp RE concept bulletin tolken

10 2e 10 2e @ind nl

Allen

Hierbij mijn overzicht van de aan EUPOL gerelateerde dossiers waarin de cijfers varlio 2^^ijn inbegrepen

Totaal 16

Aangemerkt als tolk 10 0 j2^Q 2^1 oj ^[l0 24 |10 f2e| [ioif24lfo^fon^OW24l0 f29

In behandellng 6 [l^Q ^^0 go ggo ^^

Greet

10 2O

00219 420516



I0 2e [ I0 2e i0 2^ I0 2e |@tninbuza nlinO 24 | lPK^e | 10 ge |@minbuza nn | 1Q 2e

1^ 2tf lQ 2e I@minbuza nl1

I0 2e I f io^
|l0 2e| Fri 7 9 2021 3 35 19 PM

Subject RE Brieven AFG

Received

To

From

Fri 7 9 2021 3 35 19 PM

Dag 10 2e|

We krijgen maar geen reactie van Defensie dus hierbij vast aan jou

♦ We begrijpen de zorgen die leven onder aanvragers die mogelijk in aanmerking komen voor de procedure

Snei afhandeien van de aanvragen heeft hoge prioriteit bij IND DBF en BZ

♦ Ambassade communiceert daarbij met aanvragers op aanwijzing van Defensie en IND

• We kunnen niet ingaan op individuele aanvragen Wei kunnen we melden dat de door de Kamer genoemde zaken reeds

zijn opgeheiderd

Zijn er overigens concrete vragen over Of is het just in case

Dank

10 2e

From {I0 2e l0 f2«l0 2e

Sent vrijdag 9 juli 2021 14 30

{10 126 ^ 1 I
10 2e | g minbuza ni

Subject RE Brieven AFG

I0 2e @mmbuza nl

@minbuza nl j IO ^ 10 2e 10 2 [g minbuza nl 10 {2e 10 ^10 2eTo

Dank| I0 2 | dan wacht ik nog even af Gaat ons overigens mbt tot onderstaande met name om de reactie van de ambassade of

eigeniijk het uitbiijven daarvan

Greet

4lO 2e

From | 10 2e ^| l0 2e |
Sent vrijdag 9 juii 2021 14 25

To |ClO 26 | ^10 2e^van | lP 2e

10 [29 @minbuza nl

Subject RE Brieven AFG

I0 2e @minbuza nl

5 minbuza nl iQ 2e ^lO 2 Q5 minbuza nl | 0 2i | l0 2e | lQ 2e

Hai| i0 2e| we wachten op feed back van defensie op de door ons voorgesteide iijn Primair is dit voor defensie immers

From 10 2e 10 2e io {26

Sent vrijdag 9 juli 2021 14 24

To f^ | 10 2e | j {10 2e

10 2e

@minbuza nl | iO 2e ^^oj ^ I0 2e n@minbuza nl 10 2e 10 2e

10 126 S minbuza nl

Subject RE Brieven AFG

Ha collega s

Is het nog gelukt om naar onderstaande te kijken

From | l0 2e | |l0 26^0 {2e

Sent vrijdag 9 juli 2021 10 40

To[f^ | 10 2e | ] 10 26

■00220 10 126

@minbuza nl 10 {26 10 2^ 10 2e 5 minbuza nl 10 26 10 26

4205175 minbuza nl



1Q 2 ] 10 2e 0 2 10 2e | | lO 2e K10 2| 10 2e |@minbuza nll | iQ 2e [
@minbuza nl1

To

I0 2e te^buza nn |10 2eH I0 2e

iOK2e || iOK2j io 2e l@minbuza nl] I iQM2e | | 10 26 H i0 2e |@minbuza nl]
~

101 29 | | 10 2^ |
|i0 2e| Thur 8 5 2021 7 35 38 AM

Subject RE First flight of Afghan refugees who helped CAF arrives in | I0 2a || CTV News

Thur 8 5 2021 7 35 38 AM

10 2e

Cc

From

Received

Dank | i0 2e [
Ik kopieer die na| 1Q ^^ [vertrek het Afghanistan dossier achtervangt tot de opvolger van| | er is

Veel dank voor al jouw info excuses voor de stilte van mijn kant Ik lees alles wel maar we zijn extreem druk dus reageren

lukt niet altijd Laat maar weten als je vragen hebt over de NL aanpak Misschien goed te weten dat er van ons inmiddels

108 tolken plus gezin inNL zijn dat zullenzo’n 500 mensenzijn schat ik

Groet

I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiry com

VaDilO 2»| 1Q 2e ^ 26^

Datum donderdag U5 aug 2021 5 20 AM

AaD | iO l2^ tifO^ loi 2» |@mmbuza nL J i0K2e U 10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e jQ0 2e@minbuza Til

10 2e w tninbuz a nl f 24 | 10 2e |
j 10 2e |@~minbuza S JTio 26 | | 10 2e |

10 2e ■fg tniiibiiza nl

10 2e 10 2e @minbuzajilKopie

Onderwerp First flight ofAfghan refugees who helped| i0 2a|hrrives 10 2a

Beste alien

De eerste Afghanen die voor iP 2a | hebben gewerkt en of hun familie zijn nu ook in iP 2a | aangekomen Men heeft het

over ongeveer drie dozijn waaronder senioren en kinderen Meer vluchten zullen in de komende dagen en weken gaan

volgen
Harteliike groet
10 2e

10 2a

Sent from my iPhone

00221 420521



@rninbuza nl1 i0 2e |@ind nl^ iQ 2e |@ind nn ji0 2g^
lQ 2e I@minbuza nlf1 I0] ^e [@nninbuza nl1

@ind nl] | I0 2e @minjenv nl[] iQ 2e |@minjenv nl]
10 {2e lOjind nl^ I0 2g |@ind nlirr 10 29 |@ind nl^ C^ 2e ^@ind nl]

I0 2e |@minbuza nl[] I0 2e @nninbuza nl] |
I0 2ej |@minbuza nl[| I0 2e |@minbuza nl1

~

n@mindef nl

Fri 6 25 2021 6 48 00 AM

10 2e 10 2eTo @minbuza nl[
iQ 2g ca minbuza nlf] I0 2g |@minbuza nl1

Cc I iO 29 l@ind nl i°K2g

10 26 Ji

From

Sant

Subject RE A^haanse tolken brief Nationale Ombudsman

Received Fri 6 25 2021 6 48 05 AM

2021 06 25 Brief Afghaanse tolken NO doc

I0 2e I ik heb de brief aangepast en op te lessen is eruit gehaald Ik heb de versie die nu naar Mindef gaat

hierbij gevoegd Mvgi io 2^

From I0 2e ^ | 10 2» | iOM2e

Sent doneferdag 24 iuni 2021 09 49

TQ | lO 2e

{[’0K2^^minbuza nl | 10 C29]t^0 2m 10 2e |@minbuza nl

il0 2g] l@ind nl I
10 [29 @minbuza nl i ’0 [2e | [10] 2e

@minbuza nl

Subject RE Afghaanse tolken brief Nationale Ombudsman

@minbuza nl

10 29 f10 2 10 2e iO 29 @mindef nl 10 2e Sjnd nl 10 2g

10 2e 10 2e gind nl 10 2e 0 2o@minjenv nl @ind nl

^@minbuza nl | fl0 2»

Cc

10 29

10 2e

Dag alien

Bij ons is de brief door d l|0 2feioedgekeurd en ligt hij nu bij on^4p 2[^bp weg naar de minister Is ie bij defensie wel al helemaal de

lijn door

Ik krijg uit onze lijn 1 ding terug bij het actiever begeleiden van de ambassade de woorden op te lossen verwijderen dat

kunnen we allicht niet waarmaken Die zin wordt dan in zijn totaliteit Besloten is dat de ambassade de tolken actiever bij iiun

aanvraaggaat begeleiden om knelpunten te voorkomen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 26 10 26 10 2e 10 2g 10 2e

10 2s 10 2e

I0 2g 10 2« 10 2e 10 2e 10 2 0 2 ■

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Reeds beoordeeld bij 420667

10 2 5

I0 2e 10 2e 10 2e

00222
10 2e 10 2e 10 2e 10 2g 420524

m | l0 [2e [1[0j ^ | Ijgjgej



10 2e | | 10 2e |f 10 2eTo @min buza nl]
10 2eFrom 10 2e

|10 2^ Fri 10 15 2021 5 21 24 PM

Subject FW Nota vermoorde EUPOLtolk IND

Fri 10 15 2021 5 21 41 PM

Nota vermoorde EUPOLtolk IND docx

Received

Informatie nav het bericht over de dood van een EUPQL tolk I0 2e ■docx

Ha 10 2e

Ik heb zojuist een korte infonota aan de stas gemaakt over de vermoorde tolk Goed voor jullie om ookte hebben leek me

Greet

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00223 420525



Toj^ tlO 2e jO 2| iOK2e |@minbuza iO 2e |[| ioye |@minbuza nl1
I0 2e | 10 2^ lQ 2e |@ininbuza nl1IliOK2^ Q^ ^iO 26 |ri iQ 2e |@minbuza nl1 1 lQ ^e [

iO 2e |[] iO 2a l@minbuza nl]

From | l0 2e | i0 ^
|i0 2e| Wed 8 11 2021 8 43 32 AM

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Received

To

Cc

Wed 8 11 2021 8 43 32 AM

10 2e^ [l0 2^
Dank voor snelle actie s Kan zijn dat 10 2e jullie er nog even over belt

Groeten

O 2 0

From | lOK2e | | l0 2a ||0 2j^ 10 2^ | S minbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 09 26

Toi|l0 2^j| I0 2e | ^ I0 2e

Cc | i0K2e |i|0 2^fe| iOK2e |@minbuza nl {|lO] 3 atoM2HlO 26 ^
{10 2e] Sminbuza nl IO 2e 10 2e 10 2e

Subject RE Versnellingstraject Tolken

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl 1Q 26 C0 2 Q

@minbuza nl

Dag 10 f2«3

Hierbij reactie op verzoek 10 2e[t met dank aart 0 2^Q 2^rl 0 2^

Gr

10 2e

CONCEPT

Aan M

Van 1Q 2e

Cc jl0 24|10][2^ DAO DJZ KAE l[0 ^

Optle lalssez passer

11 1

00318 474007

ahmadi.yasmin
Stamp



From^f0 2^j| 10 2e | j 10 2e

Sent dinsdag 10 augustus 2021 18 06

To | l0 [2e]|
Cc | 10 2e | ]00K2g r^^ 10] 29

Subject FW VersnellingstrajectTolken

@minbuza nl

I0 |2e 5 minbuza nl

@minbuza nl

We hadden het er vanmiddag nog over Afghaanse tolken Kan jij laten kijken naar genoemde LP optie in afwijking
paspoortwet Insteek zou uiteraard moeten zijn om te kijken wat kan en niet zo zeer wat niet kan

I0 2e kijk jij ook even mee of er vanuit uitvoeringsperspectiefissues zijn

Verzondeti met BlackBerry Work

www blackberrv com

10K2e

Datum dinsdag 10 aug 2021 5 53 PM

Aan Sigrid Kaag ^ Q 2 ^minbuza nl

10 2e @mmbuza nL

@mmbuza nL I0 2e |JlO 2e]|
{S minbiiza nl

Kopie | I0 2e |J 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza Til I0 2e L
@minbuza nl llO 24 10 2«10 2e I0 2e 10 2e

Onderwerp Versnellingstraject Tolken

Sigrid bijgaand overzicht van versnellingsmaatregelen Dit lijkt mij op dit moment voldoende sense of urgency is er bij
alle betrokkenen Zou dus niet nu direct een BWO willen convenieren maar pas als blijkt dat er hoger in de hierarchie

een kink in de kabel komt bij IND of Defensie Ik zou DCV willen vragen je nog apart te adviseren op de optie van laisser

passers in afwijking van de Paspoortwet DaaronliOX^CV in copie

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

00318 474007

ahmadi.yasmin
Stamp



10 2e 10 2e || 10 2e I0 2e @mindef nl| I0 2e @mindef nl1To @min buza nl]
10 2e l0 2 I0 2e l@minbuza nllCc

0K24 | 10 2

Wed 7 7 2021 3 11 21 PM

From

10 2«

Subject RE Ingevuld factsheet tolken stavaza 7 juli
Received

04 7 XXX FS Afahaanse tolken docx

Wed 7 7 2021 3 11 21 PM

Mijn excuses wees me er op dat de cijfers niet waren opgeslagen Hlerbi] alsnog de versie met ingevulde cijfers

Greet I0 2e

From 0K24 | l0 2e

Sent woensdag 7 juli 2021 10 45

00 2a] || 10 2e |^
Cc 10 2e [ 10 2e @minbuza nl

Subject Ingevuld factsheet tolken stavaza 7 juli

I0 2e I0 2e gmindef nr I0 2e igmindef nl®minbuza nlTo

Dafel0 26^n 10 2e

In bijiage het FS Afghaanse tolken met de meest actuele cijfers stavaza vanochtend 7 Juli I0 2e | kan dit meenemen richting
MBZ tijdens het vooroverleg Zorg jij dat de juiste cijfers bij MinDEF komeitil 3 2

Greet 10 2e

Hartelijke groet^

10 2e p^
10 2e

OirectieAzie en Oceania DAO | Ciuster Zuid Azie

Ministerie van Buiteniandse Zaken

RijnstraatS | 2515XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Nederland

10 2e @minbuza nlE

W www mirbuza nl

T 10 2iy 10 2e

00225 420533



4 7 Afghaanse Tolken

[Proces]

• NL is volop bezig om Afghaanse tolken die voor een intemationale missie namens NL in

AFG gewerkt hebben en zich nu bedreigd voelen vanwege deze werkzaamheden naar NL

te halen om hier de asielprocedure te doorlopen

• Aanvragers van wie is vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor de procedure en

waarvan de identiteit van henzelf en hun meereizende gezin zijn vastgesteld krijgeti een

inreisvisum en vliegticket naar NL om hier een versnelde asielprocedure te doorlopen

• In het totaal zijn 90 tolken met gezin naar NL gehaald vanaf2013 Er reizen op dit

moment 4 tolken met gezin naar NL Totaal aantal personen inclusief gezinsleden die

naar NL zijn gekomen tussen 2013 en nu is circa 400

• Het ‘Afghaanse tolkenproces is in de coronatijdvoortgezet Gedurende enkele maanden

was het niet mogelijk om fysiek naar NL te komen toen de post gesloten was voor

consulaire zaken en de luchtvaartmaatschappijen niet vlogen De fysieke komst van

tolken met gezin is sinds het najaar van 2020 ondanks beperkingen weer mogelijk De

derde golf in AFG maakt echter wel dat relatief veel tolken positief testen en niet kunnen

vliegen De NL ambassade in Kaboel raadt daarom tolken aan zich te laten vaccineren

[Uitvoering motie Piri c s J

• Naar aanleiding van het Commissiedebat van de VKC Defensie op 2 juni heeft Kamerlid

Piri PvdA met een aantal andere partijen een motie ingediend waarin is opgeroepen alle

mogelijkheden te benutten om alle tolken voor het einde van de missie naar NL te halen

De motie is bijna Kamerbreed gesteund

• Sindsdien zijn additionele maatregelen genomen om het proces verder te versnellen en

uitvoering te geven aan de motie

— Capaciteit is verhoogd bij Defensie en de NL ambassade in Kaboel

— Er worden geen gelegaliseerde documenten meer gevraagd als onderdeel van de

procedure

— Een exteme organisatie zal de controle van identiteitsdocumenten in Kandahar en

Balkh ovememen Zo hoeven tolken in die provincies niet meer voor hun aanvraag

naar Kaboel te reizen wel om uiteindelijk visum te krijgen en uit te reizen

— Er is een veteraan aangesteld die actief tolken benadert

— Aanvragers wordt geadviseerd zich te laten vaccineren tegen COVID 19 om missen

van vluchten door besmettingen te voorkomen

Page I of2

00226 421769



4 7 Afghaanse Tolken

• In maart en mei van dit jaar werden ook al aanpassingen aan de procedure gedaan De

vragenlijst die aanvragers moetEn invullen is ingekort Daamaast begeleidt de ambassade

de aanvragers actief in him procedure en wordt eerder in de procedure reeds met de tolk

gekeken naar de dociimenten die later in de procedure nodig zijn om latere knelpunten te

voorkomen Tevens is het proces versneld door dossiers van Afghaanse tolken die

aangetoond hebben voor Nederland gewerkt te hebben per ommegaande aan Hoofd IND

voor te leggen voor besluitvorming Daamaast wordt door de betrokken uitvoerende

organisaties niet langer een plafond gesteld aan het aantal tolken met gezin die per week

naar Nederland mogen komen

• Alle aanpassingen werpen hun vruchten af de doorlooptijd van een aanvraag is reeds

aanzienlijk korter Als een aanvraag compleet is en een aanvrager direct kan reizen

bedraagt de doorlooptijd maximaal twee weken

• Alle tolken voor einde missie naar NL brengen was niet haalbaar Procedure moet ook

zorgvuldig doorlopen worden en dat kan ook want de ambassade blijft open Daamaast

wilden sommige tolken op korte termijn niet naar NL anderen reageerden niet op

correspondentie ofbeschikten nog niet over reisdociimenten Daamaast is de reis van een

aantal aanvragers vanwege positieve COVID 19 uitslagenuitgesteld

[Stand van zaken 7 juli]

