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Bijlagen: 

1. Relevante artikelen uit de Wob
2. Documentenlijst 
3. Openbaar gemaakte documenten

Geachte […], 

In uw brief en e-mail van 29 april 2020 heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de 
repatriëring van Nederlanders uit Marokko in verband met de 
coronapandemie.  

U vraagt om de openbaarmaking van de hieronder nader gespecificeerde 
informatie: 

“Documenten en communicatie bij of onder u aanwezig inzake de 
repatriëring van mensen met een Nederlands paspoort uit Marokko 
voor het tijdvak maart 2020 tot en met heden. 

Ik bedoel hier (interne) documenten en correspondentie over dit 
onderwerp, en documenten en correspondentie tussen uw ministerie 
en (afgevaardigden van de overheid van) Marokko. 
Dit omvat niet communicatie met journalisten.” 

De ontvangst van uw verzoek is per e-mail bevestigd op 29 april 2020. Op 
25 juni 2020 is de beslistermijn met 4 weken verdaagd.  

Op 22 mei 2020 heeft er een achtergrondgesprek plaatsgevonden op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken over het door u ingediende verzoek om 
informatie. 

Op 26 mei 2020 is er contact geweest tussen u en mijn ministerie. In dat 
gesprek bent u geïnformeerd over de stand van zaken en zijn afspraken 
gemaakt over volgende contactmomenten. 

mailto:Wob@minbuza.nl
mailto:COM@minbuza.nl
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Op 13 juli 2020 bent u bij e-mail geïnformeerd dat uw verzoek een grote 
hoeveelheid documenten omvat en is verzocht om een precisering. Op 22 
juli 2020 heeft u mijn ministerie per e-mail laten weten dat er binnen circa 
een week tijd een precisering zal volgen. 
 
Op 23 juli 2020 heeft u een ingebrekestelling ingediend, ondanks dat het 
overleg over een precisering van het verzoek nog gaande was.  
 
Op 31 juli gaf u telefonisch de volgende precisering: 

“Het gaat om het diplomatieke proces rond de repatriëring, alle (puur) 
logistieke stukken/correspondentie mogen buiten beschouwing worden 
gelaten”.  

 
Dit is bevestigd en nader toegelicht bij e-mail van 6 augustus 2020: 

“Klopt. We zijn geïnteresseerd in het meer diplomatieke verkeer. Wat 
we dus niet bedoelen is de communicatie om persoon A, persoon B, 
enz.. uit Marokko te krijgen. Maar de algemene en concrete afspraken, 
overleggen, communicatie om Nederlanders uit het land Marokko te 
repatriëren dus wel. Communicatie tussen (diplomaten en ambtenaren 
van) Nederland en Marokko ook. Dus geen communicatie over de 
repatriëring van individuen, vliegtickets, vergoeding van 
hotelovernachtingen en noem het maar op.” 

 
Op 19 augustus 2020 heeft u een beroepschrift ingediend tegen het niet-
tijdig nemen van een besluit. Bij verweerschrift van 4 september heb ik 
gereageerd op het beroepschrift. Daarbij heb ik aangegeven dat de reden 
voor het overschrijden van beslistermijn ligt in de complexiteit en omvang 
van het verzoek. De precisering van 31 juli 2020, nader toegelicht op 6 
augustus 2020, heeft ertoe geleid dat de reikwijdte van het verzoek sterk 
ingeperkt kon worden. Het oorspronkelijke verzoek had betrekking op 
informatie verspreid over verschillende dossiers en zou gaan om  circa 
10.000 documenten. Door de precisering kon het aantal te lichten 
documenten ingeperkt worden tot circa 1.250 documenten. Die 
documenten zijn allen geopend, beoordeeld en geordend. Verder heb ik aan 
de rechtbank aangegeven dat covid-19 als vertragende factor heeft 
gewerkt. 
 
Op 29 september 2020 heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard 
en bepaald dat ik binnen acht weken, dus uiterlijk op 24 november 2020, 
een besluit op uw verzoek aan u dien te verzenden, bij gebreke waarvan 
een dwangsom van €100,- per dag wordt verbeurd met een maximum van 
€15.000,-. 
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Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 
 
Wettelijk kader 
 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-
artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 
 
Inventarisatie 
 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 130 documenten aangetroffen die 
binnen de gepreciseerde reikwijdte van het verzoek vallen. De aangetroffen 
documenten zijn als een binder opgenomen in de inventarisatielijst. De 
inventarisatielijst is een bijlage van dit besluit.  
 
In de inventarisatielijst is opgenomen welke documenten (gedeeltelijk) 
openbaar worden gemaakt en welke documenten niet openbaar worden 
gemaakt. Voor de niet openbaar gemaakte documenten of delen daarvan, 
is in de inventarisatielijst aangegeven welke artikelen van de Wob van 
toepassing zijn. Daarnaast is in de openbaar gemaakte documenten bij 
informatie die niet openbaar wordt gemaakt, de toepasselijk grond uit de 
Wob opgenomen. 
 
Besluit 
 
(Gedeeltelijk) openbaar 
 
Ik heb besloten een deel van de aangetroffen documenten (gedeeltelijk) 
openbaar te maken op grond van de Wob. Bij het niet openbaar maken van 
bepaalde informatie bij deze documenten heb ik de artikelen 10, tweede 
lid, aanhef en onder a en e en artikel 11 van de Wob toegepast. Voor de 
motivering voor het niet openbaar maken van bepaalde informatie, verwijs 
ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit. 
 
Niet openbaar 
 
Ik heb besloten een deel van de aangetroffen documenten integraal niet 
openbaar te maken op grond van de Wob. Bij het niet openbaar maken van 
de informatie in deze documenten heb ik de artikelen 10, tweede lid, aanhef 
en onder a en e en artikel 11 van de Wob toegepast. Voor de motivering  
voor het niet openbaar maken van bepaalde informatie, verwijs ik naar het 
onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit. 
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Buiten reikwijdte 
 
In de aangetroffen documenten staat ook informatie die valt buiten de 
reikwijdte van uw verzoek. Daar waar dat het geval is, heb ik dat op de 
betreffende documenten aangegeven met de aanduiding ‘valt niet onder 
verzoek’ dan wel ‘ander onderwerp’.  
 
Overwegingen 
 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, 
van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.  

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het 
publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het 
komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de 
openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon 
of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten 
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke 
belang van de verzoeker. 
  
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit 
betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend 
aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende 
documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij 
daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande 
belangenafwegingen dan ook plaats. 
 
Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere 
staten en met internationale organisaties. 

Met deze uitzonderingsgrond wordt blijkens de geschiedenis van de 
totstandkoming van deze bepaling beoogd te voorkomen dat de wettelijke 
plicht tot het verstrekken van informatie tot gevolg zou hebben dat de 
Nederlandse internationale betrekkingen schade zouden lijden. Voor de 
toepassing van deze bepaling is het niet noodzakelijk dat men een 
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verslechtering van de goede betrekkingen als zodanig met andere landen 
of internationale organisaties voorziet. Voldoende is dat met als gevolg van 
het verschaffen van informatie voorziet dat het internationale contact op 
bepaalde punten stroever zal gaan lopen, met als gevolg bijvoorbeeld dat 
het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, of het voeren van 
bilateraal overleg met landen of internationale organisaties, moeilijker zou 
gaan dan voorheen, of dat men in die landen of internationale organisaties 
minder geneigd zou zijn tot het verstrekken van bepaalde gegevens dan 
voorheen. 

Daar waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast, is het belang van de 
betrekkingen van Nederland met Marokko in het geding. Het betreft intern 
uitgewisselde informatie over de relatie met Marokko, informatie van 
Marokko en informatie over (de rol van) Marokko met betrekking tot de  
repatriëring van Nederlanders uit Marokko, direct uitgewisselde informatie 
in notes verbales met Marokko en informatie uit gevoerde dan wel  te 
voeren gesprekken met vertegenwoordigers van Marokko.  

Daar waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast, kan ook het belang 
van de betrekkingen van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en 
de Europese Commissie in het geding zijn. Het betreft informatie van en 
over de betreffende landen en de Europese Commissie in relatie tot de 
betrekkingen met Marokko en informatie uit gevoerde dan wel op dat 
moment te voeren gesprekken met vertegenwoordigers van de betreffende 
landen en de Europese Commissie. Bij de repatriëring van Nederlanders uit 
Marokko heeft er namelijk afstemming en samenwerking plaatsgevonden 
met genoemde landen en de Europese Commissie, met als doelstelling om 
burgers zo goed en spoedig mogelijk te repatriëren. Reden hiervoor is dat 
in genoemde landen, net zoals in Nederland, een relatief groot aantal 
personen leeft met nauwe banden met Marokko. 

De betrekkingen met Marokko, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje en de 
Europese Commissie zouden geschaad worden, wanneer de desbetreffende 
informatie openbaar zou worden gemaakt op grond van de Wob. Dit zou de 
noodzakelijke vertrouwelijkheid en effectiviteit van het diplomatieke 
verkeer en bilateraal overleg ondermijnen. Afwegende het belang van de 
internationale betrekkingen en het publieke belang bij openbaarmaking, 
acht ik het eerste zwaarder wegen. Ik heb daarom besloten de 
desbetreffende informatie niet openbaar te maken op grond van de Wob.  

Op de inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten 
is toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding 
‘10.2.a’. 
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd. 

In de documenten staan persoonsgegevens. Dit betreft met name namen, 
e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens maak ik niet 
openbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze persoonsgegevens 
de privacy van betrokkenen prevaleert boven het belang van 
openbaarmaking. De persoonsgegevens heb ik daarom verwijderd uit de 
documenten. 