Totaal aantal aanvragers 340 waarvan 58 sinds het Commissiedebat

Aantal tolken naar NL gehaald 90 plus 4 op dit moment aan het reizen waarvan 23 sinds

het Commissiedebat Voor 1 aanvragers plus familie is de reis vertraagd i v m een positieve

COVID 19 testuitslag

Aantal aanvragen goedgekeurd 115 waarvan 16 sinds het commissiedebat

Aantal afgewezen aanvragers 133

Aantal nog actief in procedure 84 Hiervan is het aannemelijk dat minstens 47 aanvragen

goedgekeurd worden

Aantal inactief 33

Aantal nieuwe aanvragen dat wekelijks binnenkomt ca 10 15

Page 2 of2

00226 421769



I0 29 | i0 2e II I0 2e |@minbuza nil | i0 2e |f 0 2| I0 2e @minbuza nl1
~

loj 2e | |1Q 2^M 10 ^6 lta minbuza ntHf0 24 | lQ 2e |[| I0 2e |@minbuza nll I I0 2e I

l@minbuza nl] 10 29 |J i0 2e |[| I0 i 29 l@minbuza nl]
10 29 | KiO 29 | 10 29 |@minbuza nll h0 2^ ^iOK2e| 10 29 |@min^za nll

10 2e | | 10 2e |
1|10 24 Tue 7 13 2021 5 20 33 PM

Subject RE Follow up van debat van donderdagji tolkendossier

Received

To

Cc

10 29|g 10 2e 10 2e@minbuza nl]

From

Tue 7 13 2021 5 20 33 PM

Dag 10 29

Ik heb defensle nogmaals gerappelleerd over de actlepunten die ult het debat voortvioelen Will keep you posted

Vwb het versnellen In de keten van de aanvraag heb ikzelf het idee dat er een aantal knelpunten blljft

Communicatie het is momenteel niet mogelijk voor jullie om alle mensen direct te antwoorden Dat heeft misschien niet

zozeer te maken met de snelheid van de afhandeling maar wel met de perceptie van de aanvragers over de urgentie die er

gevoeld wordt aangaande hun aanvraag

Uitnodigen voor visum we zien dat er toch best een behoorlijke tijd kan zitten tussen goedkeuring van de

voorleggingsbrief en de uitnodiging om langs te komen voor een visum Het is bijv wat ongelukkig dat de Kamer precies

twee cases opbracht die allang door de molen waren maar nog niet aangeschreven om voor het visum te komen 29 6 was

voorleggingsbrief goedgekeurd maar dit was hen nog niet verteld op 8 7

Het rondkomen van dd 0 2^]bptie ik zag dat jij dit ook al escaleerde dank daarvoor Dat begint wel echt zorgwekkend te

worden dat het nog niet rond is een maand nadat we dat aan de Kamer gecommuniceerd hebben

De tazkera s enzo Eerder besloot 10 2e dat die niet meer nodig waren maar nu zijn die blijkbaar toch weer nodig Ik weet

niet of dat mensen extra tijd kost We hadden gezegd dat we dat corrigeren van inconsistenties tussen tazkera en

paspoort niet meer gingen doen en alleen op paspoort af zouden gaan om tijd te winnen

Kortom ikdenk persoonlijk dat de grootste verbeterslagen momenteel binnen handbereik zijn door het toevoegen van capaciteit

{intern en extern dus vie Q 2^aan de ambassade Het is immers volledig begrijpelijk dat met een groeiend aantal aanvragen het

allemaal niet meer te behappen is

We zien verder de afhandeling bij IND en Defensie behoorlijk tot zeer snel gaan 10 2e merkte wel op dat er momenteel meer

zaken bij Defensie liggen dat zullen we tijdens ons overleg morgen bespreken We kunnen niet uitslulten dat dit komt doordat er

steeds grotere hoeveelheden valse aanvragen binnenkomen Mocht jij concrete suggesties hebben van zaken die niet goed lopen

dan horen we ze uiteraard graag dan nemen we dat direct op met Defensie IND

Vwb afstemming van de procedure daar hebben we de werkafspraken voor die destijds gemaakt zijn tussen Defensie IND en BZ

i I0 2e zou je die nogmaals kunnen delen Om eerlijkte zijn is het ons ook niet helemaal duidelijk wat er mis ging in het debat

MinDEF had de juiste antwoorden keurig voor haar neus liggen

Vwb appelabel beslult rest ons vrees Ik geen andere optie dan bovenlangs gaan aangezlen we er niet uitkomen Het is in de

tussentijd wel winst dat de ambassade kan aangeven dat het de informatie on behalf of the Ministry of Defence stuurt

Groet

10 2e

From 10 2e 10 2 I0 2e

Sent dinsdag 13 juli 2021 08 59

10 29 l| 10 2e |

5 minbuza nl

@minbuza nl l0 2e 0 ^fe 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl 0 2i | loj 2€^ 10K2e |@minbuza nl 10 2e ^[[lO 26j
S minbuza nl |lQ 2e| |IO 2^ gj I0 2e S minbuza nl 10 2e 10 2e

10 2eTo

10 2e l0 2e 10 2eCc

10 2e 10 2e @minbuza nl

_

10 29 |J 10 29 |
SiO D227re Follow up van debat van donderdag jl tolkendossier

10 29 @minbuza nl i0 |2« I0 29j I0 2e @minbuza nl

420537



Dag| 1t K2e |e^10 2^

Dank voor het lijstje van de toezeggingen

Na overleg met [10 2e I0 2e raden we vertaling near Dari aan De tolken spreken goed Engels maar lezen schrijven daarentegen niet

perse

Wat betreft de procesversnelling^ begrijpen we hier niet helemaal de context van de motie was het de frustratie over de Mindef aanname dat

^^NLse aanwezigheid
’

de ambassade betrof of wll men dat het nog sneller gaat Of a Hebei

Met 10 2e ihler zal een slag gemaakt kunnen worden hier in Kabjl maar we kunnen ook nog elders in de keten kijken

waar het sneller kan We lopen anders het risico dat we niet iedereen het land uitkrijgen mocht het worst case scenario qua veiligheid zich

verder ontvouwen

Wat betreft de afstemming van de procedure heb ik begrepen dat deze op een hoger niveau nog per memo wordt vastgesteld We zagen in het

Kamerdebat dat veel onduide ijkheid leek te bestaan bij MinDEF over rollen en verantwoordelijkheden Lijkt ons nuttig in een overzicht in een

oogopslag helder te hebben wie welke besluiten neemt verantwoordelijkheden heeft Ook is er nog steeds geen overeenkomst op het punt van

appelabel besluit bijvoorbeeld Dit soort slepende zaken zouden spoedig helder moeten worden

Veel dank weer

Hartelijke groet

10 2e

From 10 2e | 10 2e |
_

Sent maandag 12 juli 2021 12 27

To |[lOK2e M 10 2e |^ 10K2e |@minbuza nl | lO 2e |t10 2^H Q0 ^e |@minbijza nl

l^minbuza nl t 10 2e 10 l2e iSminbuza nl 10 2e

@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

10 2e | P0 2^
@minbuza nl h0 2e| |l0 2^ ^ 10M2e |@minbuza nl | 10] 2e | |00 2e]|

@minbuza nl i0 2€jj| 10 l2e]j 10 2e @minbuza nl

10 2eCc

I0 2e 10 2e

10 2e ^| 10 2e |
Subject RE Follow up van debat van donderdagJL tolkendossier

10 2e

Dag 10 2e

Goed dat je er nog even om vraagt want we waren er nog niet aan toegekomen om jullie bij te praten {hoewel| l0 2e | jjg deels wel

meeluisterde natuurlijk

De toezeggingen

MinDEF heefttoegezegd als er geen particuliere vluchten meer zijn halen we ze op H 1

M zegde toe om de regeling online te zetten in diverse vertalingen

En M zegde toete kijken naar het 10 2a model

En dan is er natuurlijk de motie verzoekt de regering zo snel mogelijk reisvisa te verstrekken aan de resterende tolken en hun

gezinnen die in aanmerking komen voor de tolkenregeling

Vwb de toezeggingen heb ik bij defensie de vraag uitstaan hoe ze daar mee om willen gaan {dus of zij de I0 2a | gaan benaderen

of dat wij dat doen en of ze een tekst over de regel ing kunnen opstellen Ik zal ze goed gaan opjagen Als de tekst van defensie er

ligt moeten we even nadenken over de vertalingen Op zich spreken juist de tolken natuurlijk Engels maar we kunnen ook in Dari

vertalen Wat is jullie visie daarop

Vwb de motie hoeven we m i niet lets nieuws of anders te gaan doen behalve dat we moeten zorgen dat we de vaart erin houden

Daarbij is snelle en effectieve communicatie m i een aandachtspunt zodat we die gevallen van mensen die niets horen kunnen

voorkomen Aangezien jullie volgens mij daarin al alles doen wat menselijk mogelijk is kan vooral 10 2e hierin een grote rol gaan

spelen Als ik het goed begrijp reist hij snel naar jullie af

|L cnar vefder niet helemaal wat je met afstemming van de procedure bedoelt Er zijn werkafspraken tussen Defensie Ihi ^

l9i ^Z ooralsnog blijven die wat ze waren dus daar hoeft niets over afgestemd te worden
420537



Greet

10 2e

From | lOK26 | j lO 2e | j I0 2e | 5 minbuza nl

Sent zaterdag 10 juli 2021 12 45

TQ | 10 29 | f^ c| 10 2e |@minbuza nl | 10 2e t| 10K2e | | 10 2e

I0 [2e | |10 2^ ^ 10 2e |@minbuza nl ^ 0 2^| 10 2e | ^ ~00K2e |@minbuza nl hl0 2e | [lO 26j
1 ~’ ^ 29j ig minbuza nl 1Q 26 lO 2i 10 2e g minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Subject Follow up van debat van donderdag jl tolkendossier

@minbuza nl

Cc

10 2e 10 2e 10 2e

Da^f^tenRiOMZ^

Zoals al even vandaag aangestipt op Whatsapp metjt 24 maar ook nu langs deze weg zouden jullie voor ons de toezeggingen die

zowel mondeling als schriftelijk zijn gedaan in het Kamerdebat z s m kunnen toesturen Het liefst maandag omdat er snelheid

vanuit de Kamer wordt verwacht

Kunnen we maandag ook even intern bespreken hoe we invulling aan de motie geven Dan kan dit woensdag a s in het

tolkenoverleg doorgesproken worden met DBF en IND Sprak 10 129 en zij zei aan te nemen dat ook zij met dezelfde exercitie bezig

zijn

Lijkt me ook van belang de afstemming van de procedure nu zo snel mogelijk rond te krijgen Door het debat weten we nu dat elke

email ook de Kamerleden bereikt het lijkt ons goed dat de procedure zsm per memo interdepartementaal worden vastgesteld Dit

ook mhoo op een eventueel WOB verzoek achteraf

Dank maar weer en tot gauw

Hartelijke greet

110 29

J 1Q 29 K 10 2e |
10 2e

Nederlandse Ambassade in Afghanistan
1@minbuza nl10 2ee

10 2ew

mobiel whatsapp 10 2e

Twitter 10 2e

00227 420537



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

10 2ffi 1Q 2e Wn^i^aTiFn I0 2e

10 2»

{I0 2e| I0 {2e I@minbuza nl1

|lO 2^j|riQ 2e | I0 2e bminbuza nl] I0 2e I0 2e

From

Sent Thur 6 3 2021 6 57 44 PM

Subject RE Tolken A^hanistan
Received

@minbuza nl1 | iO 2e |no 2 f I0 2e |@minbuza nll | iQ 2e

10 2e

_@minbuza nl] | 1Q 2» U 1103 29 1
f10 [2e t@mindef nll1 10 i2e [@mindef nn DAQ PRAFI C10 29 |@minbuza nn

@minbuza nl]

To

@minbuza nl1
10 2d I0 2e I0 {2eCc @minbuza nl]

I0 2e E C

Thur 6 3 2021 6 57 46 PM

Heb nog even contact gehad elH^M^^elpt mensen niet om documenten bij elkaar te krijgen Wei is er een Intern review proces

gaande om te kijken waar het proces versneld kan worden Ook zijn er aldus collega

aanbieden

die ondersteuning10 2a

Op verzoek van wordt op dit moment langs volgende lijn geprioriteerdI0 2a

1 Interpreters and Translators

2|iO 2a|Direct Hire Employees

3 Contractors witH Q 2^ io 2a Installation Badges Access

4 Implementing Partners Contractors Working in the Field

5 All Other Applicants

10 2a over Afghanistan in meer algemene zin terugkoppeling voIgt en die gaf aanOverigens sprak ik zojuist ook

dsit voorkomen dat er een soort paniek sfeer ontstaat en iedereen opeens met grote spoed het land wil verlaten Ook

vanwege angst voor een al te grote braindrain Daarom dat ook vast wordt gehouden aan al bestaande proces Tegelijkertijd a

wel zekerheid en veiligheid bieden Is dus een fijne balans

I0 2e

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

Sent donderdag 3 juni 2021 13 22

To 10 2e i0] 2e I0 2e @minbuza nl I0 2e Q 2^fe 10 2e @minbuza nl 10 2e i 10 [2^ 10 2e g minbuza nl

@minbuza nl

@minbuza nl 10 2e 10 2e

@minbuza nl | lOK2e 5 mindef nl DAO PRAF iOK2e | gimlnbuza nl

I0 2e I0 2e 10 2d

Cc I10 291i 10 2« 10 2e 10 2« 5 minbuza nl 10 2e 10 2e

Il0 2e

Subject RE Tolken Afghanistan

Super dank Dit is heel nuttigi Op zich maakt het niet heel veel uit in welke fase van het proces die engelse vertaling nodig is het is

vooral een vraag of die nodig is En ik zie dus dat de legalise ring dan dus niet hoeft voor mensen buiten Kaboel good to know

Bij mij blijft een beetje de vraag hangen of dit nu een vereiste is van ^^sumprocedure of dat het inderdaad een Afghaans

vereiste is voor uitreizen {dat menen wij van wel namelijk

Een vervolgvraag wellicht heeft cK^ ^^an ook te maken met mensen die enorme moeite hebben om de benodigde documenten

bij elkaar te krijgen dat kan haast niet anders Hoe gaan ze daarmee om Geduld Of maken ze uitzonderingen in geval van

mensen die groot gevaar lopen

Groet

I0 2e

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

Sent donderdag 3 juni 202119 01

{10 [2^ | |TiO 29 |
j 10 i 29 @minbuza nl

Cc |l0 2e|l| 10 {2e

^^ @minbuza nl 10 {2e 0 2^k 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2

@minbuza nl

To

lOK2e [ ] lOK2e [
]@minbuza nl | 10 2e ^|{10 2e |

@minbuza nl 10 2e @mindef nl DAO PRAF ] io 2e |@minbuza nl

10 2e

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

10 2e

Subject RE Tolken Afghanistan

00228 J^ 420540



Ik heb contact opgenomen met[l0 2akn kreeg onderstaandeterug

I0 2a

Ik laat weten zodra ik hoor of de Taskera vertaling bij COM application certified moet zijn of niet

Laat weten als er nog verdere vragen zijn

Veel groeten

I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nlFrom

Sent donderdag 3 juni 2021 04 27

To |[1Q 29 |f^ ^| I0 2en@minbuza nl | 10 2e 10 2a [@minbuza nl | 10 2e |^1|0 2^ 10 ^e |g minbuza nl

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

Cc M0 2 ii I0 2e s minbuza nl 10 2a ^ | 10 2e |
@minbuza nl I0 {2e |@mindef nl DAO PRAF QQK^e |@minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eS minbuza nl

10 2e

Subject RE Tolken Afghanistan

Dag i0 2e

Mag ik een paar veivolgvragen stellen naar aanleiding van het kamerdebat dat hier gisteren over plaatsvond {veel druk op dit

dossier

Je schrijft bij twee stappen paspoort of taskera met Engelse vertaling Volgens onze informatie kennen de Afghaanse autoriteiten

een vereiste dat iemand die Afghanistan verlaat een gelegaliseerde Engelse vertaling van deTazkera heeft Dus dan heb je nodig

paspoort taskera en gelegaliseerde Engelse vertaling van taskera

^ La^t^^ tius mensen toe op basis van alleen taskera geen paspoort

^ Die Engelstalige taskera is dat ook een gelegaliseerde vertaling

^ En hebben zij dus voor mensen die paspoort hebben geen vereiste om ooktaskera te hebben dari en engels Double check

of zij die eis van Afghanistan niet zien

En als ik het goed begrijp zijn bij deze regel ing de mensen zelf verantwoordelijk voor het organ iseren van hun re is naar d^ ^^dat
wordt niet gefaciliteerd door de ambassade Correct