Met betrekking tot de namen van ambtenaren is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om het beroepshalve functioneren 
van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op 
het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt 
anders indien het betreft het openbaar maken van namen van de 
ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar 
maken daarvan verzetten. Van openbaarmaking van de namen wordt in 
beginsel afgezien indien het ambtenaren en derden betreft die niet uit 
hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. Daarbij is van belang 
dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele 
burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking 
van de naam in de zin van de Wob. 

Op de inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten 
is toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding 
‘10.2.e’. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad  

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld 
ten behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: 
nota’s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, 
correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen, 
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samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van 
ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet van de 
bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, 
uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen 
vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen 
die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en 
-voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid 
onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk 
zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil 
nemen relevant. 

Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, 
opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde 
argumenten. 

Een groot deel van de aangetroffen documenten is opgesteld ten behoeve 
van intern beraad. Dit betreft bijvoorbeeld e-mails, spreekpunten en 
bulletins. In die documenten staan persoonlijke beleidsopvattingen voor 
intern beraad. Het gaat om meningen, commentaren, voorstellen en 
conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten met betrekking tot de 
voorliggende bestuurlijke aangelegenheid. Ik verstrek daarover geen 
informatie.  

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering indien de betreffende persoonlijke beleidsopvattingen 
zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen 
aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in 
niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze 
persoonlijke beleidsopvattingen. 

Op de inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten 
is toepassing van deze beperkingsgrond aangegeven met de aanduiding 
‘11’. 

Wijze van openbaarmaking 
 
De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de 
Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan.  
 
Plaatsing op internet  
 
De openbaar gemaakte documenten en dit besluit worden geplaatst op 
www.rijksoverheid.nlU17T, zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.  
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Dwangsom 
 
Op 29 september 2020 heeft de rechtbank bepaald dat ik binnen acht 
weken, dus uiterlijk op 24 november 2020, een besluit op uw verzoek aan 
u dien te verzenden, bij gebreke waarvan een dwangsom van €100,- per 
dag wordt verbeurd met een maximum van €15.000,-.  
 
De door de rechtbank getelde termijn heb ik met vijftien dagen 
overschreden. Gelet daarop ben ik u een dwangsom verschuldigd van 
€1.500,-. Dit bedrag wordt binnen zes weken na bekendmaking van dit 
besluit aan u betaald. Ik verzoek u mij een factuur, met kopie van deze 
beslissing, te e-mailen aan E-FACTUREN@minbuza.nl 17T en 
17TWob@minbuza.nl. Op de factuur dient17T het nummer en de tenaamstelling 
van de rekening vermeld te worden waarnaar het bedrag kan worden 
overgemaakt. Op de factuur dient eveneens het volgende 
middelenbestedingsnummer (MBS) vermeld te worden: 6100000086. Het 
is niet mogelijk de factuur per post toe te sturen. 
 
Vragen 
 
Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact 
opnemen met de directie Juridische Zaken via Wob@minbuza.nl of de 
directie Communicatie via COM@minbuza.nl. 
 
 
De minister van Buitenlandse Zaken, 
namens deze, 
de directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid, 
 

[Deze brief is vanwege de (werk)voorschriften rondom COVID-19 niet voorzien 
van een handtekening. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat 
de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de 
verzending daarvan.] 

 
drs. D. Nieuwenhuis 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een 
bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister voor Buitenlandse Zaken, t.a.v. de 
directie Juridische Zaken, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.  
 
  

mailto:E-FACTUREN@minbuza.nl
mailto:Wob@minbuza.nl
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 
 
Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de 
verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 
behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:  
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 

van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. 

[…] 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van 
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft 
gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm 
worden verstrekt. 
[…] 
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Bijlage 2 – Inventarisatielijst 

Nr ID Datum Document Beoordeling Toegepaste 
uitzonderings-
grond(en) 

1 22139 14-03-
2020 

Voor 
reisadvies/infoservice: 
NL'ers kunnen nog tot 
morgenochtend 8 uur 
Marokko in en uit 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                    
10.2.e                       
11.1 

2 22167 14-03-
2020 

Marokko Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                    
10.2.e                       
11.1 

3 22174 14-03-
2020 

Reactie Marokko op 
verzoek directeur DCV 

Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e 

4 40051 15-03-
2020 

Marokko - COVID-19 - 
Uitreizen NLers 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                    
10.2.e                      
 11.1 

5 33354 19-03-
2020 

Marokko / langer open Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                   
10.2.e                       
11.1 

6 40053 20-03-
2020 

Repatriering Marokko Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                       
11.1 

7 33312 20-03-
2020 

Marokko/ urgent  Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e                       
11.1 

8 33350 20-03-
2020 

Marokko  - afstemming 
bericht FB/ urgent  

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                       
11.1 

9 33344 20-03-
2020 

Bericht Marokko FB Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                    
10.2.e                       
11.1 

10 40050 20-03-
2020 

Verzoek Marokko Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e                       
11.1 

11 40035 21-03-
2020 

Marokko - weigering 
vertrek bipatriden 

Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                      
11.1 

12 40079 23-03-
2020 

Berichten van NL-ers in 
Marokko 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                    
10.2.e                      
11.1 

13 40056 23-03-
2020 

Note verbale Marokko Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                      
11.1 

14 33322 23-03-
2020 

[RIJK] Marokko - strijd 
tegen Corona    
repatriering ca 6000 
Nederlanders 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                    
10.2.e                      
11.1 

15 40047 23-03-
2020 

Note verbale Marokko Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                      
10.2.e                       
11.1 

16 21999 26-03-
2020 

Marokko - toestemming 
voor 
repatriëringsvluchten 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                     
10.2.e                      
11.1 
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Datum 
9 december 2020 

Onze referentie 
2020.6200-27 

 

 

 

17 40083 26-03-
2020 

Marokko/ extra vluchten 
onder BBB - diplomatieke 
inzet  

Niet Openbaar 10.2.a                                
10.2.e 

18 22205 26-03-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

19 40033 26-03-
2020 

Marokko/ extra vluchten: 
update + aantekening 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                    
10.2.e                      
11.1 

20 40126 26-03-
2020 

Aantekening Niet Openbaar 10.2.a           
11.1 

21 33303 27-03-
2020 

Marokko sms Niet Openbaar 10.2.a                     
10.2.e                      
11.1 

22 40082 27-03-
2020 

Afstemming Marokko sms Niet Openbaar 10.2.a                        
10.2.e                      
11.1 

23 33307 27-03-
2020 

Marokko - toestemming 
voor 
repatriëringsvluchten 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                      
10.2.e                      
11.1 

24 40036 27-03-
2020 

Afstemming sms Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                       
11.1 

25 40077 27-03-
2020 

Telcon M Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e 

26 40028 27-03-
2020 

Telcon M  Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                        
11.1 

27 40049 28-03-
2020 

Afstemming sms  Niet Openbaar 10.2.a                     
10.2.e                      
11.1 

28 40054 28-03-
2020 

Terugkoppeling telcon M  Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                       
11.1 

29 33318 30-03-
2020 

Telcon M Niet openbaar 10.2.a                        
10.2.e                           
11.1 

30 40040 30-03-
2020 

Terugkoppeling  Niet Openbaar 10.2.a                          
10.2.e                       
11.1 

31 40043 30-03-
2020 

Terugkoppeling M  Niet Openbaar 10.2.e                        
11.1 

32 40076 30-03-
2020 

Terugkoppeling M  Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e                       
11.1 

33 33348 30-03-
2020 

Terugkoppeling M Niet Openbaar 10.2.a                          
10.2.e 

34 33304 30-03-
2020 

Marokko - draft NV + 
korte update 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                          
10.2.e                      
11.1 

35 22208 31-03-
2020 

Note verbale  Niet Openbaar 10.2.a 
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Datum 
9 december 2020 

Onze referentie 
2020.6200-27 

 

 

 

36 33355 31-03-
2020 

Afstemming note verbale 
+ sms 

Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e                        
11.1 

37 22204 31-03-
2020 

Brief  Niet Openbaar 10.2.a               
10.2.e 

38 33346 31-03-
2020 

Consulair crisisoverleg Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                         
11.1 

39 23233 01-04-
2020 

Ter akkoord: 
beantwoording SO RBZ 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e 

40 23468 01-04-
2020 

Schriftelijk Overleg RBZ - 
deel consulair 

Niet Openbaar 11.1 

41 23202 01-04-
2020 

SO - RBZ - Consulair- 
Marokko 

Niet Openbaar 10.2.e                         
11.1 

42 23206 01-04-
2020 

SO RBZ - vraag PvdA Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                     
10.2.e                          
11.1 

43 33310 03-04-
2020 

Marokko/ laatste stand Niet Openbaar 10.2.a                      
10.2.e                          
11.1 

44 40031 03-04-
2020 

Brief ter verzending Niet Openbaar 10.2.a                     
10.2.e 

45 33305 06-04-
2020 

Marokko - korte update 
vluchten andere EULS 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                         
10.2.e 

46 33343 06-04-
2020 

Actie: Marokko 
stappenplan en 
operationele uitwerking 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                           
11.1 

47 33313 06-04-
2020 

Actieplan Marokko  Niet Openbaar 10.2.a                         
10.2.e                         
11.1 

48 33327 07-04-
2020 

Marokko - (concept) 
stappenplan 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                            
11.1 

49 23201 07-04-
2020 

Q&A's Niet Openbaar 10.2.e                           
11.1 

50 33325 07-04-
2020 

Marokko - dilemmas en 
stappen  

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                         
11.1 

51 33316 07-04-
2020 

Afstemming sms Niet Openbaar 10.2.a                        
10.2.e                         
11.1 

52 40045 08-04-
2020 

BBB systematiek - 
Marokko 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                            
11.1 

53 23211 08-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a                          
10.2.e                          
11.1 