Veel dank

10 2e

lQQ ^IO 2e |{|^^| 10 2e |@minbuza nl 420540



Sent woensdag 2 juni 2021i]l0KSe[
To 10 2e 10 26 I0 2e @minbuza nl 10 26 ^10 ^ 10 ^6 @minbuza nl 10 2e 10 {2e

10 2e |@minbuza nl

| 10 2« | | 10 2®10 2e g m inbuza nl I0 2e 10 2e 10 29Cc

10 2» |
Subject RE Tolken Afghanistan

10 2« @minbuza nl I0 2e iOK2e I0 2e g minbuza nl

Veel dank |QQ 26 ^ ik deel hierbij met C0 2e | en| iQ 2e [ en QQ 26 | en| ’t 2e | die er bij DAO enKAB bovenop zitten

Groeten

f^

Van lQ 2e |l0 2e ^ io 2e |@minbuza nl

Datum dinsdag 01 inn 2021 11 03 PM

Aan | l0 [29 tlpK^ 10 2en@inmbuza nl | 10] 2e L| 10 29]| j 10 2e [@minbuza nl | 10 2e [if^
| I0 2e^@miribuza nl

Onderwerp Tolken Afghanistan

Beste collega s

Wellicht is onderstaande ook voor jullie nuttig Onze collega s hier van de defensie afdeling zetten de mail door aan hun collega s

bIj DEF

Groeten

10 2e

From 0 2e

Sent dinsdag 1 junI 2021 17 01

To l0 2e f0 2 ^ 10 2e ig minbuza nl I0 2e [ 0 2^ c 10 2 @minbuza nl

Cd 0 24j| 10 i2e | | 10K2e |@m^za nl

Subject RE Tolken

Best^ 0 2nferf 0 2o

10 2a let volgende over tolken en andere Afghanen die voor iiebben gewerktOp basis van gesprek met

D^ ^40ent op basis van wetgevlngvanult| I0 2g |het
die voor ^iebben gewerkt

Dit program ma kent drie fases om tot een visum green card te komen

programme waar alle Afghanen

aanspraak op kunnen doen mits ze aan de voorwaarden voldoen

10 2g

10 2g

1 Apply for Chief of Mission approval in dit stadium moet de aanvrager een aantal documenten indienen bij het National

Visa Center te weten

bewijs dat minstens twee jaar voor gewerkt en tussen 7 okt 2001 en 31 december 2022

een aanbevelingsbrief van d^ ^ ^Jfficier waarvoor is gewerkt

statement of threat een door aanvrager zelf opgestelde brief waaruit duidelijk wordt waarom de aanvrager in

gevaar is

copy ID paspoort of taskera met Engelse vertaling

een ingevuld visum formulier

Deze inform at ie gaat naar het

en gekeken wordt of bepaalde personen voorrang zouden moeten krijgen Bij groen licht krijgt de aanvrager ‘Chief of

Mission Approval

Naast hoofdaanvrager mogen 1® graads gezindsleden mee tot 21 jaar {en zolang deze niet getrouwd zijn

Bewijsdocumenten van huwelijk geboorte etc moeten dan eveneens overhandigd worden

Met de Chief of Mission Approval moet de aanvrager een aanvraag Indienen bij de

Ook hiervoor zijn een aantal documenten nodig
Petition form for special Immigrant

i

ii

iii

iv

v

waar verificatie wordt gedaan van alle brieven10 2a

2 10 2a

10 2a

00228 420540
i



Copy ID paspoort of taskera met Engelse vertaling
De aanbevelingsbrief

De Chief of Mission Approval
• Zodra|^^^ ^^ |een goedkeuring geeft wordt een afspraak gemaakt voor een visum interview

3 Een visum interview wordt in principe gedaan op de ambassade in Kaboel maar kan ook op een andere ambassade of

consulaat worden afgenomen

Naast hoofdaanvrager worden ook gezinsleden ouder dan 14 jaar geinterviewd

Alle ingediende documenten dienen te worden meegenomen plus bewijs van goedkeuring door 10 2a en twee

pasfoto s

Na visum interview wordt ook een medische check gedaan
• Zodra visum is gegeven maakt de aanvrager aanspraak op het Refugee Resettlement Package waarmee het bijveen

lening kan aanvragen voor de reiskosten Deze lening moet binnen 7 jaar zijn terugbetaald

iO
iii

iv

i

ii

iii

Op dit moment zijn er 18 000 aanvragen in de pijplijn waarvan het merendeel nog erg in de beginfase zit College s gaven aan dat

er sinds het besluit tot terugtrekking geen enorme groei in aanvraag te zien is Di^ 0 2®rogramma loopt al jaren en er is vrij

constant een grote aanvraag Vaniift 10 2a s er veel interesse in het programme en wordt druk opgevoerd om het proces te

versnellen Tegelijkertijd is men het eens dat het belangrijk is dat gedurende het proces de juiste checks worden gedaan Het

10 2a Iheeft bij de| 10} 2a |voor vijf jaar goedkeuring gegeven voor het programme in voorgaande jaren werd steeds per jaar

goedgekeurd

Gevraagd naardegemiddeldeduur van het proces stelden college s dat dit zeer verschillend is Bij personen waar geen security risk

wordt gezien kan het heel snel gaan bij anderen kan het maanden duren

Via deze link is meer over hetjox^rogramma te vinden

10 2a

hartelijke groet

io 2e

From I0 2e |@mindef nl | I0 2e |@mindef nl

Sent maandag 31 mei 2O21 0 2ei

To | 10 2e |tf^H 10 2e | S minbuza nl f^jioK2ete2^y
@minbuza nl

Cc | 10 2e [ gmindef nl

Subject FW Tolken

10 2e 5 minbuza nl lQ 2e 0 2«}

10 2e

Beste ^0 24 I0 2e
^ |0 2^

Afgelopen donderdag tijdens ons overleg begreep ik van jullie dat d^ip ^abok druk is om Afghaanse tolken weg te

halen uit Afghanistan

Woensdag heeft onze minister in principe met J V en BZ een debat met de Tweede Kamer over het weghalen
uit Afghanistan en toelaten tot NLD van Afghaanse tolken Zoals ik donderdag al vertelde is er flinke druk vanuit de

Kamer om tempo te maken J V IND gaat over de toelating tot NLD en papierwerk blijkt ingewikkeld zie ook mails

van |io 2^ hieronder voor context

Kunnen jullie voor ons achterhalen wat het proces is in d^ip 2ja Bijv globaal om welke aantallen en doorlooptijd het

gaat welke bottlenecks er zijn welke instances betrokken zijn waar beslissingsbevoegdheid ligt welk papierwerk

nodig is Wie weet kunnen we daar ons voordeel mee doen om zaken in beweging te krijgen of in context te

plaatsen

Hartelijke groet

10 2e

^002280 2^ | i0 2^P 2e BS AL DGB DIA | 10 29 420540@mindef nl



Verzonden vrijdag 28 mei 2021 10 11

Aan l0 2e I0 2e I0 [^a @minbuzg nl

CC | lO 2e

I0 ^a |@mindef nl

Onderwerp Re Tolken

■

AL DGB DIA CL NATION I0 2e @rT indef nl 10 2e 0 2 ft lSc LLM BS AL DGB DIA CL BILAT10 2e

Alvast een vraag van mij wat papieren moet de tolk overleggen Paspoort Tazkera^ trouw certificaat staan de kinderen

op

Dit is wat bij ons het meeste tijd kost Niet iedereen beschikt er over of ze kloppenniet en aanvragen wijzigen kost tijd

Van ^10 2ep^
Datum vrijdag 28 mei 2021 om 08 52 13

Aan ji0 |24 | 10 2e | i0 |2e l@minbnza nl

Cc 1 [LIFTkOL BS AL DGB DlA CL NATION’’ j io 2e l@mindef nl ”| mi^e gy
BS AL DGB DIA CL BILAT” j mi^e] j@mindefnl

Onderwerp Re Tolken

@mindefnl10 2e ” 10 2e

MScLLM

Heel veel dank voor snelle actie

Heb onze dossierhoudet1^ 2Tt it 2e [in cc gezet voor eventuele aanvullende vragen

Gfio 20

Van | i0 2e | ^ j I0 2e |@minbuza nl

Datum vrijdag 28 mei 2021 om 08 27 19

Aan 1 dOKSe

Onderwerp RE Tolken

@tnmdefnlI0 2e 10 2e

Zoals beloofd Met dank aan onz^hetl 0 2s 10 2e 10 2e

De standaard procedure is dat een doof 0 2e n dienstgenomen lokale medewerker tot 2 jaar na opzeggen van zijn contract nog

kan indienen Dit is verzoekvoor migratie naai lOK2eDmdat hij zij wordt bedreigt vanwege de10 2geen

samenwerking met de internationale troepen

Deze procedure is in het leven geroepen tijden ^ 0 24^n werd door het 10 2a| BZ beheerd maar met de overgang naar RS is het

een interdepartementale procedure geworden De afgelopen jaren zijn er gemiddeld 40 verzoeken binnen gekomen en in 2020 is

dit naar ongeveer 80 verdubbeld Dit als gevolg van het 10 2a akkoord

Met het opzeggen van alle lokale contracten ongeveer 300 na het NATO besluit 14 04 hebben ongeveer 80 een verzoek

ingediend daarnaast liepen al andere verzoeken Na bekendmaking terugtrekkir g|0 2|n eefl|iQ 2a ubliekelijk aangegeven alle lokale

medewerkers naaf^o^jte willen halen Uiteindelijk na diverse interdepartementale gesprekken is besloten dat men vooralsnog

vasthoud aan de individuele verzoeken en deze moeten case by case worden beoordeeld

Bij de beoordeling worden feitelijk alien goedgekeurd echter wel conform huidige regelgeving

Lokale medewerkers in directa 52El§dienst dus niet via contractors

Niet langer als twee jaar geleden en

Bij goedkeuring word enkel de persoon en 1® graads familie kinderen tot 18 jaar meegenomen

De aanvraag wordt door de lokale medewerker gedaan bij het IO 2^4ontingent in MES waar [I0 {2e de melding opneemt vervolgens

de biometrische gegevens vastlegd en het dossier naar de |10 2a 10 2e stuurt In hef1|0 2^orden alle dossiers opgemaakt en

met het_^f0 ^ MOD BMVg afgestemd en naar een 1® commissie hier wordt de prioriteit aangegeven gaan de dossiers door naar

het BZ Deze besluit uiteindelijk en geeftde info voor opname door aan Binnenlandse Zaken en de opdracht aan het 10 2

om de betreffende lokale medewerker naaM^H^eite vliegen met militaire middelen

Op dit moment worden alle aanvragen nog opgenomen de eerste dossiers liggen bij het 30 2a BZ deze werken nu in het weekend

door enj l0 2€ yerwacht in KW 22 de eerste toestemm ingen waarop in KW 23 de eerste lokale medewerkers met

worden uitgevlogen Na KW 23 gaat dit niet meer vanwege de redeployment men is in MES al te ver afgebouwd Op dit moment

’AAooo tot en met WK 22 alle verzoeken opgenomen in MES Daarna worden de verzoeken direct aan het 30 2a| BZ doorg ^^^

vdiidi KW 23 zal BZ na goedkeuring van de aanvragen een commerciele vluchten regelen bestaande of ingelast van AFG udd io 2a

10 2e

I



zodat de redeployment in MBS gepland kan doorgaan
Enkele nuances sinds verleden week vinden er bijna dagelijks vreedzame protesten voor de poort van Camp Marmal plaats want

ook locale medewerkers die in 2013 in Badakhsan werkzaam waren vooi ilC 2ejWillen toch als nog een aanvraag kunnen indienen

Ook zijn er gedachten om alle afgewezen aanvragen van afgelopen jaren toch alsnog goed te keuren

Daarnaast is er gedacht om de beperking graads familie met kinderen tot 18 aan te passen zodat ook kinderen ouder als 18 jaar

kunnen worden meegenomen Van dit alles is echter nog niets besloten ook is niet besloten van de procedure af te wijken echter

wordt in principe {na AlVD check alles goedgekeurd

V w b getallen Er zijn 526 personen gerechtigd een verzoekte doen Daarvan hebben 459 een verzoek gedaan Er waren in totaal

800 aanvragen

Geeft dit voldoende beeld Groeten

10 2e

From lQ 2e |@mindef nl | I0 2e

Sent vrijdag 28 mei 2021 08 21

To |l0 2^j |[l0 2e | ^ 10 {2e 1 S minbuza nl

Subject Re Tolken

@mindef nl

Veel dank alvast

Van | i0 2e |t | I0 2e |@minbuza nl

Datum vrijdag 28 mei 2021 om| n0 29

Aan I0 2e [ji^|io 2e|BS AL DGB DIA” iP 2e

Onderwerp RE Tolken
@tnmdef nl

Ik ga er achteraan Je hoort zsm van mij

Gesendet iiber BlackBerry Work

Cwww blackberrv cQml

10 2e fSimmdef til I0 2e @tnitidefnl

10 2e

10 ^0 26|j|f10 2 j 10 2e [@minbiizpL
1Q 2e |@mindef nl j I0 2e ~@mmdef nl

iTolken

I0 2e @mitidef nl I0 2e @mindef nl

Hoi| 10 2e L

Zoals je ongetwijfeld weet speelt in N1 volop de discussie over de tolken uit Afghanistan en hoe we daar mee omgaan

vwb naar NL halen en het proces daarvoor Gaat katner allemaal niet snel genoeg Waarschijnlijk volgende week debat na

technische briefingyanda^ Sprak paar wekengeleden al ^^’bver met i0 2e ovef^^^roces Zou jij kunnen
achterhalen wat de | doen vwb proces en ook aantallen helpen

Heel veel dank alvast

Gr

I0 26

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

T00228ssage may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message v420540



10 2e 10 2e f 10 2e @minbuza nll
I0 f2e I IND A B DHR Qiy iQM^e |@ind nl1 DAQ PRAF^ 1Q 2g |@minbuza nl1

I0 2e ^IND A B DHR 01

|l0 2e| Tue 5 13 2021 12 54 41 PM

Subject RE Vraagje Factsheettolken

Tue 5 18 2021 12 54 44 PM

To

Cc

From

Received

Beste 10 2e

10 2eExcuses voor de late reactie

De cijfers wijken niet erg af hoor ik kom op een totaal van 64 ipv 63 bij nader inzien

Dit komt door

Ik mis een van de eerste voorgelegde zaken uit 2013

Een van de tolken die op rood staan moet op groen omdat hij na een tweede voorlegging alsnog naar Nils gevlogen

Er staat een persoon op detotaallljst die zelfstandig naar NL is gekomen voor een asielverzoek

Ikgeef de namen van de aan te passen personen wel even aaniiO 2eie^P 2gj|oor

Verder zijn er dus 12 personen voorgelegd op 12 mel jl

Groet I0 2e

Van 10 26 [ | 10 26 | [|
Ver^onden dinsdaq 18 mei 2021 12 05

iQ 2e |@mindef nl | i0M2e t^0 ^ | I0 2e indef nl

IND A8lB7dHR 01 | 10K2^J 1Q 26 |
I | 10 2e |ii0 2^^0j ^j| 10 2e

Onderwerp RE Vraagje Factsheet tolken

@minbuza nl]10 2e

IND A B DHR OlAan 10 2e 10 2e

Beste alien

Gentle rem inder hiervoor Ik moet voor AO RBZ donderdag vandaag al stukken aanleveren Correcte cijfers zijn daarvoor wel

essentleel

Groet

I0 2e

From | lQ 2e ^| 10 26

Sent maandag 17 mei 2021 20 35

@mindef nl @mindef nl iOK2e iQM2^ [10] 2e @minbuza nl 10 [2e @mindef nl

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

10 2« I0 |2eTo

10 2e IND A B DHR Ol 10 2s @ind nl 10 2e

10 2e 1Q f2^ 10 2« @minbuza nl

1@minbuza nl | 10 2e |f^ j 10 2e |@minbuza nl |ro^| 10 26 |^4^Cc jl0 2eij 10 2e |
I0 2e S minbuza nl

Subject RE Vraagje Factsheet tolken

I0 2e

Dag alien

Wij hadden via verschillende kanalen al vandaag contact over de factsheet tolken en aanverwante zaken