54 33311 08-04-
2020 

Telcon - NL + korte 
update  

Niet Openbaar 10.2.e                        
11.1 

55 23243 08-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a        
10.2.e                      
11.1 

56 23193 08-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a        
10.2.e                      
11.1 

57 21845 08-04-
2020 

Note Verbale Niet Openbaar 10.2.a 
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9 december 2020 

Onze referentie 
2020.6200-27 

 

 

 

58 23132 09-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a        
10.2.e                      
11.1 

59 40041 09-04-
2020 

Overleg M consulair/ 
repatriëring 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                          
10.2.e 

60 33323 09-04-
2020 

Telcon Niet Openbaar 10.2.a              
10.2.e 

61 40078 09-04-
2020 

Verslag EU telcon Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                        
11.1 

62 40057 09-04-
2020 

Terugkoppeling gesprek 
met M over Marokko 

Niet Openbaar 10.2.a               
10.2.e                  
11 

63 40069 09-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a               
10.2.e                  
11 

64 40064 09-04-
2020 

Frankrijk/Marokko Niet Openbaar 10.2.a               
10.2.e                  
11 

65 33314 10-04-
2020 

E-mail + note verbale  Niet Openbaar 10.2.a                         
10.2.e 

66 40283 10-04-
2020 

Fiche Niet Openbaar 10.2.a                       
11.1 

67 33347 10-04-
2020 

Fiche  Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e                       
11.1 

68 33317 10-04-
2020 

Telcon aantekening Niet Openbaar 10.2.a                        
10.2.e                        
11.1 

69 33353 12-04-
2020 

Telcon aantekening Niet Openbaar 10.2.a                          
10.2.e                          
11.1 

70 33345 12-04-
2020 

Bericht van Bourita Niet Openbaar 10.2.a                          
10.2.e                        
11.1 

71 33330 12-04-
2020 

Marokko/Contacten 
Bourita en follow-up 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                        
10.2.e 

72 40074 12-04-
2020 

Bulletin Marokko  Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                         
10.2.e                       
11.1 

73 40046 13-04-
2020 

Marokko: concept fiche Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                         
10.2.e                          
11.1 

74 33329 13-04-
2020 

Marokko/stand van zaken Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                          
10.2.e                          
11.1 

75 40029 14-04-
2020 

Marokko / korte update  Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                              
11.1 

76 33308 15-04-
2020 

Marokko belronde 2  Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                         
11.1 

77 23213 15-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a                          
10.2.e                          
11.1 
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9 december 2020 

Onze referentie 
2020.6200-27 

 

 

 

78 23212 16-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a                          
10.2.e                          
11.1 

79 33326 16-04-
2020 

EU-hulp/ Marokko  Niet openbaar 10.2.a                           
10.2.e                        
11.1 

80 33415 15-04-
2020 

Marokko - EU HOMs: 
tweede, en groeiende, 
golf aspirant-repatrianten  

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                          
10.2.e 

81 33338 17-04-
2020 

M-stafje/ Marokko Niet Openbaar 10.2.e                      
11.1 

82 40044 20-04-
2020 

Marokko bullits Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                   
10.2.e 

83 23174 20-04-
2020 

Afstemming 
beantwoording vragen 
over EU samenwerking 
bij repatriering 

Niet openbaar 10.2.e                        
11.1 

84 40067 20-04-
2020 

Duitsland/Marokko Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e                          
11.1 

85 40038 20-04-
2020 

Ter info / sms-serie Niet Openbaar 10.2.a                     
10.2.e 

86 23207 20-04-
2020 

SO RBZ  Niet Openbaar 10.2.a                        
10.2.e              
11 

87 33336 20-04-
2020 

M-Bourita Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                     
10.2.e 

88 23236 20-04-
2020 

Input spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a                        
10.2.e              
11 

89 23164 20-04-
2020 

Input annotatie Niet Openbaar 10.2.a                        
10.2.e              
11 

90 23133 20-04-
2020 

Planning mbt drie 
Kamerstukken DCV 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                      
11.1 

91 23170 21-04-
2020 

Beantwoording verslag 
van een schriftelijk 
overleg 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                      
11.1 

92 21781 21-04-
2020 

Marokko - NL 
repatriëringsvlucht en 
andere uitreisopties 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                       
10.2.e                           
11.1 

93 23234 21-04-
2020 

Input bijdrage Niet Openbaar 10.2.a                        
10.2.e              
11 

94 40039 21-04-
2020 

Lijntje inloop  Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e                           
11.1 

95 23221 21-04-
2020 

Ter akkoord: nalevering 
SO RBZ - inbreng CU 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                      
11.1 

96 40060 22-04-
2020 

Consulair Bulletin Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e 

97 23147 23-04-
2020 

Input spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e                           
11.1 
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Onze referentie 
2020.6200-27 

 

 

 

98 23178 23-04-
2020 

Input spreekpunten  Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                         
11.1                                 

99 23216 23-04-
2020 

Spreekpunten Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                          
11.1 

100 40066 23-04-
2020 

Concept sms M Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e                       
11.1 

101 33328 24-04-
2020 

Marokkaanse media : 
Nederland maakt zelf 
onderscheid wel/niet 
bipatride 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                   
10.2.e                      
11.1 

102 23219 24-04-
2020 

Afstemming Kamerbrief 
Bijzondere Bijstand 
Marokko - passage 
Marokko 

Niet Openbaar 10.2.e                      
11.1 

103 33321 24-04-
2020 

Verzoek M: RE 
Marokkaanse media: 
Nederland maakt zelf 
onderscheid wel/niet 
bipatride.  

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                   
10.2.e                      
11.1 

104 40070 24-04-
2020 

Vluchtaanvragen voor het 
noorden 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                   
10.2.e                      
11.1 

105 33332 24-04-
2020 

[BZ-V] Marokko Niet Openbaar 10.2.a                       
10.2.e                           
11.1 

106 40063 24-04-
2020 

Gesprek Marokko Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e                      
11.1 

107 23235 28-04-
2020 

Input bijdrage  Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e                      
11.1 

108 21786 30-04-
2020 

NV 61/2020 aved 
demande d'autorisation 
de 3 vols d'état 
humanitaires de 
rapatriement de 
Casablanca à Amsterdam 
le 5, 6 et 7 mai 2020 plus 
les 3 listes de passagers 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                   
10.2.e 

109 21850 30-04-
2020 

Note verbale  Niet Openbaar 10.2.a 

110 23896 15-05-
2020 

Korte update camperaars 
Marokko + mogelijke 
veerboot 19 mei 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e                      
11.1 

111 22207 28-05-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

112 33335 12-06-
2020 

Input bijdrage Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e 

113 21998 20-08-
2020 

Marokkaanse reactie op 
note verbale 

Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                      
11.1 

114 21996 20-08-
2020 

Woordvoering Marokko Niet Openbaar 10.2.a                   
10.2.e                      
11.1 
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2020.6200-27 

 

 

 

115 22004 20-08-
2020 

Marokko/ BBB vluchten - 
stappenplan 

Gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.a                   
10.2.e                      
11.1 

116 22009 20-08-
2020 

Afstemming note verbale Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e                       
11.1 

117 21997 20-08-
2020 

Afstemming note verbale Niet Openbaar 10.2.a                    
10.2.e                        
11.1 

118 22008 20-08-
2020 

Afstemming 
spreekpunten 

Niet Openbaar 10.2.e                            
11.1 

119 21743 17-09-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

120 21744 17-09-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

121 21745 17-09-
2020 

Brief Niet Openbaar 10.2.a                
10.2.e 

122 21747 17-09-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a                         

123 21752 17-09-
2020 

Note verbale  Niet Openbaar 10.2.a 

124 21753 17-09-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

125 21754 17-09-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

126 21757 17-09-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

127 21764 17-09-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

128 40052 15-10-
2020 

Telcon aantekening Niet Openbaar 10.2.a          
11.1 

129 40833 21-10-
2020 

Note verbale  Niet Openbaar 10.2.a 

130 40834 21-10-
2020 

Note verbale Niet Openbaar 10.2.a 

 

 

 



To DCV CArDCV CAfS minbuza nil I0 2e ffiminbuza nl] 10 2e |
io 2e ffiminbuza nl] 10 2e ffiminbuza nl]

From CRIS1SUDORDINATOR

Sent Sat 3 14 2020 11 43 25 AM

Subject Voor reisadvies infoservice NL ers kunnen nog tot morgenochtend 8 uur Marokko in en uit

Van I0 2e Sminbuza nl

Datum zaterdag 14 mrt 2020 11 32 AM

Aan l 0 2e lfSminbuza nl Beaujean I\Y 10 2e Sminbuza nl Kleiweg P T

I0 2e | Smiribuza nl Plas matthiis vande 10 2e Sminbuza nl Bonis Desiree| io 2e

Leeuwen Geoffrey van I0 2e Sminbuza nl

Ondenverp RE Marokxo opscnortmg vtucnten

jffiminbuza nl

Als aanvulling laatste nieuws Desiree 1Q 2a

NL kunnen tot morgenochtend 8 uur nog Marokko in en uit Dat betekent dat toeristen nog tot die tijd met extra vluchten

opgehaald kunnen worden klm transavia Landingsrechten kunnen door post aangevraagd worden Met wie kan post
schakelen hiervoor

Groet 10 2e

10K2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van 10 2e Sminbuza nl

Datum zaterdag 14 mrt 2020 10 58 AM

Aan Beaujean JW 10 2e Sminbuza nl I 10 2e lSminbuza nl I 10 2e

10 2e ~lS minbuza nl Kleiweg PJ • 10 2e ~1fSminbuza nl Plas matthii s vander 10 2e fSminbuza nl

Bonis Desiree 10 2e Sminbuza nl 2e @minbuza nl M 10 2e PS 10 2e

10 2e Sminbuza nl 10 2e l@minbuza nl Brandt J

now2ei rmmbuza nl 10 2e Sminbuza nl K10 5

Onderwerp RE Marokko opschorting vluchten

Dag alien

Hierbij communique van marokkaanse ininisterie

https wwAv diplomatie ma lemiaroc decideMe suspeiidredusqiia nouvel ordre les vols en proveiiance et a destinatioii

de rallemagne des pays bas de la belgique et du portugal

geldt voor NL Belgie Portugal en duitsland Voor frankrijk spanje en italie waren al maatregelen van kracht

Desiree kreeg door dat per middemacht ingaat

Greet I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10K2e

10X2e

Van Beaujean JW I0 2e hminbuza nl

r00001
10 2e Sminbuza nl I 10 2e Sminbuza nl 10 2e

091 on

iuj 2e a mmbuza nl Kleiweg PJ 10 2e Sminbuza nl Plas mattlms vander 10 2e Sminbuza nl 7~



Bonis Desiree 10 2b Sminbuza nl 2e Sminbuza nl M 10 2e PS 10 2e

I0 2e Sminbuza nl J I0 2e |faJ minbuza nl Brandt J

I0 2e |®mmbuza nl
5 I0 2e 0 minbuza nl 10

unaenverp RE Marokko opschorting vluchten

OK Wij verwerken generiek in reisadviezen zoals met vele tientallen andere reisadviezen hedenavond

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van Q0 2e [S minbuza nl

Datum vriidag 13 mrt 2020 6 55 PM

Aan | 10 2e @mmbuza nl

I0 2e Sniinbuza nl PIas matthij s vander

| 2e |Strtinbuza nl M

10 2e @minbuza nl

10 2e

10 2e

10 2e PS

Ifi minbuza nl

@minbuza nl Kleiweg PJ

10 2e

10 2e @minbuza nl Beaujean JW

Ondenverp Marokko opschorting vluchten

Bonis Desiree 10 2e @minbuza nl

10 2e

10 2e @minbuza ni 10

Smmbuza nl Brandt J i0 2e Sminbuza nl llQ 2e

11 0 Bourita belde net met M Er komt een verbod op vluchten uit Neddfihmdl nde

Valt niet cinder verzoek

Groet

10 2e

00001 22139



10 2e

I0 2e

]@minbuza nl]To

From

Sent Sat 3 14 2020 2 47 39 PM

Subject RE Marokko

jw heeft de Marokkaanse ambassadeur ook al met I0 2a benaderd

10 2eFrom |
Sent zaterdag 14 maart 2020 14 44

]@minbuza nl

Subject RE Marokko

Tui is bezig om de mogelijkheden van vluchten te bekijken Zij hebben echter al aangegeven dat morgenochtend 08 00 uur een

onmogelijke opgave is | 10 2e [heeft met Rabat al laten inzetten op een verruiming van de bepalingen bijvoorbeeld een extra

tijdslot van 24 of 48 uur Dat zou dan wel voldoende tijd geven voor repatriatie Tui is bereid om extra groepen mee te nemen

maar dat moeten de organisaties onderling afstemmen

Tui meldt nu al 400 pax NRV meldt 30 pax en SRC meldt 28 pax Daar zullen er ongetwijfeld nog wat bijkomen Geeft de schaal van

de operatie wel goed aan

Tui uitgebreid geinformeerd ook gesproken met NRV en SRC met dezelfde boodschap

10 2e

Van

ferz

Aan

10 2e @minbuza nl

Verzonden zaterdag 14 maart 2020 14 38

g minbuza nll° 2e 10 2e

I0 2e |@minbuza nl

CC 10 2e ©minbuza nl

Onderwerp RE Marokko

10 2e @minbuza nl

5 minbuza nl Beaujean JW

10 2e

nee morgen 8 uu staat ook in reisadvies die verwarring ophalen komt denk ik omdat dat bericht aan anvr door hen aan pers is

doorgezet

From 10 2e @minbuza nl

Sent zaterdag 14 maart 2020 14 34

To 10 2e

JW

g minbuza nl 10 2e

I 10 2e @minbuza nl

Cc 10 2e g minbuza nl

10 2e @minbuza nl

5minbuza nl Beaujean
10 2e

Subject RE Marokko

Er gaat een bericht rond dat Nederlanders tot morgen 8 00 uur worden opgehaald dor BZ

Ophalen doen we niet maar tijdstip is verruimd om uit te reizen

From 10 2e 5 minbuza nl

Subject Marokko

f00002 H 1

To I 10 2e a minbuza nl Beaujean JW 10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e ®minbuza nl 10 2e ®minbuza nl

Cc 10 2e @minbuza nl 10 2e ®minbuza nl

22167



neem contact op met uw reisorganisatie of vliegtuigmaatschappij voor mogelijke gevolgen

perslijn

we zoeken uit wat de impact is voor Nlse reizigers om hoeveel Nlers het bijv gaat

reisorganisaties zijn gewezen op de optie vandaag nog extra vluchten te sturen om Nlers af te halen

we hebben contact met de Marokkaanse autoriteiten

00002 22167



To

From

Sent

Subject

10 2e ffiminbuza nl] 10 2e ]ffiminbuza nl]
Leeuwen Geoffrey van

Sun 3 15 2020 7 59 59 PM

FW Marokko COVID 19 Uitreizen NLers
iOX2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van 10 2e ffiminbuza nl

Aan 1Cb 2e ffiminbuza nl Beaujean JW 10 2e S miribuza nl

Kopie Kleiweg PJ 10 2e ffi minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e ffiminbiiza nl

Onderwerp RE Marokko COVID 19 Uitreizen NLers

I0 2e gebeld met volgende boodschappen

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van 10 2e

Datum zondag 15 mrt 2020 5 36 PM

Aan Beaujean JW

ffiminbuza nl

10 2© ffiminbuza nl

Ondervverp RE Marokko COVID 19 Uitreizen NLers

10 2e ffiminbuza nl

10 2a

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van Beaujean JW| I0 2e lffiminbuza nl

Datum zondag 15 mrt 2020 5 29 PM

Aan 10 2e ■Sjminbuza nl 10 2e ffiminbuza nl

Onderwerp FW Marokko COVID 19 Uitreizen NLers

V00004velijk 40051



JW

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e @minbuza nlVan Boms Desiree

Datum zondag 15 mrt 2020 4 37 PM

Aan 10 2e @minbuza nl

Kopie 10 2e a miribuza nl 10 2e ©minbuza nl 10 2e

10 2e @minbnza nl 10 2e ©minbiiza nl Beaujean JW I0 2e ©minbuza nl

Ondervverp Marokko COVID 19 Uitreizen NLers

Zes repatrieringsvluchten in uitvoering

Na de aankondiging van een algemene vliegstop van en naar Marokko per vanochtend heeft Transavia vanmlddag reeds

twee repatrieringsvluchten weten uit te voeren heen leeg terug vol naar Marrakech en Agadir 10 2a

10 2a lnmiddeis staan vier

meuwe Iransavia vluchten in de startblokken voor MaiTakech Agadir en A1 Hoceima en de vierae voor Marrakecli dan

wel Agadir Over TUI of andere vluchten bijv Air Arabia heeft de ambassade geen eigen info Wei is bekend dat nog

steeds RyanAir vluchten vanaf Marrakech naar NL vertrekken tegen bijbetaling wanneer men geen printje van de

instapkaart bij zich heeft

Verlensing van de vliegstop deadlines

Zojuist is officieel bekend gemaakt dat alle reguliere dwz reeds ingeroosterde vluchten tot morgen 16 3 middemacht

doorgang kimnen vinden

Daamaast zijn er sterke indieaties dat repatrieringsvluchten nog zullen worden toegestaan tot donderdag 12ain Hiervan heb

ik Transavia reeds rechtstreeks op de hoogte gebracht H 1

H 1 H 1

H 1

Rustig onder de Nederlanders op de luchthavens

Op een aantal luchthavens van Marokko Marrakech Casablanca Agadir Rabat Sale enNador hebben wij vanmiddag
persoonlijke checks uitgevoerd Het is daar relatief rustig met weinig of geen Nederlanders die ter plaatse om informatie

vragen of anderszins hulp behoeven

nfonnatievoorziening

H 1

COVID 19 in Marokko

Officieel staat het aantal besmettingen nu op 17 waaronder de minister van Transport Vermoed wordt dat dit het topje van

deijsbergis H 1

11 1

Logies

Sommige hotels beginnen nu toeristen te weigeren uit vrees voor besmettingsgevaar Dit maakt dat rekening gehouden moet

W60004met
een scenar ° waarbd mensen op straat komen te staan terwijl het hier ‘s nachts nog behoorlijk koud is



Geregistreerde Nederlanders
Er hebben zich tot dusverre 432 Nederlanders seresistreerd die sraas Marokko willen verlaten 11 1

H 1

H 1

Communicatie

Ik sta in persoonlijk in pennanent contact met minister van Buitenlandse Zaken Bourita met de directeur Luchttransport van

het ministerie van Toerisme en met de collega’s van gelijkgezinde landen Vait niet onder verzoek

Valt niet cinder verzoek

Hartelijke groet Desiree

Van 10 2e @rninbuza nl

Aan Bonis Desiree 1Q 2e fominbuza nl I0 2e ®minbuza nl

Kopie | 10 2e tS miribuza nl 10 2e ©minbuza nl l° 2e

ld 2e rtf3minbuza nl P 10 2e @minbuza nl

Ondervverp Extra vluchten vandaag

Beste Desiree 10 2e

Dank voor juilie inspanningen m b t de twee extra Transavia vluchten Van hoofdkantoor Transavia heb ik vernomen dat deze beide

vluchten inmiddels vol zitten en werden gevuld op basis van B2B Transavia doet pogogingen om vandaag nog meer vluchten in te

zetten maar ook die staan niet open voor iedereen Transavia komt mogelijkerwijze op de lijn bij de post voor additionele

ondersteuning inzake landingsrechten De directe lijnen bestaan al en post kan op verzoek van Transavia per direct acteren