In annex vinden jullle de laatste versle waarin ik commentaren van defensle IND en KAB heb meegenomen Voor de BZ college s is

het document te vinden via deze link

De next steps

1 Factsheet en Q A s afronden

a Ik heb alvast een aantal vragen opgenomen nog niet alle antwoorden Kunnen we morgenochtend mee verder

b De cijfers
i | l0 2e | noemt dat IND andere cijfers heeft Kan dat zsm uitgezocht worden BZ

en DEF lijken wel te werken met dezelfde cijfers Voor de Q A s is dat minder van belang omdat we het

over afgeronde cijfers hebben maar voor defeiten in het factsheet moeten we wel de juiste cijfers

hebben00229 420542



ii Kunnen we echt even goed in kaart brengen wat nu waar ligt Zo staat er in de

tabel dat er 24 mensen nog beoordeeld worden Wat betekent dat Is DEF nog aan het checken of ze

bekend zijn bij hen Of is de iND de documenten aan het checken M a w kan dit afgepeld worden idem

met actie aanvrager en actie kaboel kan aangegeven worden waar in het proces die actie ligt dan Dat

gaan we dan niet met de TK communiceren iig niet publiek maar wel nodig om dat scherp te hebben wat

nu waar in het proces ligt N B bij de concept beantwoording van de kamervragen van Piri staat ook dat er

93 tbc mensen goedgekeurd zijn hoe we in zo n korte tijd van 63 naar 93 den ken te gaan is mij bijv niet

duidelijk er liggen er momenteel 11 voor en 4 wachten op visum waar die andere 15 vandaan komen

c De procedure klopt deze omschrijving nu Zie ook de comments daarbij o a over vragenlijst en de doorlooptijd

2 Communicatie er moet overeen gekomen worden wat gecommuniceerd kan worden via welke weg Daarvoor is een

aantal momenten relevant

20 5 Technische briefing aan VKC Defensie over voortgang terugtrekking troepen vertrouwelijk

20 5 AORBZ

25 5 commissiedebat NAVO FMM en DMM

Ergens ook nog binnenkort antwoorden op kamervragen van Piri

Indien van toepassing toezegging vluchtelingenwerk bonden vertrouwelijk in te lichten verzoek Piri

Indien inderdaad aangevraagd briefing in TK {op twitter genoemd door kamerleden nog niet bekend bij ons}

il0 2eigaat een overleg plannen op woensdagochtend first thing omdal^K^orgen afwezig is Maar gezien de twee zaken in de TK

op donderdag kunnen we daar niet geheel op wachten vrees ik Dus is het haalbaar voor eenieder om de inputs op het eerste

factsheet Q As te leveren morgenochtend uiterlijk 12u excuses voor de korte deadline Voor BZ college s svp in SWR

werken Voor de anderen svptekstsuggesties in track changes zodat het voor mij geen zoekplaatje wordt ©

En l0 2e misschien kunnen wij dan morgenochtend nog even contact hebben over de TB van donderdag

Groet

10 2®

10 2e 10 2egmindef nl @mindef nlFrom

Sent maandag 17 mei 2021 16 33

{10 2^ | | 10 2e |
Cc |1Q 2 H 10 2e | |
Subject RE Vraagje Factsheet tolken

@minbuza nl 10 2e |10] ^ 10 2e SJminbuza nl

@minbuza nl iQ 2e C0 2o lQ 2e 5 minbuza nl

10 2e 10 2e @mindef nlTo

10 2e

Hi 10 2e

Graag hierbij de meest recente versie

Hartelijk5 iio 2e

Help save paperl Do you really need to print this email

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

cQ9_ nisch verzenden van berichten 420542



I0 2e | rriO Se | flO 2e |@minbuza nil CSO LEGALISATIONSt
I0 2e |@minbuza nl1 l I0 2e | Rio ^^ lQ 2e lta minbuza nl1 lQ 2eH I0 2e ||^l0 2e

I0 2a I@minbuza nl1 I i0 2e [| 10 2» |[| 10 26 |@minbuza nl]

00 2e | foj ^i I0 2e |@minbuza nll
~

10 2e | | 10 2e |
|10 24 Mon 6 7 2021 4 26 11 PM

Subject kamerbrieftolken Afghanistan
Received

]@minbuza nnio 2gTo

1Q 2e 10 2e

Cc

From

Mon 6 7 2021 4 26 11 PM

Dag alien

Morgen meet eind van de dag de toegezegde tweede kamerbrief over de tolken bij iQ 2e |jggen We zijn nog druk doende de

informatie te verzamelen dus eea wordt dus weer een spoedkius als we de inhoud rond hebben Daarom heb ik nu vast

afstemming gevraagd op een versie vol track changes en comments @DVB vanwege defensielink ®CSO DCV vanwege info over

visumvereisten Geef svp een seintje of ikzo bij de juiste mensen ben en of als ik nog anderen zou moeten betrekken

Veel dank

10 2e

t10 2ej| 10 2e

10 2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Mini»terie van BuitenlandseZaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland4^

lOMM

00230 420548



nOK2e || 10 2e f 10 2e

10 2e I ji^e
iOK^ 10 2»

~{TO 2e | | 10 2»V
Mon 5 17 2021 1 00 54 PM

I0 2e l@ind nll
I0 2e |@ind nn

10 2^ l@minbuza nl] DAB PRLMP INDfl I0 2g |@ind nl]

10 2e 10 2eTo @minbuza nl]

Cc

From

Sent

Subject RE tolken

Received

FS Afahaanse tolken 17 meirl^^^^klocx
Mon 5 17P^1 1 01 33 PM

Hi beide

Ik was al door het document been aan het lopen dus heb los van | l0 2e | haar aanvullingen gewerkt Wat| i0 2e | stelt klopt de

documenten worden gevraagd zodra de vragenlijst gedeeld wordt Voor de volledigheid staat hier de procedure incl de standaard

e mails

Groet

10 2e

From | l0 2e | I0 2e |ND A B DHR 01 j I0 2e | S ind nl

Sent maandag 17 mel 2021 16 21

1Q 2e] | | 10 2e |^
I0 f2e] J|m57^B DHR 01^ 10] 2e |@ind nl

^10] 29^ 10 2e | | 10 2e |@minbuza nl DAB PRLMP IND \ 10 2g | SHnd nl

Subject RE tolken

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

Hol I0 2e en 10 {2e

Bedanktvoor het doorsturen

De Questionnaire wordt door de aanvrager ingevuld De questionnaire wordt verstuurd samen met het verzoek om alle benodigde
id documenten te overleggen toch I0 2e

Ik heb een aantal opmerkingen In het Word document gezet zie bijgaand

Groet I0 2e

Van 10 2e | 10 2e |
Verzonden maandag 17 mei 2021 12 51

Aan I 00 2a] | | i0 2e | | I0 2e

CC | 10 2e |] 10 2e I IND A B DHR Ol \ 10 2e | Sind nl ^10 2e^
0nderwerp RE tolken

10 2e g minbuza nl

5 minbuza nl

10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Super dank| l0 2e |
Dit formulier wordt dat dan alleen door een medewerker die geen tolk is ingevuld Of moet ookeen tolk dit invullen lijkt me niet

logisch toch want voor een tolk wordt toch vervolging aangenomen die hoeven geen dreiging meer aan te tonen

En waar in het proces zit dan het invullen van dit formulier

We zijn bezig met een factsheet opstellen Kun jij even meelezen mn op de aantallen en procedure Zie annex

Vwb lokale staf ik probeer vast voor te bereiden op scenario dat wellicht aan lokale staf van de ambassade ook gevraagd gaat

worden bepaalde vragen te beantwoorden Vroeg me af of deze vragenlijst dan ter inspiratie kan dienen

From | 10 2e ^| 10 2e |
Sent maandag 17 mei 2021 10 56

00 2a]~|J 10 2e |
Cc 1Q 2e @ind nl

Subject RE tolken

10 2e g minbuza nl

I0 2e @minbuza nlTo

u l Mnw2e

0023^ 420552



Detolken dienen de volgende documenten aan te leveren { I0 2e | jn cc ter controle

Originele Tazkira in Dari van de aanvrager en meereizendefamilieleden

Officiele Engelse vertaling van Tazkira van aanvrager en meereizende familieleden

Paspoort van aanvrager en meereizende familieleden

In enkele gevallen als er sprake is van twijfel worden er aanvullende documenten gevraagd zoals trouwcertificaten

geboortebewijzen of voogdijpapieren 10 2e kan hier verdere uitleg over geven indien nodig

De vragenlijst voor de tolken vind je bijgevoegd in geval van bijvoorbeeld voogdij worden aanvullende vragenlijsten gestuurd Wat

bedoel je verder met lokale staf

Greet

I0 2e

1Q 2e ^| 10 2e |
Sent maandag 17 mei 2021 12 48

10 [2e || 10 2e |
Subject tolken

Importance High

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e @minbuza nlTo

Ha| l0 2»

De kamerdruk op detolken groeit steeds meer Voor mijn begrip kun je exact op een rijtje zetten welke papieren detolken

moeten aanleveren

En ook voor de lokale staf heb jlj toevalllg die vragenlijst die DEF gebruikt

Dank

I0 2e

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00231 420552



j@minjenv nl] DAOI0 2e |@mindef nl[| I0 2e @mindef nll

PRAFfI I0 2e I@minbuza nl1 1 I0 2g |@ind nl^ i^ 2g |@ind nl1 I0 2e |@jnd nl^ i ^ 2e I@ind nl1

I

10 2e 10 2eTo @min|env nlf
10 {2e

10 2e @min buza nl]

@minbuza nll l i0 2e | j0 ^ I0 2e |@minbuza nll |i^ | I0 2ei10 29U I0 2eCc 10 2e

10 2e JL
10 2e | | 10 f2e

|l0 2e| Mon 5 31 2021 11 19 07 AM

Subject RE Beantwoording Kamervragen A^haanse tolken

Received

From

Mon 5 31 2021 11 19 07 AM

Is het in aanloop naar het debat zinvol om weer even een call te plannen ter voorbereiding Kunnen we met de vragen uit de TB in

het achterhoofd kijken naar wat we mogen verwachten woensdag Daarnaast ook goed om te spreken over dat groelend aantal

afwijzers anderen dan tolken dat aangeeft het niet eens te zijn met het oordeel dat ze niet in aanmerking komen De Kamer had

daar natuurlijk ook a I een aantal vragen over In de TB we moeten ons denk Ik voorberelden op groelende druk of je een bredere

definitie moet hanteren wat natuurlijk een politiek besluit is

Ik zou vandaag om 17u kunnen of morgenochtend lOu

Voorts een paar logistieke vragen is het een debat met alleen jullie Minister Is er ambtelijke ondersteuning nodig vanuit BZ

Neem aan dat jullie dossier gaan opzetten

Greet

10 2e

From | iQ 2e [@mindef nl j I0 2e ®mindef nl

Sent maandag 31 mei 2021 10 26

10 2» | ril0 2e | 10 2e 10 2e S m injenv nl DAO PRAF ^|lQ f2^
@minbuza nl

@minbuza nl

{[I0] 2gjgiminbuza nl I0 [2g | 5 ind nl | @ind nl lOXSe ^| 10 26 |
Cc jl0 24|~~ 10 2e | |
Subject RE Beantwoording Kamervragen Afghaanse tolken

To

I0 2e

10 2e @minbuza nl 10 29 [ 0 2 10 2« @minbuza nl

Ik begrijp net dat er steun is voor een commissie debat Afghaanse tolken in de Kamer komende woensdag 10 00

12 00u

I0 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 31 mei 2021 10 18

10 2e BS AL DGB DIA CL NATION 10 2» |@mindef nl | 10 2e

jlQ 2d@minbuza nl | iP C2g |@ind nl | |@|nd nl | l| l0 2e |^ I0 2e

Cc I1Q 291i 10 2e 10 2e @m inbuza nl 10 2e [ 0 ^2^^k 10] 2e @minbuza nl

Subject RE Beantwoording Kamervragen Afghaanse tolken

5 minienv nl DAO PRAF « 10 2g

@minbuza nl

To

Dankl0 2|

De vragen moeten hier de lijn nog door dus wellicht even wachten met bij jullie richting SG sturen

Taaltechnisch zou ikzeggen verder kon of nogverder kon {ipvverder nog kon maar dat is een detail Wei nog even overde

inhoud van die zin ook is gekeken of het proces verder nog kon worden versneld door bijvoorbeeld een inkorting van de

vragenlijst Ik meen dat 10 2e vorige week daarover ihkv de briefing de opmerking maakte dat dit nu niet echt een versnelling

van het proces inhoudt Geldt dat dan niet ook hier Dus dan zouden we beter een ander voorbeeld kunnen noemen bijvoorbeeld

het ophogen van het aantal mensen dat naar NL kan

Excuses voor deze nabrander maar komtomdat die opmerking van I0 2e rne bijstaat

Groet

10 2®

00232 420557



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

Sent maandag 31 mei 2021 09 43

I0 2e g minienv nl DAO PRAF | 10 2e | g minbuza nl

@minbuza nl

I0 2g @ind nl I0 2e 5 ind nl I0 2e I0 2eTo

10 2e 10 2« 10 2e 10 2e @minbuza nl

Subject RE Beantwoording Kamervragen Afghaanse tolken

Dank Aangepast

BD DGM DMB AO T 10 2e 5 minienv nlFrom 10 2^

Sent maandag 31 mei 2021 09 18

10 2e BS AL DGB DIA CL NATION j 10 26 |@mindef nl | 10 2g l@minbuza nl DAB PRIMP IND

■4 ^0 2g |@ind nl j iO 26i|i I0 2e ^IND SUA AAEB lOM2e @|nd nl

@minbuza nl

To

10 2e @minbuza nl

10 2e

Subject RE Beantwoording Kamervragen Afghaanse tolken

HalldlC 2

Dank hiervoor Zie nog een kleine aanpassing in de tekst onderaan vraag 3

Groet l0 2ei

Van I0 2e [@mindef nl j {I0 2e [g mindef nl

Verzonden maandag 31 mei 2021 09 09

Aan | 10 2e | | 10 2e | BD DGM DMB AO T | 10 2e |@miriienv nl
_

■4 10K2g |@ind nl j |lO 24 1Q 2e |ND SUA AAEB j 10 2 |@ind nl

10 2g | 5 minbuza nl DAB PRIMP IND

g minbuza nl10 2e

10 2e @minbuza nl

Onderwerp Beantwoording Kamervragen Afghaanse tolken

Allen

Hierbij de versie 31 mei van de beantwoording van de Kamervragen militairen verontwaardigd over achterlaten

Afghaanse tolken

Deze versie gaat na goedkeuring van de DG naar Bureau SG

MvgJlQ 2^

Met vriendefijke groet

^ 2^ 10 2e

10 26

Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 I 2511 CB Den Haag
10 2e

t i ^jOK2e

I0 {2e ~l@mindef nl

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

”00232 420557”



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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

00232 420557



I0 2e i@mindef nli |@mindef nn 10 29 |@ind nll| iO Se |@ind nl1
1Q 2e 11 l0 2e| 10 2e |@minbuza nll I 1QK2e | [ I0 2e |^ 1Q 2e |@minbuza nll ilO^ \ 1Q 2e

o| |ge I0 2e l@minbuza nl]
10 29 | UiO 29

|i0 2e| Wed 6 2 2021 7 20 17 AM

Subject FW Tolken A^hanistan
Received

To

Cc

From

Wed 6 2 2021 7 20 17 AM

Ter info wellicht jou ook al bereiki Q 2^
Klinkt als een complex proces

Wij hebben dit soort vragen ook hier en daar uitgezet oa ook bij [£^ maar dat is niet meer nodig dus dat is mooi maar bijv
ook |iP 2g| en de post ook natuurlijk dus misschien goed om onderling even te coordineren als we nog extra landen nodig
hebben en wie daar achteraan gaat Vanuit BZ vragen we breder uit dan tolken alleen dus ook over lokale stafvan

ambassades

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiry com

10 2e C 0 2o 10 2e

10K29 tl|^ [ 10 2910 29 10 2e I0 2e I0 2e

10 2e

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

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

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

I0 2e

10 2e 10 2e

10 2e t^0 ^ | 10 26

10 2e I

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 0 2«0

Reeds beoordeeld bij 420540

10 {2e

10 2e

10 2e | f^ r 10 2e10 2e CO 2 0 10 2e

0 2 10 2e 10 2e

•0 2n 0 2o

00233 420558a



I0 29 | l0 2e |[1 I0 2e |@minbuza nll MQ 2e | | 10 2e |[
I@minbuza nl1 | i0 2e il0 2^ I0 2e |@minbuza nl1

^oK24 | 10 2 |[] iO 29 1@minbuza nl] jiO 2e| ^0 2^t| I0 2e |@minbuza nl] | I0 2e

|i0 29|^ {io 2e I@minbuza nl1
I0 2e |fl I0 2e l@minbuza nl] lQ 2e | | i0 2e |[

T@minbuza nl]