Tui heeft mij bericht dat zij drie vliegtuigen inplannen voor vandaag Deze vluchten zijn bedoeld voor het terugbrengen van reizigers
die met reisorganisaties hebben gevlogen Tui ca 400 overige kleinere organisaties ca 100 Als er plaatsen over zijn in de vliegtuigen
dan zullen die tegen betaling worden aangeboden aan overige gei nteresseerden Ook voor Tui zal mogelijkerwijs een interventie

moeten plaatsvinden Nader bericht voIgt z s m

Met vriendelijke groet

1Q 2e

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid DCV

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

I 10 2e

E l@mmbuza nl

W http www rijksoverheid nl ministeries bz

00004 40051



To

From

Sent

Subject

Leeuwen Geoffrey van[ iQ 2e i@minbuza nl]
| 10 2e |
Thur 3 19 2020 12 08 59 PM

FW Marokko langer open Valt niet onder verzoek

From 10 2e ]@minbuza nl

Sent donderdag 19 maart 2020 11 37

To 10 2e @minbuza nl | 10 2e

Subject RE Marokko langer open Valt niet onder verzoek

J®minbuza nl

Hi I0 2e

Tui maar ook Corendon KLM en Transavia zijn zeer wel bereid vluchten uitte voeren om Neder landers te repatrieren ze hebben

capaciteit te over op dit moment Valt niet onder verzoek

Echter dat kost wel geld Ik heb begrepen dat we er tot op dit moment vanuit gaan dat de passagiers zelf

betalen maar airlines gaan er van uit dat als wij als BZ ze bestellen ze ook door ons betaald gaan worden | Valt niet onder verzoek

Ik wil de airlines wel benaderenffluitje van een cent maar wellicht wel even bedenken of we dat

moeten doen vandaar dat iKiO 2e|meeneem

Greet

10 2e

From 10 2e lg minbuza nl

Sent donderdag 19 maart 2020 11 24

To Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl 10 2e

I0 2e l@minbuza nl Beaujean JW 10 2e @minbuza nl

10 2e 1@minbuza nl

10 2e

10 2e

Cc Bonis Desiree| I0 2e |g minbuza nl

I0 2e l@minbuza nl

@minbuza nl

@minbuza nl

10 2e

Subject Marokko langer open

Importance High

feminbuza nl

I0 2e [g minbuza nl I0 2e

1° 2e 6 minbuza nl

Valt niet onder verzoek

Beste collega s

Omwille van de tijd en urgentie van zaken doe ik even een ongebruikelijke combinatie mail aan collega s en onderwerpen voor

Marokko Dus excuus als ik mensen vergeet of allerlei lijnen doorkruis maar paar urgente actiepunten

Kunnen jullie doorzetten als ik collega s ben vergeten

1 Luchtruim Marokko blijft open tot zaterdag middernacht CdP heeft dit bevestigd gekregen van MinBourita Dit biedt dus

extra ruimte voor vluchten CdP heeft zelf contact met Transavia echter urgent om ook andere maatschappijen te blijven

aanspreken

a @ l0 2e kun jij wederom je contacten bij TUI benaderen Ook Ryan Air en Ari Arabia vliegen op Marokko

b

Misschien daar minder mogelijkheden maar laten we het proberen als we daar ook contacten hebben

@DCV collega s kan dit ook worden meegenomen in contacten die er centraal zijn met maatschappijen hier

Gezien omvang van groep NL ers die er nog in Marokko is zie ook laatste bulletin in bijlage urgent om zoveel mogelijk
commerciele vluchten nog in te zetten nu er meer tijd is

2

Valt niet onder verzoek

00005 33354



Valt niet onder verzoek

@|i0 2^ zetten jullie de info over het luchtruim zelf op FB en in de informatieservice Ik mail separaat nog even de COM collega s

over eerste punt zodat zij ook laatste stand hebben

Vriendelijke greet

10 2e

00005 33354



To 10 2e gminbuza nll 10 2e 5 minbuza nll 10 2e

i0 2e gminbuza nl] 10 2e ©minbuza nll 10 2« gminbuza nl]
Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e gminbuza nl] 10 2e

I0 2e gminbuza nl]
From io 2e

Sent Fri 3 20 2020 11 35 18 AM

Subject FW repatriering Marokko

Ha | 10 2e

Ik kon even niemand vinden hier op de 6e

Zo even over Marokko overleggen | 11 0

11 1 Ik heb ook crisiscoordinator geTnformeerd en DGPZ

11 1 11 1

11X1 Maar misschien loopt dat al via jullie dirDCV

Hoor graag als ik ook vanuit mijn DAM rol als ik daar nog iets ik kan betekenen

10 2e

From CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR S minbuza nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 10 31

To | QQ 2e [g minbuza nl

Subject FW repatriering Marokko

Ter info

From 10 2e jgminbuza nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 10 18

To CRISISCOORDINATOR CRISISCOQRDINATOR@minbuza nl 10 2e S minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl

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

Subject repatriering Marokko

Meld voor de goede orde dat gisterenavond bekend werd dat een broker Komfly twee toestellen van Corendon he eft ingehuurd

om Nederlanders uit Marokko te repatrieren Berichten over de voornemens daartoe van CdP Rabat waren al eerder ter ore

gekomen Desgevraagd heeft lenW aangegeven dat opgrond van de bestaande luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Marokko

dergelijke vluchten uitgevoerd kunnen worden en dat alleen formele notificatie noodzakelijk was Met goedkeuring van

Marokkaanse autoriteiten zouden vluchten kunnen worden uitgevoerd Dit heeft lenW ook aan Corendon meegedeeld

H 1

Corendon zal vluchten naar Marokko uitvoeren voordat het Marokkaanse luchtruim geheel gesloten wordt voorzien voor de 24e

maart De exacte momenten zijn dzz niet bekend

H 1

Groet

10 2e

10 2e |
10 2e

irectie Juridische Zaken Department of Legal Affairs

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs

f10 2e I

[ 10 2 5 minbuza nl

00006 40053



To 1 i0 2e gminbuza nll COM ONLINEf 10 2e ~grninbuza nl I 10 2e

iQ 2e gminbuza nll l 10 2 » _Jgminbuza nll I 10 2e | 5 minbuza nll

CRISISCOORDINATOR 10 2e gminbuza nll 10 2e gminbuza nl]
Cc Leeuwen Geoffrey vanl 10 2e @minbuza nl] 10 2e

I0 2e gminbuza nl] Bonis Desiree io 2e gminbuza nl] 10 2e gminbuza nll 10 2e

I0 2e gminbuza nll | 10 2e Jgminbuza nl]
From I I0 2e

Sent Fri 3 20 2020 3 07 55 PM

Subject RE Marokko afstemming bericht FB urgent

11 0

NB 10 2e meldt net dat corendon en transavia vluchten ook geschrapt zijn

From I0 2e [ffirninbuza nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 15 06

Toil 10 2e ]@minbuza nl COM ONLINE 10 2e ffiminbuza nl 10 2e

1Q 2e ®minbuza nl 10 2e ]@minbuza nl i0 2e

10 2e |®minbuza nl CRISISCOORDINATOR [ 10 2e ]®minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e t®minbuza nl 10 2e

Bonis Desiree 10 2e Z minbuza nl 10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e ®minbuza nl 10 2e ® minbuza nl

®minbuza nl

Subject RE Marokko afstemming bericht FB urgent

UPDATE

Een vlucht van ML Tours charter met toestel van Brussels Airlines die mensen zou ophalen vanaf Al Hoceima noorden van

Marokko is zojuist in de lucht omgekeerd omdat MAR AUT toestemming introkken passagierslijst had teveel mensen met dubbele

nationaliteit

Dit is al actueel

11 0

From 10 2e @minbuza nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 14 40

To COM ONLINE 10 2e fcffiminbuza nl 10 2e ffiminbuza nl 10 2e |
10 2e I® minbuza nl 0 2e

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl CRISISCOORDINATOR

Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e ~Jffiminbuza nl 10 2e Sminbuza nl

Bonis Desiree « I0 2e 2 minbuza nl 10 2e @minbuza nl I0 2e @minbuza nl

10 2e —l®minbuza nl l 10 2e ffiminbuza nl

Subject Marokko afstemming bericht FB urgent

COM en DCV collega s

Graag jullie advies op onderstaande 11 0

H 1

11 1

10 2a 11 1

00008 33350



From 1 29 @minbuza nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 14 27

To

Cc

I 10 2e bminbuza nl

10 2e @minbuza nl | 10 2e t®minbuza nl COM ONLINE « I0 2ei

I0 2e l@minbuza nl Bonis Desiree | iQ 2e |@minbuza nl

Subject URGENT pour FB

11 1

00008 33350



To

van[

Kleiwea PJfl iQ 2e I@minbuza nl1 10 2e

10 2e
_@minbuza nl]

10 2e

1@minbuza nl1 Leeuwen Geoffrey

]@minbuza nl] Bonis Desireel lQ 2e

I0 2e gminbuza nl]
10 2e k2lm1nbuza nl] I0 2e

I0 2e l@minbuza nl] CRISISCOORDINATOR

1Q 2 I@minbuza nl1

10 2e

1Q 2e

~@minbuza nl] Plas matthijs vandery iQ 2e

~|@minbuza nl] 10 2e

]@minbuza nl] | i0 2e

]@mmbuza nl]

t0 2e |@minbuza ni]
From

Sent

Subject

10 2e

Fri 3 20 2020 3 50 29 PM

RE Bericht Marokko FB

11 1

Als besproken berichtje tweet en push bericht over noodtoestand die Marokko uitroept per 18u vanavond kan denk ik wel

verstuurd FR zette dat ook al op twitter

10 2e

From Kleiweg PJ j 10 2e ~^»minbuza nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 15 42

To 10 2e g»minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e

10 2e ®minbuza nl 0 2e ffiminbuza nl Ee Willem van I0 2e

10 2e [®minbuza nl 10 2e

vander 10 2e

ffiminbuza nl

]ffiminbuza nl Bonis Desiree 10 2e ffirninbuza nl Plas matthijs

ffiminbuza nl CRISISCOORDINATOR L 10 2e minbuza nl l° 2e

I0 2e fflminbuza nl

Subject FW Bericht Marokko FB

Desireedio 2s|

Met M besproken

11 1

10 2a H 1

01 0

We zullen wel outreach doen op hoofdsteden niveau naar Belgie Spanje en Frankrijk ook landen met significante

gemeenschappen

J

10 2e

From |~ I0 2e [®minbuza nl

Sent vrijdag 20 maart 2020 15 37

To Kleiweg PJ | I0 2e kpminbuza nl

Subject FW Bericht Marokko FB

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2eVan

Datum vrijdag 20 mrt 2020 3 32 PM

Aan COM ONLINE

@minbuza nl

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

i10K2e3_ l@rnmbuza nl

I0 2e

I0 2e

10 2e

@minbiiza nl Leeuwen Geoffrey van

l@minhn7fl n1 rRIRIRrOOROTNATOR
10 2e aminbuza nl Bonis Desiree

10 2e

Kopie |

@mmbuza nl 10 2e ®minbuza nl | I0 2e KCminbiiza nl 10 2e

®minbuza nl I0 2e faminbuza nl

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

| I0 {2e ~|@mmbuza nl

Onderwerp Bericht Marokko FB

10 2e

L0°009|en 33344



Via webcare komen er vragen binnen nav een bericht dat even online heeft gestaan op de FB pagina van Marokko ambassade over

het niet meer laten uitreizen van zijn onderdanen waaronder NL ers met Marokkaanse nationaliteit

@DCV evt anderen kunnen jullie hier asap een antwoord op formuleren ajb

Dank

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Directie Communicatie

Minfsterie van Buftenlandse Zaken

Rijnstraat8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | DEN HAAG

10 2e

www riiksoverheid nl bz

00009 33344



To l0 2e ©minbuza nll

Cc J 10 2e l 5 minbuza nll 10 2e

Desireel 10 2e ©minbuza nl]
From

Sent Mon 3 23 2020 3 32 12 PM

Subject RE berichten van NL ers in Marokko

@minbuza nl] Bonis

Dank 10 2e

H 1 Gaat goed met ons Bij jullie

Hier zijn meeste toeristen die weg wilden vertrokken Zaterdag vertrok nog 1 vlucht naar Londen Dat was de laatste

In Marokko zitten nog enkele honderden Nederlanders met dubbele nationaliteit vooral in Noorden

En 2 zo n 250 Nederlandse campervans verspreid over Marokko Fransen hebben er 1600 Andere nationaliteiten ook Meestal

per campervan een ouder echtpaar Gaat dus om nog een grote groep van paar duizend EU burgers

Grenzen zijn dicht Ook Ceuta en Melilla EU CdPs in Rabat zien graag dat veerboten blijven gaan 10 2a

10 2a

Valt niet onder verzoek

Wij doen dat hier bij Marokkaanse autoriteiten ook tav Tanger en evt andere havens

Ik heb contact met 10 2e van NKC Meeste camperaars niet alleen Nederlanders begrijp ik zijn daarbij

aangesloten Onze boodschap is blijf voorlopig op de campingplek waar je bent

Nederlanders in Marokko weten de Ambassade goed te vinden Individuele consulaire gevallen kun je door mailen naar RAB CZ

@minbuza nl

11 0 Houden contact

From 10 2e @minbuza nl

Sent maandag 23 maart 2020 10 32

To 10 2e @minbuza nl

Subject berichten van NL ers in Marokko

Beste

Hoop dat jullie het daar een beetje redden hier vergelijkbare problemen met landgenoten etc

Wij communiceren vrij intensief op facebook krijgen af en toe een bericht van Nederlanders die in Marokko vast zitten en hulp

vragen Wil je dat wij die mensen naar jullie doorsturen en zo ja welk emailadres of anderszins

Laat weten Sterkte daar

Greet

10 2e

00012 40079



| 1Q 2e |
Ministro Plenlpotenciario Jefe de Mision Adjunto

Deputy Head of Mission

Embajada del Reino de los Paises Bajos

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Torre Espacio | Paseo de la Castellana 259D | 28046 Madrid

t l I0 2e

https www nederlandwereldwiid nl landen spanje

https www paisesbajosmundial nl paises espana

http www facebook com ambassademadrid

00012 40079



To 10 2e @minbuza nl] 10 2e @min buza nl] 10 2e

io 2e i5 minbuza nll

Cc 0 I0 2e lgminbuza nl] Bonis Desiree|| io 2e gminbuza nl] Leeuwen Geoffrey van[ I0 2e

10 2eFrom |
Sent Mon 3 23 2020 4 20 00 PM

Subject RE note verbale Marokko

Heel veel dank

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van I0 2e

Datum maandag 23 mrt 2020 4 02 PM

Aan I0 2e

Sminbuza nl

E
@minbuza nl 10 2e Siminbuza nl 10 2e

opie

_Q0X2ei a minbuza nl

I0 2e f7 m Lnbuza nl Bonis Desiree I0 2e @minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e

i0 2e l@tnitibiiza nl

Ondervverp RE note verbale Marokko

Dag 10 2e

En hierbij mijn poging tot een Franse vertaling inmiddels ook afgestemd met Desiree

Succes en groeten

10 2e

From 10 2e Sminbuza nl

Sent maandag 23 maart 2020 15 31

To 10 2e @minbuza nl 10 2e ©minbuza nl

Cc

10 2e gminbuza ni

10 2e @minbuza nl Bonis Desiree I0 2e ®minbuza nl Leeuwen Geoffrey van « 10 2e

I0 2e S minbuza nl

Subject RE note verbale Marokko

P^IQ ^^aat lekker vlot zo ik verwerkte ook laatste taalkundige zaken vani10 2e

S | I0 2e |heb jij tijd mogelijkheid om in het frans te vertalen AVT route duurt denk ik te lang Indien geen tijd of te

lastige terminologie geef het eerlijk aan dan doen we het in Engels

Ik geef Desire^0 2e|en Geoffrey nog cc voor hun laatste blik en aanvullingen

Dan hebben denk ik DCV DAM en RAB er naar gekeken en zou het OK moeten zijn

1Q 2e finale versie dan neem ik aan door JW laten goedkeuren en uitsturen

10 2e

From 10 2e 5 minbuza nl

Sent maandag 23 maart 2020 15 19

To 10 2e

Desiree 1Q 2e |gminbuza nl

epminbuza nl 10 2e g minbuza nl Bonis

10 2e gminbuza nl 10 2e 5 minbuza nl

CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR@minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van i 10 2e jgminbuza nl Kleiweg PJ 10 2e gminbuza nl 10 2e

10 2e ®minbuza nl i0 2e ®minbuza nl Beaujean JW 10 2e

Si00013rE note verbale Marokko 40056



mi prima die zin zo

From 10 2e Sminbuza nl

Sent maandag 23 maart 2020 15 12

To 10 2e @minbuza nl 10 2e

Desiree desiree bonis@minbuza nl

CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR@minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van

1 1Q 2e @minbuza nl 10 2e

@minbuza nl Bonis

@minbuza nl

10 2e

I0 2e |Sminbuza nl

matthijs vander

l@minbuza nl Kleiweg PJ I to 2e | Sminbuza nl

10 2e

Subject RE note verbale Marokko

Allen

10 2e

@minbuza nl

10 2e

g minbuza nl Beaujean JW I0 2e [gminbuza nl I0 2e

CdP RAB en ik belden net even verzoek om toch wel algemene oproep te doen voor assistentie met autorisatie voor vluchten

zodat we ook op dat punt maximale insoanning leveren Vait niet onder verzoek

Valt niet onder verzoek En daarnaast in licht van nieuwe

initiatief logisch om daarop vooruitlopend wel te verzoeken om steun orrf1 Mft ken uberhaupt mogelijk te maken

Inschatting van animo laat ik aan post ik heb geen exacte aantallen Wel werd eerder gemeld dat vluchten uit noorden die

gecancelled werden zo n 750 stoelen waren niet allemaal NLers wel flink deel

Ik heb in geel een algemene zin toegevoegd over verzoek om samenwerking mbt autorisaties Verzoek aan DCV collega s om daar

naar te kijken

From 10 2e

Sent maandag 23 maart 2020 14 38

To j I0 2e @minbuza nl 10K2e

I0 2e @minbuza nl 10 2e ®minbuza nl 10 2e P

@minbuza nl Bonis

@minbuza nl

CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR@minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e Sminbuza nl 10 2e

matthijs vander • I0 2e jSminbuza nl

10 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nl Beaujean JW 10 2e @minbuza nl Plas

Subject RE note verbale Marokko

Dank voor snelle reactie 10 2e

Als er van mensen concrete suggesties of wijzigingen zijn op de tekst dan verneem ik die graag dan kan de NV vandaag uit

10 2e

1Q 2eFrom

Sent maandag 23 maart 2020 14 35

To

@minbuza nl

10 2e

Desiree I0 2e l@minbuza nl

@minbuza nl 10 2e

0 2e @minbuza nl

@minbuza nl Bonis

I0 2e @minbuza nl

CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATQR@minbuza nl

C
qoo1 3verT Geoffrey van I0 2e ts minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e @minbuza nl 10 2e