10 2e @minbuza nl] I0 2eTo

10 2e 10 2e

Cc

@minbuza nl1 I0 2e [
I0 2e l@minbuza nl] I i0 2e

I0 2e

|l0 2e|| 10 2e

From | i0 2e | i0 24

|i0 |2e| Fri 5 7 2021 10 33 23 AM

Subject RE Versnelling behandeling tolkendossiers

Received Fri 5 7 2021 10 33 23 AM

Hoi 10 2e

Dank inzet van de KMAR lljkt me een heel goed idee vooral als zlj Inderdaad de dossier checks doen en puur praktisch omdat het

vast makkelijker is om een KMAR te vinden die zijn HEAT al heeft gedaan dan een IND medewerker Ik besprak vanochtend al

even met lQ 2e die begin deze week i0 2e js opgevolgd alsl lQ f2e]

belangrijk is zoveel mogelijk snelheid hierin te zetten ook binnenlandspolitiek

tijdelijke KMAR inzet op de post zodra de veiligheidssituatie en de rotaties dat weer toestaan langs jullie kanalen bij Defensie

sonderen

] en zij deelt onze mening dat het nu extra

kunnen jullie dit idee van10 2e

10 2g

Groeten

■

0 2o

From | 10 2e M 10 2e | j 10 2e

Sent donderdag 6 mei 2021 14 56

To |[10 2e |{f^k| lOK2e |@minbuza nl | 00 2e] I | lOK2e |
Cci 0 2 10 2e l0 2e ®m inbuza nl 00 t29 I0 2s I0 2e ig minbuza nl | 10 29 |^ |l0] 2e|

[@minbuza nl L ^°K2e H 10 [2e

@minbuza nl

5 m inbuza nl

10 2e @minbuza nl

I0 2e |@minbuza nl ji0 29|j| 10 2e

@minbuza nl
_

@minbuza nl

Subject RE Versnelling behandeling tolkendossiers

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e

Dag belden

Zoals zojuist besproken een tijdelijke detachering van een KMAR medewerker {NB niet IND het is de KMAR blijkbaar die de doc

checks doet op de post zou een van de opties kunnen zijn Daarmee kan 1 gezamenlijke documentencheck aan de voorkant

meteen samen met de ambassade gedaan worden Gaat veel tijdswinst opieveren Mooi concreet gebaar ook voor woordvoering

Daarnaast zoals we al concludeerden dit is een politiek besluit waarbij we wellicht meer op snelheid moeten gaan zitten die

wellicht ten koste van de nauwkeurigheid zou kunnen gaan Kan een keuze zijn {niet echt onze voorkeur want belangrijk dat tolken

met valide docs naar NL vertrekken andere krijgen ze later weer last hiervan

Re het idee van kleinere selectie van soort gevraagde docs dit lijkt me een vrij specialistische discussie tussen de IND stelt

eisen KMAR checkt docs en wellicht de post

Graag jullie lead in het samenbrengen van de verschillende partijen in NL die over bovenstaande ook besluiten kunnen nemen dan

haken wij als post actlef in en make It happen

Dank

10 29

00234 420559



From | i0 26 |fj0 2^ | I0 2e |@minbuza nl

Sent donderdag 6 mei 2021 15 05

To |[lOK2e M 10 2^^ 10K2e |@minbuza nl

10 {2e [| 10 2» | |

10 2e 10 {2e 10 2e |@minbuza nl

| g minbuzg nl i|0 ^ | IO
^^ | 10 2e @minbuzg nl ’^ 29 I0 2^

\ |@minbuza nl | | |10K2ej] | [10] 2a @minbuza nl il0 2et 10 2e 10 2

10 29 |@minbuza nl | 10 2 [| 1o 2g | | 10 2» |@minbuza nl I 10 2e L | 10 29 |

10 29Cc

10 2e @minbuza nl

Subject RE Versnelling behandeling tolkendossiers

Beste 1Q 2e |
Dank ik werk zoals we in februari bespraken graag mee aan versnelling waarbij de zorgvuldigheid natuurlijk ook voldoende moet

worden geborgd Als ik het onderstaande overzicht waarvoor dank lees lijken de bottle necks nu helaas buiten vooral buiten

onze invloedssfeer te vallen namelijk in die van de AFG autoriteiten administratie Maar misschien hebben jullie een concreet

voorstel om de gewenste extra efficiency slag mee te maken

Groeten

f^

Dag| 10 2e I
Inderdaad goed om te kijken of er nog ergens efficientieslagen te maken zijn Excuses als ik vast langszij even een vraag stel Wat

denk ik helpt is als jullie concrete suggesties hebben van aanpassingen die het proces zouden kunnen versnellen Bijv zijn er

documenten waarvan jullie denken dat het niet redelijk is dat ze gevraagd worden Kunnen er ergens tussenstappen {bijv via DAO

tussenuit Moet communicatie aan aanvragers op bepaalde punten aangepast Dan zouden we daarmee de discussie met de

andere partners in deze keten aan kunnen gaan

Groet

10 2®

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

Sent donderdag 6 mei 2021 12 18

To |[10K2e |tf^fe| lOK2e |@minbuza nl | 10 2e ^{[l0 2^ ^ 10M2e]

| aminbuza nl t 0 24 | 10 2e |^ 10 2e |@minbuza nl jl0 2^ j^0 2^
\ 10 2^ |@minbuza nl | Q0 2^ | |l0 l2e| | 10 2 @minbuza nl 10 2e 10 2e

10K2e l@minbuza7nl | 10 2e ^| 10 2e | | 10 2e |@minbuza nl | 10 2e ^| ^ [29 [
@minbuza nl

Subject FW Versnelling behandeling tolkendossiers

@minbuza nl

I0 {2e 10 2e 10 2eCc

10 2e

Bestd 0 2^i beste 10 2e

Graag vraag ik jullie aandacht voor onze suggestie om de interdepartementale behandelprocedure voor tolken nogmaals door te

lichten op efficientie met de verschillende partners in de keten

10 2e I en | 10 26 | samen met de lokale consulair medewerkster hier hebben gekeken wat de stavaza is in cijfers Ik denk echter

dat een efficientere procedure de snelheid kan bei nvioeden Dit is belangrijk want er komen nog meer aanvragen bij zodra de

tolken van Mazar worden toegevoegd Met een risico dat de veiligheid hier verder verslechtert de window dicht gaat en met

media en TK die meekijken zou ik graag die extra slag z s m willen maken

Dank voor jullie feedback

10 2®

From tOK24 | lOK2e | I0 2e

Sent maandag 3 mei 2021 18 17

To kl0 29 | | 10 2e |

@minbuza nl

@minbuza nl ’^0 2g [ 0 2^k 10 2« @minbuza nl

@minbuza nl C 0 2e

@minbuza nl 10 29| I0 {24 10 2« @minbuza nl 10 2« 10 2e|

10 2e

I0 |2e 10K26 I0 2e 10 2e I0 2e@minbuza nlCc

10 29 10 2e

@minbuza nl l0 24I0 2e I0 2e @minbuza nl j |’0 24 i0 2ey] Jan de Boer@minbuza nl

@minbuza nl

10 2e

10^L_ 10 2^
SiQQ234f^^ Versnelling behandeling tolkendossiers

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

420559



Dank voor je bericht| l0 2e |en fijn om te horen dat jullie mee willen werken aan een versnelling waar mogelijk Jouw

procesoverzicht inci bottlenecks klopt helemaal Laten wetijdens ons overleg met

ons handelingsperspectief ligt om vender te versnellen

10 2e samen bedenken wat binnen

Groet 10 ^e

From | lOK26 | j lO 2e | j {I0 2e l@minbuza nl

Sent maandag 3 mei 2021 15 42

To iO [^ I0 [2e l0 2e @minbuza nl I0 2e @minbuza nl

Cc | I0 2e I| l0 2e | j 10 2e ^minbuza nl | I0 2a LklOK2e | | io 2e 10 2e@minbuza nl

10 2 I0 2e @minbuza nl IO 2s] iOK2 g 10 2« S minbuza nl 10 2« 10 2e

@minbuza nl |l0 2e|| lQ 2e10 2e 10 2e @minbuza nl ^f0 24 |{i0 26^ j I0 2e l@minbuza nl

@minbuza nljl0 2et| 10 29 | j 10 2»

Subject Versnelling behandeling tolkendossiers

10 2e 10 2e 10 2®@minbuza nl

Beste 10 {2e bestd ~Q ^

Dank voor deze update Mij lijkt dat met de huidige politieke en media belangstelling we inderdaad nu alles in gang moeten zetten

om zichtbaar meer vaart te maken In meerdere media wordt verwezen naar de langzame behandeling op de ambassade en ik vind

dat we deze kritiek best ter harte kunnen nemen terecht of niet

Allereerst dank voor de extra check die jullie nu plannen ism onze post en eerdere inzet in februari om meer vaart te maken

Nu echter de veiligheidssituatie snel verslechtert en daardoor de window dreigt dicht te gaan en er daarnaast nog meer aanvragen

aankomen voor de tolken uit Mazar lijkt het me goed nog een keer de efficientie van de bestaande beoordelingsprocedure te

bekijken En zo zijn er wellicht nog andere ingrepen die kunnen helpen de behandelingte bespoedigen

Van mijn lokale college begrijp ik dat de huidige procedure als voIgt verloopt

Ambassade ontvangt verzoek aanvrager stuurt het naar DAO DAO stuurt het naar MinDeF {verificatie of de persoon als vertaler

werkte indien ja door naar IND en DAO vraagt docs aanvrager via de ambassade ambassade informeert aanvrager welke docs

nodig zijn ontvangt deze en stuurt docs naar DAO en IND IND checkt de docs in scanvorm hierzit naarverluidt vertraging

informeert DAO en post

♦ Indien IND twijfels heeft over de docs informeert IND DAO DAO informeert de ambassade ambassade informeert de

aanvrager die wordt uitgenodigd voor extra check van docs in hard copy Indien aanvrager nieuwe docs moetgaan

aanvragen bijAfghaut dan fevert dat weer vertraging op

♦ Indien IND geen bezwaar heeft checkt de ambassade de docs nogmaals voor afgifte visa vaak zijn deze toch niet in orde

Ook hier indien aanvrager nieuwe docs moet gaan aanvragen bij Afghaut dan levertdat weer vertraging op

♦ Vertragende factor in algemene zin aanvrager levert vaak geen voliedige set aan ondanks dat in de mail expiiciet
benadrukt wordt dat de aanvrager een compiete set dient aan te leveren Dit hangt ook samen met de gebrekkige

Afghaanse administratis in het aigemeen

Indien alle documenten correct zijn bevonden door de ambassade informeert ambassade MinDEF en DAO via DEFAT voor een

ticket en visa worden afgegeven

NB Ik hoor het graag als bovenstaande beschrijving niet correct is

We werken graag mee aan een versnelling indien van toepassing ontvangen we graag instructies daarover

Hartelijke groet
I0 2e

From 0 24 | 10 2e | 1Q 2e

Sent maandag 3 mei 2021 16 50

To I 00 2€ | |t10 2e |
[10 2 | j I0 2e

@minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nl I0 2eg minbuza nl

@minbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza nl l10 2e[|[f0 2^ j 10 29 |@minbuza nl 10 2e ^ [I0 2ej
S minbuza nl j[|l^ 24j | lQ 2e] 1Q 2e @minbuza nl ‘ lQ 2ep 10 2e

10 2eCc

10 2e 10 2e S minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

00234 ^ 420559



I0 2e |en ik hebben in februari al een indeling gemaakt van cases waarbij de verantwoordelijkheid bij de aanvrager zelf ligt
Onderstaand overzicht is van destijds

• 36 aanvragers hebben al minimaal 6 maanden niks meervan zich laten horen nadat hen gevraagd hun claim op relevante

werkzaamheden te onderbouwen Deze zijn dus nog niet afgekeurd maar de kans is klein dat zij nog met relevante

onderbouwing komen De facto kunnen we deze zaken dus als afgewezen beschouwen

♦ 19 aanvragers is een reminder gestuurd hun aanvraag is kansrijk maar zij hebben al een tijd niks meer van zich laten horen

35 aanvragers lagen in februari bij de IND IND heeft inm iddels meer duidelijkheid gegeven wat ontbreekt aan deze

aanvragen en de post heeft dit uitgezet bij de aanvrager

In de tussentijd zijn er dus ook 11 aanvragen die de IND inmiddels heeft beoordeeld en klaarliggen voor een nieuwe

voorleggingsbrief

we zouden nog een keer door het overzicht moeten lopen om te kijken wat nu de exacte stand van zaken Is

Kunnen jullie een afspraak plannen met ookj l ^ 2»|e6 p ^rbij

10 2a

M b t de aanvragers in afwachting van een visum ik zie dat het overzicht over het weekend is geupdate Er staan er nu nog 13 op

in afwachting van een visum

♦ 2 aanvragers kunnen uitgenodigd worden en een visum krijgen

8 aanvragers kunnen uitgenodigd worden waarbij een extra fysieke documentencheck nodig is

♦ 2 aanvragers zijn onlangs naar de ambassade gekomen maar bleken incorrecte documenten te hebben

• 1 aanvrager is niet op komen dagen

Groet I0 2e

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

Sent maandag 3 mei 2021 10 00

To | 10 [2e f|00 2^]|
10 2e

g mmbuza nl j lOK^ lOK^eI0 2e @minbuza nl I0 2e I0 2e 10 2e

@m inbuza nl

Cc | 10 2e | | 1Q 2e | P 10 26

@minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

@minbuza nl ]l0 2eM^0 2^H lQ 2e |@minbuza nl iQ 2e | [10 2^
10 2e

Dag alien

In afwachting van de vragen die hierover ongetwijfeld gaan volgen besprak ik ook al met I0 2e | dat het handig is wat beter grip

te krijgen op de cijfers 10 2e had het volgende lijstje maar kan zijn dat deze een update nodig heeft

Aantaltolken reeds in NL 60

Aantaltolken in afwachting visum 17 [wachten die allemaal op een afspraak bij KAB Of heeft een deel al aangevraagd ]

Aantal tolken klaar voor nieuwe voorleggingsbrief kunnen na accordering stasJ V visum krijgen van KAB {actie IND DEF DAO 11

Aantal afwijzingen 79

Totaal aantal aanvragen 265

Ca 80 aanvragers moeten zelf nog documenten insturen of hebben al lange tijd niet meer op vragen gereageerd [valt uit te

splitsen hoeveel documenten moeten sturen en hoeveel al lang niet van zich laten horen dan weten we beter welke caseload de

nieuwsartikelen met name over gaan]

Voor de twee groepen in rood is een nadere toelichting nuttig zie tussen rechte haken Ik weet niet wie dat het beste weet de

post of[ 1Q 26

Greet

10 2e

From I0 2e ^ | i0 2e | | 10 2e

S 00234s ^‘^9g 3 mei 2021 09 26

@minbuza nl

420559



To 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl jtO 24 | ^° 2e H l@minbuza nl

@minbuzg nl 10 ^a|l
■

0 2e @minbuzg nl 10 2e 10 2e

@minbuza nl

10 2e 10 2« 10 2eCc

10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e@minbuza nl
_

Subject RE Stavaza tolkendossier

Goedemorgen I0 2e

Detolken die goedgekeurd zijn voor een visumverstrekking worden door| iQ 2e | geleidelijkverwerkt Wat we vaak zien is dat

tolken op het moment van hun afspraak niet alle juiste documenten hebben waardoor deze stap veel tijd in beslag neemt

Daarnaast is er een overzicht met tolken waarvan de documenten een fysieke check moeten hebben voordat ze op een

goedkeuringsbrief voorgelegd kunnen worden Vandaag bel ik met om te bespreken wanneer ze verwacht hen hiervoor

uitte kunnen nodigen

Groet

10 2e

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

Sent zaterdag 1 mei 2021 09 15

I0 [2e ]J00 2^]| @minbuza nNt^ | 10 2e | ^ 10K2

n^^minbuza nl jn g9tl^0 2^ ^ 10 29 |@minbuza nl | 10 29

g minbuza nl

10 29 @minbuza nlTo

10 29 10 29 10 29Cc

j 10 2^ | g minbuza nl

Subject Stavaza tolkendossier

10 29 10 2^ 10 29

Dag| l0 29 |en|{10 29

Kunnen jullie mij een laatste stavaza geven van de voortgang in de behandeling van de tolkendossiers

10 2e zei mij gisteren dat 17 personen op een visum wachten Onduidelijk of dat wachten is op een ambassade afspraak {ik

vermoed van niet a Is dat zo is dan hoor ik dat graag} of dat ze hun docs nog niet compleet hebben of dat ze zich nog niet hebben

aangemeld

I0 2e I heeft op dit moment de aanvragen voor 4 5 families op haar bureau liggen voor een documenten check Die checkt ze

morgen Indien ok dan kunnen ze volgende weekviiegen

We hebben op dit momentgeen tekort aan capaciteit op de ambassade om aanvragen te behandelen

Defens ie behandelt nu 4gezinnen per week ZiJ zouden kunnen instem men met meer gezinnen

Ook hoor ikgraag of er al nieuws is hoe de tolken van Mazar opgenomen gaan worden in de procedure zodat we daarop kunnen

gaan plannen

Dank

Hartelijke groet

10 29

00234 420559



I0 2e p^mindef n I [] I0 f2e |@mindef nn

IND SUA AAEBI] i0 2e |@ind nl] | iQ 2a |@mindef n1rTTujt^ej ICCQmindef nl]
I0 2e ^mindef nlll 10 29 l@mindef nll

Thur 6 3 2021 6 53 03 AM

I0 2e @mindef nlf iQ 2eTo @mindef nl]
_

1@minbuza nll10 2e 10 2e [ 1Q 2e IND A B DHR OIfl lQ 2e |@ind nlKlO 2^Cc

10 2e

From

|10 24
Subject FW Motie Afghaanse tolken

Thur 6 3 2021 6 53 03 AMReceived

Goedemorgen 10 2e eih10 2^

Waarschijnlijk hebben jullie de onderstaande motie al via de ninister Bijieveld binnengekregen wij kregen m via de f10 2©

minister Kaag

0ns idee alle mogelijkheden benutten doen we natuurlijk en we proberen te bereiken wie we kunnen bereiken maar wie niet

{bereikt wil worden krijgen we heus niet mee Enige wat echt niet kan zijn de laissez passers {ref Kamerbrief van gisteravond
en het proces inkorten tot 4 weken Dat is bijvoorbeeld ook afhankelijk van of de tolken en hun gezinnen al de voor de AFGaut

benodigde AFG documenten voor hun uitreis hebben

Waarschijnlijk is de kortste klap dan als minister Bijieveld de motie omhelst maar met het stellen van kaders wat al gedaan wordt

wat nog kan en wat echt niet kan

I hope this helps groeten
•

O 2^0

Van [l0 2^j| lQ 2e ^
Datum woensdas 02 jun 2Q21 1Q 42 PM

Aan | 10 {26 |{fdjg^^ 1Q 2e] |@minbuza nl

Kopie

10 2e @minbuza nl

@mmbiiza til I0 2e |o 2^ I0 2e |@mmbuza nl J

@minbiiza nl 24 tl0 2e]^0 2^r
10 2©

‘

| | 10 2© |@mmbuza tiL J 10 {2© A10 2©

10 2e d10 2^ j
® rainbuza nl 0X2^

10 2e

10 2e 10 2e 10 26

10 2© |fS minbiiza nl | 10 2© [ j 10 2e

I0 2e l@mmbiiza nl

Onderwerp Motie Afghaanse tolken

@mmbuza nl

Allen

Hieronder visC ° 2«Mindef een motie op BZ terrein die morgen wordt ingediend bij 2 min debat po 2^j kunnen jullie advies

opstellen en met defensie schakelen

Dank

I0 2e

De Kamer

gehoord de beraadslaging

constaterende dat de Nederlandse bijdrage aan de missie in Afghanistan op 4 juli zal eindigen

constaterende dat de motie Belhaj c s Kamerstuk 35 000 X nr 44 de regering heeft verzocht het beschermingsbeleid
voor tolken in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep

aan te merken

constaterende dat dit een kwestie van leven en dood is

van mening dat op de Nederlandse overheid een zware verantwoordelijkheid rust de betrokken tolken en families op tijd
in veiligheid te brengen

draagt de regering op voor vertrek van de Nederlandse militairen alle mogelijkheden te benutten om ervoor te zoigen dat

dp A fabaanse tolken en hun gezinnen in Nederland ziin Dit door actief alle tolken ongeacht hoe lang ze voor defp^isip

gewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met verkrijgen van identiteitsdocumeT ^^x ®®



ook via bevriende ambassades consulaten en militaire bases en eventuele afgifte van laissez passers bet proces in te

korten naar maximaal 4 weken en bet opstellen van een evacuatieplan

en gaat over tot de orde van de dag

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

00235 420568



I0 2e i I0 2e |] I0 2e |@minbuza nn fiO 2e | | lOK2e |1 I0 2e |@minbuza nil
10 ^ |@minbuza nl1 l iO 2eti |iQ 2e|| I0 2e |@minbuza nl1 1 I0 2e [

l@minbuza nl] I I0 2e | | iOK2a |[ ioK2e
I0 [2e lOjminbuza nl]^|l0 2 2^ l0 2e lOjminbuza nll iQ i2e |

I@minbuza nl1 |[10 26 f iQ 2e |@minbuza nl][
I0 2e

|l0 2e| Tue 6 8 2021 8 40 09 AM

Subject RE Aanvraag DCV ■ |1Q 2 voor regie tolkendossier in Kabul

Tue 6 8 2021 8 40 09 AM

To

10 2eCc
10 2e10 2^| I0 2e @minbuza nl] @minbuza nl]

10 {2ei 10 2e

l@minbuza nl]10 26 10 2e

From

Received

Ha 10 2e

Wat DAO betreft alle steun We begrijpen dat dit een buitenproportionele werklast voor jullie met zich meebrengt en ook

blnnenlandspolltiek Is de druk groot de motle Pirl zal vandaag naar verwachting met Kamerbrede steun worden aangenomen

10 2eihoop dat jullie op korte termijn lemand beschikbaar hebben in de consulaire BO pool die binnen dIt proflel past

Aan het R R regime valt niet te tornen dus Ik zou dat in de planning wel Incalculeren

HGrt

10 2e

From | 10 2e | | 10 2 | j 10 2e

Sent dinsdag 8Juni 2021 08 02

To I 00K2e] | |00K2e |^ 10K2e

Ccti0 2H
10K2e |@minbuza nl | l0 2e

|p0 2f»^
10 2e |@minbuza nl | lOK2e [ | lOK2e |

1 ^ 2^ gminbuza nl 10 29i 10 2e 10 t2e g minbuza nl l‘^ f2^PK2^ 10 29 gminbuza nl

@minbuza nl l0 29 I0 2e @mlnbuza nl

Subject Aanvraag DCV i10 29 voor regie tolkendossier in Kabul

6 minbuza nl

10 2e 10 2O 10 2e@mlnbuza nl

@minbuza nl 10 2e I0] 2^}g l0 2e g minbuza nl 10 2e 10 2e

@mlnbuza nl

10 2e

10 26

Best^p ^^este l0 2e

Een hartelijke groet uit Kabul

Afgelopen weken hebben we gezien dat de behandeling van het tolkendossier op de ambassade veel van onze tijd opeist

Op dit moment zetten we een AS2 100 in voor deze taak samen met 100 een lokale consulaire medewerkster PA We merken

dat daar de rek uit begint te raken en dat onze reguliere werkzaamheden in de knel komen

10 2eOnze normale expat bezetting hier is klein op elk gegeven moment zijn er op de post 4 5 expats ^

Ddjo 2j^[ljlO 24hebben elk een schadu\k^O 2is^qio^ 26iin NL en deze wisselen elkaar elke maand af In Kabul Deze week Is de

regionale CTR in| 1P 2a | maar af en toe hier in persoon bijgesprongen en dat hielp OnzqiQ 2e oncentreert zich op hettijdelijke

huisvestingsproces verhuizing Green Zone voorzien voor 1 oktober en is bezig om naar| 10 2a | te verhuizen als nieuwe standplaats

{onvervulde OM vacature vanaf 1 okt Onze Pl lr10 2 sfe vanwege

alvorens met pensioen te gaan onvervulde piv

binnen op 1 augustus en 1 September respectievelijk

en komt hopelijk eind juli nog even terug

per 31 augustusj Op de 2 ASl stoelen komen nieuwe college s

I0 2e

|10 29

We denken dat de workload op het tolkendossier voorlopig alleen maar zal toenemen Vandaar ons verzoek om BO ondersteuning

op dit dossier voor de komende 6 maanden of korter indien mogelijk

We denken aan een volgend profiel maar zouden ookgraag jullie gedachten hierover horen

Taak regie van behandelproces tolken op ambassade Linking pin met de andere spelers in de behandelketen Aansturend

richting lokale consulaire medewerker

Stevig iemand die doortastend is praktisch ingesteld samenwerkingsgericht

Consulaire asiel ervaring

00236 Beleidsmw schaal 10 11 420570



R R regime in overleg
HEAT training vereist Qua veiligheid zien we als most likely scenario voor Kabul voor de komende weken muddling

through stable instability met kans op verrassingen In de rest van het land kan het geweld nog verder toenemen na

definitieve terugtrekking van de NAVO troepen Post heeft een ready to go evacuatieplan mocht het zo ver komen

Veel dank voor Jullie meedenken en steun

Hartelijke groet

10 29

10 2e H 10 2® |
10 2e

Nederlandse Ambassade in Afghanistan
10 2e ^@minbuza nle

10 2ew

moblei whatsapp
Twitter

im26

101 29

00236 420570



DAO PRAFl I0 2g ©minbuza nl] I0 2e 10 2© [ I0 2e @minbuza nl]^I0 2«j I0 2e [ 0 2«

I0 2e |@minbuza nil ] ^ I0 2e |@mindef nllf00 2e |@mindef nl1 1 io 2e h IND A B DHR 01^ i o 2e l@ind nll
10 2© |■BD DGM DMB AO TE 10 2^ |@minjenv nl] i0 2e| | 10 2 | I0 2a Slr^

10 2© ||1 10 2© | 5 ininbuza nl1

To

@iTiinbuza nl]|ijiO 2^ io 2e7Cc 10 26 | | 10 2© |[ 10 26 IND SUA AAEBE io 26 l@ind nl]
10 2e 10 2eFrom

Sent Thur 6 24 2021 9 14 02 AM

Subject RE Tolken stavaza 23 juni 2021

Thur 6 24 2021 9 14 02 AMReceived

Dag alien

Nog even vervolgend hier op Voor het debat in de Tweede Kamer moeten we natuurlijk dan weer dezelfde cijfers hebben Daarbij

lljkt me ook handig een paar cijfers op een rijtje te hebben

In een van de sets kamervragen geven we naast de aantallen die in NL zijn destijds 65 ook het aantal tolken gezin die

goedkeuring hebben gekregen om naar NLte komen destijds 92 Datzijn dan neem ikaan alle mensen waarvan de

voorleggingsbrief akkoord is toch Dat getal is nuttig weer te hebben

Aantal nieuwe aanvragen sinds kamerdebat 2 junI wellicht ook aangeven grofweg hoeveel bijv 50 daarvan geen tolk

lijken te zijn geweest om weer te geven hoe dit cijfer zich verhoudt tot de gezinnen die overkomen

Aantal mensen die goedgekeurd zijn sinds kamerdebat 2 juni

Aantal gezinnen dat aangekomen is sinds debat 2 juni

Eens Aanvullingen
En zou het haalbaar zijn de cijfers van 7 jull aan te houden of Is datte krap en moeten we voor 6 juli gaan

I0 2e hoe draag jij dit over aangezien jij met verlof gaat Neemt 10 2e dit dan van je over

Dank

10 2e

From DAO PRAF I0 2g @minbuza nl

Sent woensdag 23 juni 2021 16 32

10 2e
■ | 10 26 | 10 26 10 26 t| ^0 2e | 10 26 5 minbuza nl j^|iQ 2^0 2^g minbuza nlTo

1i^ ©| {10 2e] @minbuza nl 0 2a @mindef nl

10 2e I BD DGM DMB AO tT H@niinjenv nl jl0 2e|| 10 2e

10 2e IND A B DHR Ol i 10 2e |@ind nl | 10 2e ^
10 2e ®minbuza nl i 0 2 J

10 2e 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl ll 1D 2e10 2© | | lOK2e |
Subject Tolken stavaza 23 juni 2021

I0 2e IND SUA AAEB 10 2e @ind nlCc

Beste alien

Hierbij een overzicht van de cijfers met als stamdatum vandaag

Groeten

i10 2©i

00237 420571



@minbuza nl CSO LEGALISATIONSf
10 2e

10 2e U 10 2e [ 10 2e i0 2gTo in buza nl]
10 2e 10 2e [ 10 2e @minbuza nl1 I0 2e

@minbuza nl] |i0 2a[j I0 2e |i0 2e

i@minbuza nl1 | i0 2^ |0 2|{~ i0 2e |@minbuza nl1

^0 j2e l@ind ni]

Cc @minbuza nll
I0 2e| 10K2 ^inbuza nl] l iQ 2e | | i0 2e | I0 2e

10 29 |@minbuza nl1 l lOK2e n{l o 2e ^26
IND A B DHR Om I0 2e |@ind nl] | 1Q 2

BD DGM DMB AO TlI 00 2e |@minienv nll

From

Ssnt Mon 6 7 2021 10 30 02 AM

Subject RE urgent visumproces A^haanse tolken

Received

10 2 1 i|2e

10 2«10 2e

10 2e 10 2e

Mon 6 7 2021 10 30 06 AM

Hi alien

Klopt vanuit ons is die eis er niet

Uit de Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken 2021 voIgt dat stukken die door vreemdelingen met een

bepaalde status worden overgelegd vrijgesteld zijn van legalisatie Hieronder vallen kortweg asielzoekers en ook hun gezinsleden

De Afghaanse tolken zijn natuurlijk een bijzondere categorie die nog geen asielverzoek heeft ingediend maar die we gemakshalve

wel als asieizoeker beschouwen we stellen ze immers in de gelegenheid om naar NL te komen om hier een asielaanvraag in te

dienen En in individuele gevallen kunnen we bovendien altijd afwijken van het legalisatievereiste

Bij gewone MVV aanvragen is de legalisatie eis er overigens wel maar dit zijn natuurlijk geen normale MVV aanvragen dus

daarom behandelen we ze anders Zeker voor deze specifieke groep en onder de huidige omstandigheden is het geen probleem om

geen legalisatie eis te stellen dat hebben wij overigens nooit gedaan bij deze groep die eis gesteld

10 2eIk heb dit nog even dubbel gecheckt bij de IND

akkoord

We hoeven dit niet hogerop te brengen voor een

Greet I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nlVart

Verzonden maandag 7 juni 2021 10 48

I0 2e | j I0 2e | g ind nl

@minbuza nl 10 2e
_

10 2e

10 2e |@minbuza nl l10 2ejj 1D 2e i0 2e

@minbuza nl | l0 2e H0 2i d I0 2e |@minbuza nl

l0 2e@minbuza nl

@minbuza nl

Aan CSO LEGALISATIONS

@minbuza nl I 0 2e | | 10 2e |
10M2 |@minbuza nl | 10 2e | | l0 2e ^i2e

Onderwerp RE urgent visumproces Afghaanse tolken

I0 2g

10 2e10 2e 10 2eCC

10 2e

Dag| 10 26 ]
Heel veel dank voor dit snelle antwoord Ik kopieer dan even hierbij 10 2e van 10 2e van de IND Zij gaf mij vrijdagavond aan dat

vanuit de IND geen gelegallseerde documenten nodig zijn I0 2e dat hoeft voor jullie dan niet verder hogerop Zou mool zijn

als we kunnen constateren dat deze eis van onze kant niet nodig is of het aan Afghaanse kant ook kan zoekt de post Kaboel nog

uit

Greet

10 2

From CSO LEGALISATIONS |
Sent maandag 7 juni 2021 10 31

J 10 2e |

1@minbuza nlI0 2g

I0 2e 10 26 @minbuza nlTo

10 2e M0 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e
^

10 2e

S minbuza nl l|l0 2 l 10 2e i0 2e

10 2e@minbuza nlCc

{10 2e 10 2« {10 2e 10 2e@minbuza nl

| 10 2e | | 10 2e | 2e

Subject FW urgent visumproces Afghaanse tolken

Importance High

10 2e @minbuza nl

Beste 10 2e

De ontvangende instantie in NL bepaalt aan welke eisen een document moet voldoen voordat deze kan worden geaccepteerd

De vraag of er in uitzonderlijk geval tijdelijk kan worden afgeweken van de standaard legalisatieprocedure {acceptatie van taskera

en huwelijksakte zonder gelegaliseerde vertalingen voor de Afghaanse tolken hoortdaarom nietthuls bij BZ maar bij de

00238rende instantie IND NVVBji^j^SO of M kan hier dus geen goedkeurig voor geven omdat BZ niet bepaalt aan well420574



een document moet voldoen

Bovendien geldt dat alleen vertalingen gemaakt buiten NL gelegaliseerd moeten worden Wordt een document in NL door een

beedigde vertaler vertaalt dan is legalisatie van de vertaling niet nodig

Met vriendelijke groet Best regards

10 2e

Consulaire Service Organisatie Consular Service Organisation CSO

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs

Terminal Zuid | Schedeldoekshaven 101 | 2511 EM Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