I0 2e x minbuza nl I0 2e @minbuza nl Beaujean JW« I0 2e @minbuza nl
40056



Subject RE note verbale Marokko

dak 1° 2e de registratie via de convenantsprocedure net gepubliceerd bericht aan posten ook net uit moet nu duidelijk

maken welke animo er is voor extra vluchten vanuit Marokko tegen betaling

Maar als de post een goede inschatting heeft van het aantal reizigers dat nog terug wil met reservering voor een terugvlucht want

dat is ook het convenantscriterium kunnen we dat ook al insteken bij convenantspartners

daarom m i 11 1

11 0

From 10 2e 5 minbuza nl

Sent maandag 23 maart 2020 14 02

To
1

00 2e

1Q 2e

10 2e

1g minbuza nl Bonis Desiree

10 2e
Jg minbuza nl j 1 Q 2e

10 2e @minbuza nl

S minbuza nl CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR 5 minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van 1Q 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 1Q 2e ®minbuza nl 10 2e

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

Subject note verbale Marokko

Importance High

Beste collega s

Vanochtend was er even contact tussen aantal collega s afgesproken werd om gezien we maximale inspanning willen blijven
doen wereldwijd om Nederlanders terug te krijgen toch nog een formele NV te maken waarin we Marokkaanse autoriteiten

verzoeken om alle reizigers met NL nationaliteit die dat willen te laten terugkeren

In bijlage concept mijnerzijds gebaseerd op eerdere sms

Paar dingen vraag ik graag expliciet aandacht voor als jullie NV lezen

Graag jullie reacties Mocht ik mensen vergeten hebben in de mail dan verneem ik dat graag

10 2e

10 2e j Djrectie Midden Oosten en Noord Afrika DAM

1Q 2e |Ministerie van Buitenlandse Zaken

00013 40056



To SGrSG@minbuza nl1 PSG[PSG@minbuza nl] DCV[DCV@min buza nl] DGPZ[dgpz@minbuza nl] DAM[dam@minbuza nl]
Brandt j 1° 2e @minbuza nl1 Ee Willem vand io 2e feminbuza nl] Plas matthijs vande|~
Kleiweg PJ[| io 2e ta minbuza nH Leeuwen Geoffrev vanl 10 2e l@minbuza ni

CRISISCOORDINATOR 10 2e

10 2e gminbuza nl]

feminbuza nl] | 10 2e

10 2e

Beaujean JW| iQ 2e l@minbuza nl]

minbuza nl] 1Q 2e [feminbuza nl]
]@min buza nl] | 1 o 2e]

10 2e

10 2e

io 2e ~l@minbuza nl1
]@min buza nl]

10 2e ~feminbuza nl] | lQ 2e

10 2e

10 2e

10 2e @minbuza nl]

l@minbuza nll

[feminbuza nl]

10 2e feminbuza nl]

@minbuza nl] MAD CDPI I0 2e feminbuza nII PAR CDP1 iQ 2e feminbuza nl] BRE ANTIC |iQ 2e|
]io 2e[feminbuza nl] ALG CDF| iQ 2e l@minbuza nlj I UN CDF| io 2e feminbuza nl] VADytQ 2e@minbuza nl] r io 2e

10 2e ffeminbuzanll KAI CDP| iQ 2e ]@minbuza nl] DAK CDPI iQ 2e l@minbuza nl]

H ip 2e @minbuza nl] RAB CDFj iQ 2e |@minbuza nl]
From RAB CDP

Sent Mon 3 23 2020 5 34 42 PM

Subject [RIJK] Marokko strijd tegen Corona repatriering ca 6000 Nederlanders

Kunt u dit bericht niet goed lezen Bekijk dan de online versie 23 maart 2020

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Berichtenverkeer

Rijks Intern

Marokko strijd tegen Corona repatriering ca 6000

Nederlanders

Van RAB CDP

Verzonden op 23 maart 2020 17 34

Land regio Marokko

Samenvatting

In de strijd tegen het Coronavirus heeft Marokko schoksgewijs gekozen voor een complete lockdown Op
19 maart om 18u is de sanitaire noodtoestand ingegaan Het luchtruim is gesloten

zicn aneen nog verpiaatsen
houden toezicht

10 2a

10 2a
10w2av

J de land en zeegrenzen zijn dicht Inwoners mogen

sen met ieri vergunmng van ae gemeente Ordediensten waaronder politie en leger

In allerijl zijn de afgelopen week repatrieringsvluchten uitgevoerd Met een inzet H 1

inclusief de hulp van vrijwilligers en in samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en EU collega s zijn

duizenden toeristen terug naar huis gekeerd Het gaat naar schatting om zo n 6 000 Nederlanders

Beeld is dat vrijwel alle Nederlandse toeristen die terug wilden vertrokken zijn Het is moeilijk in te schatten

hoeveel Nederlanders er nu nog in Marokko zijn In het noorden zitten enkele honderden Nederlanders van

Marokkaanse komaf vast Voor vier volgeboekte repatrieringvluchten werden door Marokko te elfder ure de

landingsrechten ingetrokken onbekend is waarom

Zeker is wel dat er ook nog zo n 500 Nederlandse camperaars meestal oudere echtparen rondtrekken in

Marokko EU HOMS in goed contact per VC willen inzetten op repatriering via veerboten van Tanger naar

Sete

Commentaar

00014 33322



Bericht

11K1

Kort overzicht maatregelen van Marokko

Op 4 maart jl besloot het ministerie van Binnenlandse Zaken dat evenementen met buitenlanders en of

meer dan 1 000 bezoekers geen doorgang meer mochten vinden Dit was op dat moment voor velen een

verrassend besluit er waren nog geen besmettingen geconstateerd

Op 13 maart werd melding gemaakt van de eerste Corona patient Maatregelen volgden elkaar daarna in

rap tempo op De scholen worden gesloten het reguliere vliegverkeer met Spanje Italie en Frankrijk
stilgelegd daarna met Portugal Duitsland Belgie Nederland en Algerije en tenslotte met de rest van de

wereld Overheidskantoren gingen dicht net als moskeeen en restaurants Mensen werd gevraagd afstand

te houden en binnen te blijven De premier hield een toespraak met de garantie van voldoende

ziekenhuisbedden medicijnen voedsel en brandstof De politie arresteerde mensen die fake news

verspreidden of zich verzetten tegen de maatregelen zoals salafisten die protesteerden tegen sluiting van

moskeeen

Vanaf 19 maart 18 00 uur geldt de noodtoestand etat d urgence sanitaire waar ordediensten op toezien

Het leger is met groot materieel zichtbaar aanwezig langs hoofdwegen en in de steden

Terugblik repatriering

Het stilleggen van het reguliere vliegverkeer door het intrekken van eerder toegekende landingsrechten ging
gepaard met automatische annuleringen van vluchten door luchtvaartmaatschappijen Het gevolg was

hectiek en onzekerheid bij duizenden toeristen

Ambassades handelden snel en vroegen nieuwe landingsrechten aan voor repatriering vluchten die leeg
aankomen en met toeristen terug kunnen Luchtvaartmaatschappijen werden aangemoedigd daarvan

gebruik te maken Dit kostte de eerste dagen moeite luchtvaartmaatschappijen repten over administratieve

hindernissen en tekort aan personeel bij het opnieuw inplannen van eenmaal geannuleerde vluchten

Nederlanders werden door de ambassade opgeroepen zelf online te boeken en zich vervolgens naar de

luchthavens te begeven om zich te verzekeren van een plek aan boord Dit verliep overwegend op een

ordelijke manier Medewerkers van de ambassade onze consulaten en ook enkele vrijwilligers waren op

diverse luchthavens aanwezig om Nederlanders met raad en daad bij te staan

11 1

Bij onvoldoende cabinepersoneel moest volgens luchtvaartregels met minder passagiers
aan boord gevlogen worden Daar kwam bij dat toeristen soms dubbele boekingen maken om maar weg te

komen No shows konden dan vaak niet ad hoc worden gevuld

Deze ambassade kon dankzij rechtstreeks contact met Transavia heel snel schakelen Zo werd de capaciteit
van vliegtuigen beter ingezet tussen de verschillende luchthavens werden no shows uiteindelijk zo veel

mogelijk vermeden kregen medische urgenties voorrang Goed contact was er ook met andere ambassades

over retourvluchten via Engeland Frankrijk Belgie en Duitsland

Het opmaken van precieze aantallen gerepatrieerden is lastig Een ruwe schatting is dat in vier dagen tijd
zo n 6 000 mensen zijn teruggevlogen naar Amsterdam Rotterdam en Eindhoven waarvan het merendeel

landgenoten

Situa tie nu

De noodtoestand is van kracht Het openbare leven is zo goed als tot stilstand gekomen Alle grenzen zijn
dicht sinds vannacht ook die met de Spaanse enclaves Ceuta en Mel ilia De noodtoestand geldt in ieder

geval tot 20 april 2020 Ordediensten politie en leger controleren of inwoners beschikken over een

00014er9unn n9 om z c^ te mogen verplaatsen dit geldt ook voor diplomaten 33322



De verspreiding van het virus is nog beperkt 134 patienten 3 genezen 4 overleden

Camperaars

Het blijkt H 1 dat er zich nog zo n 500 Nederlandse camperaars in Marokko

bevinden veelal in het tamelijk lege zuiden maar intussen ook bij de havens in het noorden met het non

op terugkeer Ambassade staat in goed contact met Nederlandse Kampeerauto Club NKC

Vooruitblik repatriating per vliegtuig

Nederland en andere landen blijven zich inzetten om mensen naar huis te laten keren In de tussentijd zijn
Nederlanders in Marokko opgeroepen vooreen veilig onderkomen te zorgen