Email | 10 2e a minbuza nl

I0 2eT

10 2«

10 2e ^| l0 2e |
Sent vrijdag4 juni 2021 17 28

To CSO LEGALISATIONS

Cc | 10 2e l| 10K2e |
Subject urgent visumproces Afghaanse tolken

Importance High

I0 2e g minbuza nlFrom

10 2g l@minbuza nl

@minbuza nl Hlt» 2e^r~ ^10K2e | ^ 10 2e10 2e @minbuza nl

Beste collega s

Wij DAO KAB maar ook Defensie en IND zijn bezig met de reactie op en uitvoering van een kamerbrede motie die het kabinet

verzoekt het proces van het naar Nederland halen van Afghaanse tolken die voor het Ministerie van Defensie hebben gewerkt

drastisch te versnellen Dit omdat met de troepenterugtrekking die spoedig afgerond wordt de Kamer vreest voor het lot van deze

tolken

In dat kader is de vraag of het bij uitzondering mogelijk is de standaard procedure van het vragen om gelegaliseerde vertalingen

van de taskera Afghaanse ID en trouwakte voor deze aanvragers zou kunnen komen te vervallen Daarmee zou een aanzienlijk

deel van de vertraging weggenomen worden aangezien het verkrijgen van deze legalisaties bij de Afghaanse autoriteiten de tolken

vele weken tijd kost 10 2» 1Q 2e verwees mi] voor deze vraag naar jullie Zouden jullie hier een reactie op kunnen geven En

ook aangeven of en hoe verdere goedkeurlng hlervan zou moeten verlopen kan dat doc i1 of moet M dan goedkeuren

Aangezien er een brief naar de Tweede Kamer moet komende week zou het ons veel helpen als we maandag zouden kunnen

horen of hier mogelijkheden toe zijn Excuses voor deze korte deadline de politieke druk is hoog

Bij voorbaat dank

I0 2e

JT0K2eOM2^
10 2e

DIrectle Azie en Oceanie DAO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

Lj 10 2e

00238 420574



Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00238 420574



iO 2e |Q 2| I0 2e |@minbuza nn | l0 29 | j l0 2e | |@minbuza nl1
iO 2eH I0 2e | I0 2e |@minbuza nl1 | i0 2e | i0 2 i ^@minbuza nlll lQ 2e |

i0 |2e|g 10 2» l@minbuza nl] I 1QK2^ | 10 26| iQ 2e |@minbuza nl] tiO 2a| |iO 26H 10 2 |@minbuza nl]
10 2e | | 10 2^ |

|i0 2e| Thur 6 3 2021 9 36 46 AM

Subject R^ i0 2^ evacuatie lokale ambassademedewerkers

Thur 6 3 2021 9 36 46 AM

To

Cc

From

Received

Dag lQ f2^ 0 2

We overspoelen je met informatie maar gisteren was er een debat in de Tweede Kamer over de kwestie van de Afghaanse tolken

die voor defensie hebben gewerkt Deze kunnen naar Nederland komen om de asielprocedure te doorlopen maar dit is

ingewikkelder dan het lijkt De politieke druk is erg hoog op dit dossier Uit onze informatie maak ik op daflO^ i^een tolken meer in

Afghanistan heeft maar de vragen die daarbij opkomen zijn ook relevant voor lokale medewerkers discussie Dus toch nog twee

extra vragen

Kun je navragen exact welke documentert |0 2^raagt Concreet gaat het er om dat volgens Afghaanse wet je om het land

uit te reizen niet alleen een paspoort nodig hebt maar ook een door Afghaans BZ gelegaliseerde Engelse vertaling van de

Taskera Afghaans ID bewijs en een gelegaliseerde trouwakte Hier komt vanuit de Kamer veel kritiekop omdat de indruk

bestaat dat andere landen dan Nederland zich niet aan dit vereiste houden en juist dit soort documenten enorme

vertraging in het proces opieveren Hoe gaatj0 2fdaarmee om

Loopti0 2u^an tegen probleem dat de mensen die ze willen evacueren geen geldige ID papieren paspoort hebben Hoe

gaan ze daarmee om Overwegen ze Laissez Passers te geven

Dank

10 2e

From 10 2e D 2a 10 2e @minbuza nl

Sent woensdag 2 juni 2021 11 49

To | 10K2e | | 10M2e |^ [10 2e

Cc jl0 2©[il I0 2e | | I0 2e

@minbuza nl

@minbuza nl
■

0 2 p0^^ 10 2e @minbuza nl 10 2e ^1D 2€

10 2e |@minbuza nl | I0 2e j| 10K2e |^ I0 2e |@minbuza nl | 10 2e] I
10 2e gminbuza nl iQ {2e I0 [2^ 10 2e g minbuza nl

Subject RE 0 2« vacuatie lokale ambassademedewerkers

Heel nuttig dank

Jullie horen van me

Hartelilke grept

1

From | iOK26 | j iO 26 | j {I0 2e | 5 minbuza nl

Sent woensdag 2 juni 2021 11 24

To [1Q 29 0 2ti I0 2e Siminbuza nl

Cc jl0 29t| I0 2e | leviin vant einde@minbuza nl | 10 29 ^f0K^^ 10 2e] |@minbuza nl

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

~

@minbuza nl |l0M2^ |l0K^ ^ 10 2e |@minbuza nl

Subject^j0 2i vacuatie lokale ambassademedewerkers

10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e 10 2eS minbuza nl g minbuza nl

10 2e

Vanuit Kabul nog wat context

Risico analyse lastig om ontwikkelingen te voorspellen Most likely scenario muddling through stable Instability In Kabul

situatie relatief onder controle maar gevechten in de rest van het land Most dangerous scenario civil war Spannende data mbt

acties Taliban rond 4 medio juli terugtrekkinl^^J ‘ a

officiele NAVO terugtrekkingsdatum

on the ground voltooid En dan na 11 September de10 2a

10 2a

I JM^^ ieeft hier10 2a

mbt overkoepelende voorzieningen Contracten ter beveiliging van de Green zone lopen door tot volgende jaar rtAUj ork

oveigedragen aan Afgh en waarschijnlijk verder ondersteund dooF^^Medische voorzieningen Role 2 geen break voorzien

n r



Vliegveld key factor is deze week onderwerp van bespreking tusselH^^n

We hebben regelmatig overleg met de EU en NAVO landen over hun evacuatiebeleid Voor expats hebben de meeste landen een

eigen evacuatieplan {net zoals NL ready to go In ons plan voorbereid met Defensie en VCI staan triggers met bijbehorende

maatregelen t a v aanwezigheid van ambassadepersoneel en bv tijdelijk onderdak in de Groene Zone alvorens te evacueren In

extremis nemen we ook I0 2a mee onz^ 10 2a | en BSB beveiligers We hebben a Is back up een MoU met |^^toor in

extremis safe haven transport naar vliegveld en evacuatie to safe place buiten Afghanistan

Behalve 10 2a is er geen ander land dat een sluiting van hun ambassade in Afghanistan op korte termijn heeft aangekondigd

T a v evacuatie van Afghaanse ambassademedewerkers verschillen inderdaad de benaderingen per land en worden die

benaderingen ook nog steeds bijgesteld as we speak Zo zou | io 2a leen van| 10 2a ]nu ook maatregelen gaan nemen

l 2 ^ begonnen met het evacueren van lokale ambassadestaf tussen I0 2a ^ersonen Deze operatie is nu gaande Daar vindt

geen selectie plaats binnen lokale staf Wei blijven essentiele mensen achter voor de veiligheid van de ambassade Het betreft ook

personeel van culturele instellingen vaf 0 2^GOs ben ik niet zeker van meen van wel De expat staf Is hier nog steeds en neemt

deels de taken over van de lokale collega s Ik begrijp dat de pro actiev^0 2hfc uding mede voortkomt uit lessons learned van hun

traumatische ervaringen zoals bv in| iQ 2a

Ik kan hier vanuit Kabul ook nog wel meer benodigde info achterhalen maar inderdaad goed om het ook van de HQ In[l0 2a|te
horen

Hartelijke groet

I0 2e

10 2e ^| 10 26 |
Sent woensdag 2 juni 2021 11 08

To I0 [2e @minbuza nl

@minbuza nl

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e l0 2e 10 2e 5 minbuza nl 10 2e 10 2e

10 2e

Cc |iQ 2fetl| I0 2e 10 2e 5 minbuza nl | iQ 2e ^{0 2^ ] I0 2e | 5 minbuza nl | i0 2e | ^ I0 2e

10 {2e 5 minbuza nl

Subject RE NATO FMM Summit gesprek me fl|0 ^ollega over AFGH

In beginsel wijzelf maar post heeft net als aantal andere landen een MoU meflipK2^oor noodevacuatie Dat is echter

alleen als er plek is^ dus eigen plannen zijn ook noodzakelijk Wordt wel gekeken naar samenwerking met andere EU

landen

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

Van I0 2g 0 23^ 10 {2e @minbuza til

Datum woensdag Q2 jun 2021 8 34 AM

Aan @jainbuza nl @minbuza nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e^ 10 2e

10 2e @Tnmbuza nl

I0 2e |@minbiiza nl | l0 26 | fb ^ cj I0 2e |@minbuza nl | l0 2e | ^ 10K^

10 2e 10 2e

Kopie l0 2e^ 10 2e

10 2e @niinbiiza nl

Onderwerp RE NATO FMM Summit gesprek met 0 ^^oUega over AFGH

Heel nuttig dank

En mocht het noodzakelijk zijn wie evacueert er dan Met wie hebben we afspraken

I0 2e

I0 2e ^| 10 2e |
Sent woensdag 2 juni 2021 08 32

T 00239^ ^minbuza nl

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e IO 2e 10 2e 5 minbuza nl 10 2e 10 2e 420580



10 2e @minbuza nl

Cc M0 2 ii I0 2e I0 2e @minbuza nl
■

0 2 [ 0 2 ^ c 10 2« @nninbuza nl 10 2e | 10 2e

I0 2e @minbuza nl

Subject RE NATO FMM Summit gesprek t^oH^ga over AFGH

Nederlandse intentie is om te blijven zolang de veiligheidssituatie dat toelaat Wei hebben we contingency planning dus

die zich richt op bepaalde triggers qua veiligheidssituatie Zo zijn er tot nu toe geen aanslagen tegen intemationale

troepen of partners uitgevoerd als datverandert is dat een eerste trigger om te gaan afschalen maar nog niet

noodzakelijkerwijs te vertrekken De kans dat de veiligheidssituatie verslechtert is reeel maar de situatie is heel

onvoorspelbaar

Waar we mee worstelen is de dreiging richting lokale staf Onze post signaleert die dreiging en ziet hem als concreet en

reeel terwijl bijv de i0 2a landen dat niet zien Elk land lijkt een andere inschatting te hebben vandaar dat het heel

zinvol zou zijn te horen welke overwegingen aan de |nQ ^3 | beslissing ten grondslag liggen zij zijn immers degenen die

het meest rigoreus tewerk lijken te gaan Dan kunnen we dat meenemen in het gesprek dati0 2^hopelijk binnenkort met

M heeft over onze handelingsopties

Ik kopieer even i0 2e en io 2e van de post Kaboel in die waren ook in Kaboel aan het rondvragen met dit soort

vragen Misschien hebben zij aanvullingen

Veel dank

10 2d

Verzonden met BlackBerry Work

Cwww blackberrv cQm

Van | 10 2e jo ^ 10 [2e |@minbuza nl

Datum woensdag Q2 jun 2021 8 19 AM

Aan | 1Q [2e ] | 10 2e |
Kopie ^10 2e^| 1Q 26 ^Pf^

^^ ^^ ^

Onderwerp RE NATO FMM Summit gesprek metioji^toUega over AFGH

@minbuza nl @minbuza nl10 2e 10 2e 10 {2eK 10 2e

10 2e C 0 2i 1Q 2e @minbuza nl10 2e

Dankjel I0 2e

Wat zijn onze ideeen over de NL kanselarij Wat is onze risico analyse

Kan je het beeld een beetje inkleuren Anders zit ik te haperen bij de eerste de beste tegenvraag

Dank

io 2e

10 29 ^| 10 2e |
Sent dinsdag 1 juni 2021 19 34

10 2e | [lOK2^]
Cc l|l0 2aii 10 2e 10 2e | am inbuza nl | 10 29 | |0 {2^kj 10 2e | Sminbuza nl

Subject RE NATO FMM Summit gesprek mdl^^^llega over AFGH

10 2e @minbuza nlFrom

@minbuza nl lQ 2e | I0 2e @minbuza nlI0 2eTo

Jazeker Ik den k dat doorvragen op deze zinsnede uit het vers lag van 10 2e hieronder wel zinvol is

QUO

Vwb de I0 2a ambassade in Kaboel volgens hem I0 {2a landgenoten zijn opgeroepen te vertrekken Lokale medewerkers

worden naar 10 2a gehaald om daar opvang te krijgen jJver duur verblijf status van deze Afghanen etc koj 10 2» |ne niets

zeggen was niet zijn competentij Ca 50 was in elk geval al weg nu Er was nog niets besloten over het sluiten van de iQ 2a

ambassade Wel werkte men nu aan afschalingsplannen

UNQUO

We hebben inderdaad vernomen dat de| CiOK^a |ypornemens zijn een grote groep Afghanen naar| I0 2a [overte brengen

Is er sprake van enige selectie of iedereen wij begrepen via media dat het lokale medewerkers gezin en ook mensen

00239^ ® voor NGO s gewerkt hebben gezin

Hebben I0 2a Intel die wijst op concrete dreiging richting deze groep Afghanen
420580



Wanneer gaan ze dat doen Zijn ze dat nu al begonnen of gaan ze dat pas doen als er concrete verslechtering van

veiligheidssituatie is

Krijgen deze mensen dan allemaal asiel in 10 2a

Welke definitie van gezin hanteren zij daarbij

Hoe runnen ze de ambassade dan zonder lokale staf

Aan onze kant wordt ook hard gewerkt aan contingency planning en ook de kwestie watte doen met lokale medewerkers Over

dat laatste is nog geen beslult genomen maar dit zit er wel aan te komen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e

DAO 10 2e

10 2a 10 2S 10 2e @minbuza nlFrom

Sent dlnsdag 1 junl 2021 17 16

To 10 2e [ 2 j 10 2e S minbuza nl

@rr lnbuza nl 10 2 OK^10 2e IJ I0 2a |
10 2a @m inbuza nl

Subject RE NATO FMM Summit gesprek m4f| ^ l^ollgga over AFGH

I0 2e @minbuza nl 10 2eii I0 2e I0 2eCc

Ha 10 2e

Fijn dat je die afspraak hebt Belangrijk voor ons om te weten waar de | ^0 2a [staan en wat hun plannen zijn | ^0 2e | 10 2e}en
|0 ^kunnen je wat gerichte vragen en de stand van denken aan onze kant meegeven

HGrt

10 2e

From | iO 2g D 23^ 10K^S l@minbuza nl

Sent dlnsdag 1 junl 2021 16 34

10 2e | [10 2^ ^
Subject FW NATO FMM Summit gesprek merfo^^llega over AFGH

10 2e @minbuza nlTo

Ha ^0 2^
Alles wel

Ik begrijp dat Ik bij jullie moetzijn over Kabul

Kan jij me een paar pointers laten geven

Of moet Ik bij VCI zijn {bij wie dan exact

Dank

io 2e

From I0 2e ||0 2^ 10 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 1 juni 2021 16 32

To 10] 2e 3 2s[ 1Q 2e] ig m inbuza nl

Subject RE NATO FMM Summit gesprek meft[^|jollega over AFGH

Ik niet 10 2e ligt bij DAO en VCI DBV

From | i0 2e |o 2f| I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 1 juni 2021 16 21

0 2j I10 2e iSminbuza nl

Cc7| T^7^^ i0K2e |
420580

I0 2e 10 2e I0 2e I0 2e @minbuza nl il0 l2^@minbuza nl



10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @rr inbuza nl

Subject RE NATO FMM Summit gesprek met^^^llega over AFGH

I0 2e collega^s

I0 2^zijn club zal verantwoordelijkzijn voor de evacuatieik spreek vrijdag metl|0 2fl 10 26 directeur

planner aan 10 2a zijde

10 2a

Hebben jullie specifieke vragen Waar staat ons eigen denken

Hgr

I0 2e

00239 420580



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

|i0 2e| Thur 6 17 2021 3 53 43 PM

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Received

From

Thur 6 17 2021 3 53 48 PM

Dag is de suggestievan de ambassade om opte nemen in de antwoordmail {zie in die annex aan mensen die afgewezen worden

From | 10 2e | 10 2e |
Sent donderdag 17 juni 2021 16 37

10K2e] | |{10 2e |
Subject RE Nieuwe procedure tolken

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nlTo

Hi 10 2e

Waar wordt

We also have a general asylum procedure about which we would like to inform you

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

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

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

https www unhcr ora where we work html

Vandaan gehaald

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

10 2e

10 29

10 2e lOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2500 EB

Den Haag | Nederland

10 2eT

minbuza nlpq ze

10 2e

From I lOK2e | | I0 2e | I0 2e

Sent donderdag 17 juni 2021 16 00

To I 10M26 I | 10 2e | ^ 10][2e

flOK2^l ND A B DHR 01 | 10 2e |@lnd nl | | amindef nlj |lO 24j| 10 2e

I0 2ek I0 2e @m inbuza nl 10 2g @minbuza nl j IQ ^^ it 2e

^ 10] 2e |@ind nl kl0 [29 | | 10 [29 | | 10 [29]
^

lO 2e^ lOK2e |^ I0 2e

nOK2e n@minbuz^nl | 10M2e | |{10 2e |^ 10 2e

I0 2e [s minbuz3 nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

g minbuza nl

10 2« I0 2e j l0M2e |@ind nl | I0 2e

@minbuza nl IO 2eli 10 26|

5 minbuza nl

IND SUA AAEB

@minbuza nl

1Q 26 | | 10H2» | ^mindef nl jlOKM| I0 2e | jl0 2ej
@minbuza nl jiO 2e| i|iOK24 | iOK2e |@minbuza■nl ^^0K^ff^|

@minbuza nlCc

van

Dank 10 2e

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

kiinnpn kijken Als ik het goed begrijp moet 10 2e urgent een aantal mensen een afwijzingsmail sturen dus dat kan niet warh^n

lQ9 ^Pbesluit van dejuristen
420581



Vwb jouw suggesties voor de afwijzingsbrief kopieer ik| iQ 2e |yan DCV in

Jullie hebben nu staan

We also have a general asylum procedure about which we would like to inform you

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

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

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

https www unhcr org where we work html

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

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

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

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

kansrijke optie is

kun jij even meekijken Voor jouw gemak dus even relevante passage in deze mail gezet10 2e

Greet

10 2e

J rom | 10 2e | | 10 2e | j 1Q 2e

Sent donderdag 17 juni 2021 09 08

To I 10 2e \ IND A B DHR Ol 10 2e | aind nl

Q0 2e I IND A B DHR Ol ^ 10 2e |^ind nl

jl0 2e|^ I0 [2e | | I0 2e |@minbuza nl

@ind nl

Cc | 10 2e |J 10K2e | j 10 {2e

@minbuza nl

10 2e

10 2e @mindef nlj IO 2^J
@minbuza nl C 0 ^J I0 2e

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl10 2e

10 2g IND SUA AAEB

| 10 2e |@mindef nl jlO ^et| I0 2e | ^
@minbuza nl n0 2e| lOK^e @minbuza nl ^ 10 ^ 10 ^i

@minbuza nl I0 2e

10 2e 10 2e i 10 2e 10 2e

I0 2e @minbuza nlvan

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Beste collega s

Naar aanleiding van jullie punten vinden jullie een nieuwe versie van de procedure in de bijiage Ik heb voor de duidelijkheid de

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

Wat betreft de vraag vatfl 3^i0 2{

Het lijkt ons goed om ons te blijven informeren over wie de aanvrager opwacht bij aankomst in Nederland Mocht de

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

Greet

I0 2e

From 10 2 10 2e

Sent dinsdag 15 juni 2021 15 00

IND A B DHR Ol ] 10 2e |@ind nl | 10 2e ^| 10 2e | j
IND A B DHR Ol^ 10 2e |@ind^ | 10 2e |@mindef nl^|lO 24

@minbuza nl DAO PRAF j 10 2e @minbuza nl C 0 24

10 {2e @minbuza nl

l@minbuza nl

To 10 2e

10 2eI0 2e

jl0 2e^ 10 [29 | | 10 2e

10] 2 @ind nl

I0 2e L| lOK2e |^ 10 2e ^@minbuza nl | [10 2e ^ | 10 2e ^@mindef nl |ioK^| 10 2e | tl0M2e
1Q] 2e 1@minbuza nl | 10M2e M 10 2e |^ 1Q 2e] |@minbuza nl ^1Q 2H^ 0 24 cj 10K2e IfSminbuza nNlOK^fflQK^i

van 10 2e @minbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

IND SUA AAEB10 2e

Cc

00240
Dag alien

420581



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

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

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

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

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

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

door wil gaan dat het inderdaad niet bij de IND belandt

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

dossier zich bevindt als wij er niet mee bezig zijn

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

hebben

Op de overige vragen kom ik terug

Groet

I0 {2e

IND A B DHR Ol I0 2e 5 ind nlFrom

Sent dinsdag 15 juni 2021 14 13

To I I0 2e I 10 26 I ^
10]f2e |[sid a B DHR 01 S3ind nl ■0M2e SJmindef nij 10 2e SJminbuza nl IO [^Qii 0 [^Q

I0 2ek I0 2e @minbuza nl DAO PRAF @minbuza nl J IQ 2^ I0 2e

] 10 2a |@ind nl

I0 2e I | lOK2e |^ 10 2e

nOK2e n@minbuza nl | lOM2e | |{10 2e |
minbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

10 2e

10 26 10 2e t| ^0 2e | 10 26 5 minbuza nl | [@minbuza nl

I0 2e

^2e| ^1 I0 2ej |@mindef nl jl0 2et| 10 2e |4l0 {2ej
I0 2e l@minbuza \^iO 2e|^|iOK24 | iOK2e |@minbuza■nl ^^0K^|10 2el

@minbuza nlCc

10 2evan

Hoi 10 2e

Bedanktvoor het stuk met de nieuwe procedure

Ik heb wel een vraagje dit overzicht is sec bedoeld voor KAB en DAO neem ik aan Anders mis ik wel wat stappen voor Def en IND

Verder heb ik het idee dat de stappen

DAO reoQeert richtincj KAB

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

twijfeigevallen wordt de questionnaire toegestuurd Bij de questionnaire worden ook de nodige identiteitsdocumenten uitgevraagd

standaardmaif 2

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

kommandanten

Inqevuide 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 initiefe documentencheck uit o b v de binnengekomen scans van identiteitsdocumenten

Beoordeling van casus komt binnen bij KAB van DAO

Indien neaatief KAB stuurt mail 6

00240^
^^^^ op volgorde staan Als Defensie aanvrager kan vinden en dus onderkend is dat hij tolk was krijgt hij een

420581
quesLiunnaire Als ult de Q en de info van Defensie blijkt dat de aanvrager tolk was zal de beoordeling door de IND van de Ldsus



nooit negatief zijn

Dus de stap beoordeling van casus indien negatief hoort mJ {althans in 99 van de gevallen voor zover ik weet v66r de stap

ingevulde questionnaire

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

verwachtingen te scheppen bij de aanvrager

Vender nog een opmerking over standaardmail nr 6

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

requirements for a protective status in the Netheriands

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

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

voorkomen worden zoals eerder besproken

Daarom hadden we een tijdje terug een tekstvoorstel gestuurd

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

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

you are not known in their records

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

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

je een appellabel besluit neemt

Groet 10 2e

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

Verzonden maandag 14 juni 2021 12 47

Aan 10 2e |J 10 29 | j 10 2e

i10H2e InD A B DHR OI^ 10M2e |@ind nl | 10 2eM amindef nlrtQ 2^jl I0 2e Isminbuza nl l0] 2mi0] 2

jlOK2e| ^ I0 2e |@minbuza nl DAO PRAF 10 2e |@minbuza nl

CC | 1Q 2b ^| 10 2 |^ QOK^e

~

^ Sminbuza nl^ lQM2e | j 10 2e | amindef nl jlO m 10 2e |^10 2e

10 2e 1@minbuza nl | l0 2e | |{10 2e |^ l’^2e |@minbuza nl jlO 2e|^|lOK24 r~ i^e |@minbuza■nl ^^0K4|10 2e

@minbuza nl

IND A B DHR Ol 10 2e @ind nl i0 2e
^@minbuza nl 10 2e

10 2evan

Onderwerp RE Nieuwe procedure tolken

Dank 10 2e

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

nodeloos bureaucratisch klinkt in de ogen van sommigen

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

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

weten

Groet

10 26

10 2 | | 10 2e |cj I0 2e

Sent maandag 14 juni 2021 11 37

10 26 [ IND A B DHR OKI 10 2e |@lnd nl | 10 2e | IND A B DHR Ol ^ 10 2e | Sind nl

10 2e l|Sminbuza nl jl0 2et| 10 26 | | 10 26

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

jjl0 2ej ^ r 10 26 |^indef nl jl0 2et| 10 2e | |
^ | 10K2e | | 10 2e | ^ 10 [29 |@minWza nl ^10 2e|^|loT24H ^OK^e |@minbuza■nH^0K2H^° P^

Bminbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

@minbuza nlFrom

To

@minbuza nl

10 2e I0 2e 10 2e

Cc I0 2e I0 {2e I0 2e @minbuza nl

I0 2e

10 2evan

00240 P®’’ oude document Dit moet hem natuurlijk zijn 420581



From I0 2e | | 10 26

Sent maandag 14 juni 2021 14 04

IND A B DHR Ol I0 2e |@ind nl
^

10 29 @inindef nljl0 24 10 i^^ IPK^e Sminbuzg nl MQ 29| 10 2^

10 2d |l 10 2e |

10 2e 10 2e IND A B DHR Ol I0 2e @lnd nlTo

10 2e minbuzg nl

{I0 2e @minbuza nl DAO PRAF I0 2e g minbuza nl

10 2e |@mindef nl l0 2ek | 1D 2e | [l0 2e

S minbuza nl iO 2e|t|lQK24 | lOK2e |^inbuza■nl ^^0K2i^1P 2el

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

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

10 2e

10 2evan

Subject RE Nieuwe procedure tolken

Bestfei ia 0 {2«

Veel dank Hierbij de laatste versie dan

Greet

10K2e

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

Sent maandag 14 juni 2021 13 46

10 {2e ^| 10 2e |^
10] 2 @mindef nljl I0 2^J
10 2e ^10K2e | [

Cc | 10 2e U l0 2e |^

5 minbuza nl 10 2s _ IND A B DHR Ol 10 2e @ind nl

gminbuza nl 10] 2et 10 2a t10 2 @minbuza nl

@minbuza nl

10 2«To

10 2e

10} 10 2g @minbuza nl

^10 2ej I0 |2e T@mindef nl |i^| 10 2e ^
10 2e |@minbuza nl | 10K2e | | 10 2e | ^ 10 [2iT |@minbuza nl jlO 2e|^|lOK24 | 10K2e |@min^za nl ^^0K2ffl^i

van 1Q 2e |g minbuza nl

Subject RE Nieuwe procedure tolken

I0 2e

10 2e @minbuza nl

Hoi 10 2e

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

toegevoegd aan het documenten zoals de procedure in de praktijk verloopt

Groetjei10 a^0 2

Met vriendelijke greet

I0 2e

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

10 2e

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag |

T

IVl i6 10 2e

F

10 2e @ind nl

http www ind nl

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

Verzonden maandag 14 juni 2021 10 57

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

10 2e @mindef nlj i0 2^j i0 2e 1D 2e @minbuza nl 1Q 29| 10 |2e

10 2e ^10K2e | |
^

10K2e IND A B DHR Ol 10 2e @ind nl10 2e

10 2« @minbuza nl

@minbuza nl DAO PRAF ^
I0 2g |@minbuza nl

CC | ~IO 2a | | 10 2e | | 10 [29] |@minbuza nl 10 2e 10 2e @mindef nl i ~I0 P9 10 2e i0 2e

00240^^ @rninbuza nl 10 2e i 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2B I0 |2^}g I0 2e @minbuza nl l0 2 ^
~

lOK2e |@minbuza nl

10 26

420581
Van



Onderwerp Nieuwe procedure tolken

Beste collega s

In de bijiage vinden Jullie de nieuwe procedure voor de tolkencasuistiek zoals eerder afgestemd

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

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

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

Hartelijke groet

{10 2ej| 10 2e

Embassy of the Kingdom of theNetherlands

Road of Ministry of interior Malalai Watt^ Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10 2eT

10 2eM

l@minbuza nlI0 t2a
http www riiksoverheid nl

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

00240rdt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan 420581



10 f2e [ llOK^ 10 2eTo @minbuza nl]
10 2e 10 2eFrom

Sent Tue 5 18 2021 1 46 53 PM

Subject RE Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van deAtghaanse tolken

Received Tue 5 18 2021 1 46 53 PM

Ja ik neem aan van wel Heb ze meteen gevraagd welk niveau zij op mikken Met het oog op AO RBZ en AO NAVO FMM hadden we

morgen al spoedoverleg staan van DBF IND J V en BZ en de stukken zijn al in vergevorderd stadium

From I I0 2e | |l0 2^ gj 00 2e

Sent dinsdag 18 mei 2021 14 45

10 2« l| 10 2e |

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

Subject RE Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

To

Ja kreeg het zojuist door inderdaad DEF cobrdineert dus ok voor ons neem ik aan

From | 10 2e ^| l0 2e |
_

Sent dinsdag IS mei 2021 14 44

10 {2e I0 2e

10 2e g minbuza nl

g minbuza nlTo

Subject FW Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

t i

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

Sent dinsdag 18 mei 2021 14 32

10 2« l| 10 2e | @minbuza nl 10 2e ^10] 2^ 10 2e @minbuza nl

Subject FW Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

10 2eTo

Ha 1Q 2e 8 0 2 f

lets meer ademruimte op dat gebied dus Overigens hebben bij de recente TB Afghanistan iO 2e j io 26| en

wel samen gebrieft

10 2e

Hartelijks I0 2e

Van 10 2» [ I0 {2ej I0 2e | BS AL DGB KAB | 10 2e |@mindef nl

Verzonden dinsdag 18 mei 2021 14 25

Aan | I0 2e |0Kjl0 2e] 10 ^S AL DGB DIA CL MISSIES j 10 2e | Smindef nl | 10 [29 | up KOU BS AL DGB DIA CL

NATION 4 iOK2e |@mindef nl ’DOB PIP ^ iQK^g |@minbuza nl kiO [2e |0 2^£ AL BSG 4 I0 2e |@rnindef nl | iQM^e

||Q 2^TK0LMARNS BS AL BSG ^ C1Q 29 |@mindef nl

CCf 0] 2^K2e |BS AL BSG 10 2e @mindef nl BSG Parlementaire Aangelegenheden BS AL BSG

@mindef nl

Onderwerp RE Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

10 2e

Goedemiddag

Net gebeld door de griffie VCD

Datum is nu 27 mei 10 30 11 30

De griffie begrijpt dat we 3 briefers willen en ziet ook de noodzakelijkheid maar verzoekt ons rekening te houden

met maximaal 2 briefers ivm de coronaregels TK

Mvg I0 2e

Van 10 2e | | 10 2e [lTKOLMARNS BS AL DGB KAB

Verzonden dinsdag 18 mei 2021 13 46

Aan | 10K2erT^10 2ell0} 2e BS AL DGB DIA CL MISSIES

NATION | I0 2e | Smindef nl DOB PID ^ 10 2g |iSminbuzg nl | 1Q f2e [lO 2^ AL BSG ^ 10K2e | Smindef nl

@mindef nl

10 2e @mindef nl

10 2e g mindef nl 10 2e | UF KOL BS AL DGB DIA CL

10 2e I

{10 12^ |tkOLMARNS BS AL BSG 4

ClQQ2^i|^^ES AL BSG j 10 2e bmindef nl

Onderwerp Re Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

10 2e

420583



En nog een kleine aanvulling er wordt nu gezocht naar een datum waarbij het op zijn vroegst donderdag is

Zodra ik meer heb^ kom ik in de lucht

Mvg| 10 2e

I0 2e LTKOLMARNS BS AL DGB KAB

Datum dinsdag 18 mei 2021 om 13 44 38

Aan

@mindefnlVan I0 2e 10 2e

0 29 I0 {2e C0 2e BS AL DGB r IA CL MISSIES” @mindefnl ”| i0 2e [lJF
@tniiidef nl ”T OB PID j lOK^g |f^^buza nl 1 I0 2e

i0 2e |^TKOLMARNS BS AL BSG”

10 2e 10 2e

KOL BS AL DGB DIA CL NATION”

BS AL BSG” 10 2e |@mindef nl ”L

10 2e

10 2e

@mindef nl10 {2e

Cc |io 26jiiO 2e 3s AL BSG”

Onderwerp Fwd Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

@mindef nl10 2e

Goedemiddag

Hierbij ook het officiele verzoek voor een TB over de situatie met de Afghaanse tolken

De Griffie VCD houdt rekening met een TB van een uur waarvan onze presentatie maximaal 20 25 minuten is

Het antwoord dat gevraagd wordt in de brief zal gegeven worden middels de toestemming MINDEF mn BZ en JenV voor

deelname van de betrokken ambtenaren functionarissen

Mvg| 10 26

10 2e @tweedekamer nlVan

Datum dinsdag 18 mei 2021 om 11 47 14

Aan j 10 26 | Q0 2e [LTKOLMARNS BS AL DGB KAB”

Aangelegenheden BS AL BSG”

Onderwerp Verzoek om een vertrouwelijke briefing m b t de situatie van de Afghaanse tolken

10 2e

@mindef nl ” BSGParlementaireI0 2e

@mindefnlI0 2e

Beste collega s

Hierbij stuur ik jullie bijgaande brief inzake de situatie van de Afghaanse tolken

Met vriendelijke greet

10M2e |0 [2fi0K^

riQV2e^

10 2e

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018 2500 EA

T 10 2e

10 {2eM

I e| 10 2e | S tweedekamer nl | iwww tweedekamer nl

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

i0024lW mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability fc420583
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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