Geen enkel Europees land heeft een aanwijzing dat hervatting van repatriering op dit moment gaat lukken

Valt niet onder verzoek

Berichtgegevens

Aan

Opsteller

Afgestemd
Kenmerk

Type
Prioriteit

SG PSG DCV DGPZ DAM 10 2e

1Q 2e t CRISISCOORDINATOR 10 2e I

10 2e I 1 10 2e I iw beaujean I 10 2e

10 2e

10 2e
| 10 2e | MAU CDP PAR CDP BRE ANTICI ALG CDP TUN CDP

VADV I 10 2e [ KAI CDP DAK CDP 1° 2e

L
CdP

RAB 2020 09

Beleids

Routine

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

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

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

het elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

Ministerie van Buitenlandse Zaken

00014 33322



To Bonis Desireef i0 2e feminbuza nl]
10 2e

[| iQ 2e @minbuza nl]
J@minbuza nl]

10 2e

10 2e

n@minbuza nl]

@minbuza nl]
| 10 2e

10 2e ]@minbuza nl]
CRI SI SCQQRDINATOR[CRISISCOORDINATOR@minbuza nl]
Cc Leeuwen Geoffrey van[| I0 2e @minbuza nl] Kleiweg PJ

I0 2e |@minbuza nn

i° 2e @minbuza nl] i0 2e

I0 2e @minbuza nl] Plas matthjjs vander[ 10 2e @minbuza nl]
From Beaujean JW

Sent Mon 3 23 2020 7 43 58 PM

Subject RE Note verbale Marokko gescande getekende versie

11 1

H 1

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van Bonis Desiree 10 2e @minbuz a nl

Aan 10 2e J®minbuz a nl I0 2e @minbuza nl 10 2e

1Q 2e @ minbuz a nl 10 2e 2lminbuza nl 10 2e @ minbuza nl

CRISISCOORDINATQR CRISTSCOORDINATOR@niinbuza nl

Kopie Leeuwen Geoffrey van I0 2e @minbuza nl Kleiweg PJ | 10 2e l@mmbuza nl 10 2e

i0 2e a minbiiza nl I I0 2e

vander j_ 10 2e l@tninbuza nl

7mmbuza nl Beaujean JW i0 2e @minbuza nl Plas matthijs

Ondervverp RE Note verbale Marokko gescande getekende versie

From 10 2e Sminbuza nl

Sent maandag 23 maart 2020 17 29

To | I0 2e 53minbuza nl 10 2e

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

]§3minbuza nl Bonis

§ minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van

iliCUUKUIIMAI UKgumin Duza m

10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e ®minbuza nl 10 2e

10 2e ®minbuza nl 10 2e S minbuza nl Beaujean JW « 10 2e @minbuza nl Plas

matthijs vander 10 2e @minbuza nl

Subject Note verbale Marokko gescande getekende versie

Beste alien

Hierbij gescande en gestempelde versie van de NV Dank aan DCV en RAB voor input en afstemming

Qua verzending
Ik zal via mail scan hier aan Ambassade sturen

I0 2ekun jij dubbeltracking ook aan bellouki scan sturen

Desiree flO 2eXorgen jullie voor verzending aan pocs in Rabat

Dank weer

1 00015U 40047



From 10 2e

Sent maandag 23 maart 2020 14 38

To | 10 2e | g minbuza nl

Desiree 10 2e ®minbuza nl 10 2e

CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR@mint uza ni

10 2e ]g minbuza nl Bonis

10 2e @minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e

10 2e @minbuza nl l 10 2e

10 2ematthijs vander

Subject RE note verbale Marokko

®minbuza nl

l° 2e @minbuza nl r 10 2e

Beaujean JW 10 2e gminbuza nlM o TjIP

Dank voor snelle reactie 10 2e

Als er van mensen concrete suggesties of wiizigingen zijn op de tekst dan verneem ik die graag dan kan de NV vandaag uit

@minbuza nlFrom 10 2e

Sent maandag 23 maart 2020 14 35

To 10 2e ®minbuza n] 10 2e ©minbuza nl Bonis

Desiree 10 2e ® minbuza nl 10 2e ®minbuza nl 10 2e ©minbuza n

Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e ®minbuza nl 10 2e

10 2e bz a 10 2e ®minbuza nl Beaujean JW 1 Q 2e ©minbuza nl

Subject RE note verbale Marokko

dak 10 2e de registratie via de convenantsprocedure net gepubliceerd bericht aan posten ook net uit moet nu duidelijk

maken welke animo er is voor extra vluchten vanuit Marokko tegen betaling

Maar als de post een goede inschatting heeft van het aantal reizigers dat nog terug wil met reservering voor een terugvlucht want

dat is ook het convenantscriterium kunnen we dat ook al insteken bij convenantspartners

daarorn m i H 1

From 10 2e @minbuza nl

Sent maandag 23 maart 2020 14 02

To 10 2e @minbuza nl Bonis Desiree I0 2e t®minbuza nl

I0 2e ~|g minbuza nl 1Q 2e l@minbuza nl 10 2e

Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e ©minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e @minbuza nl 10 2e

I0 2e g minbuza nl 10 2e gminbuza nl

Subject note verbale Marokko

Importance High

Beste collega s

Vanochtend was er even contact tussen aantal collega s afgesproken werd om gezien we maximale inspanning willen blijven
doen wereldwijd om Nederlanders terug te krijgen toch nog een formele NV te maken waarin we Marokkaanse autoriteiten

verzoeken om alle reizigers met NL nationaliteit die dat willen te laten terugkeren

In bijlage concept mijnerzijds gebaseerd op eerdere sms

00015
Paar dingen vraag ik graag expliciet aandacht voor als jullie NV lezen

40047



H 1

Graag juliie reacties Mocht ik mensen vergeten hebben in de mail dan verneem ik dat graag

10 2e

10 2e

10 2e

| Directie Midden Oosten en Noord Afrika DAM

Ministerie van Buitenlandse Zaken

00015 40047



From 1Q 2e

Sent donderdag 26 maart 2020 19 15

To Plas matthijs vander I0 2e

g minbuza nl

10 2e

5 minbuza nl Bonis Desiree

@ minbuza nl 10 2e

10 2e @ m inbuza nl [ 10 2e

@minbuza nl Leeuwen Geottrey van \ iQ 2e

I0 2e | 5 minbuza nl 10 2e |@minbuza nl Brandt J 10 2e ®m inbuza nl 10 2e

I 10 2e Sminbuza nl | 10 2e KS^ minbuza nl

I 0 2e ]@minbuza nl 10 2e @minbuza nl

Cc 2e 5 rr inbuza nl

10 2e

Subject RE Marokko toestemming voor repatrieringsvluchten

Importance High
110 1

11 1

Groet

10 2e

Van Plas matthijs vander 1° 2e

Datum donderdag 26 mrt 2020 7 02 PM

Aan Bonis Desiree

©minbuza nl

10 2e

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

io 2e H2minbuza nl CRISISCOQRDINATOR C R1S1SC OOK1 INATQR@minbuza ill Beauiean J W

10 2e 3frninbuza nl Brandt J 10 2e 3 minbuza nl I 10 2e l@mmbuza nl 10 2e

10 2e |@minbuza nl 10 2e

2s l7i iTimbiiza nlKopie
Ondenverp RE Marokko toestemming voor repatrieringsvluchten

®minbuza nl 2e Sminbuza nl

Het is de call van DirDCV

Maar ik kan onderstaande lijn die hij eerder uiteen zette geheel billijken
11 1

11K1

11 1 En M moet op hoogte gesteld worden C 0 2

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2eVan Bonis Desiree

Datum donderdag 26 mrt 2020 b Sl PM

Aan

@minbuza nl

10 2e fXmLnbuza nl Plas matthijs vander 10 2e l@minbuza nl 10 2e

10 2e @miribuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e 2 minbuza nl 10 2e

Cqq01 62e mmbuza nl CRISISCOQRDINATOR CRISISCOORDINATOR@minbuza nl Beaujean JW

11 vj^e @minbuza nl 3W Flightcoordinator 3W Flightcoordinator@mmbuza nl 10 2e
21999



1Q 2e @minbuza nl 10 2e fmmbuza nl 10 2e ®mmbuza nl I0 2e

io 2e ra mintuza ni io 2e rttmmtmza nl 2e
■

ftmmbuza nl

Kopie 2e Kminbuza ril

Onderwerp RE Marokko toestemming voor repatrieringsvluchten

Ik deel voor het gemak nog even wat Dir DCV hierover gisteren iets na zessen schreef

“Op de vraag ‘wel of niet vliegen met ‘geen bipatriden” maximale en aantoonbare inzet op terugkeer van alle reizigers
met Nederlandse nationaliteit dus ook bipatriden als dat door Marokkaans toedoen niet mogelijk wordt gemaakt dan

wel vliegen voor alleen Nederlandse reizigers die niet bipatride NL Marokkaans zijn Dat is ook in lijn met staande

consulaire aanpak dat bipatriden in het land van hun andere nationaliteit hinder knnnen ondervinden bij het doen van een

beroep op consulaire bij stand
”

Dat lijkt mij een heel heldere lijn D

Fromf 10 2e ]g minbuza nl

Sent donderdag 26 maart 2020 18 44

@minbuza nl Plas matthijs vander1Q 2eTo Bonis Desiree

PJ Kleiweg@minbuza nl

10 2e

10 2e

10 2e g minbuza nl

5 minbuza nl | 10 2e

10 2e

g minbuza nl CRISISCOORDINATOR CRISISCQORDINATQR@minbuza nl Beaujean JW

I 10 2el k®minbuza nl 3W Flightcoordinator 3W Flightcoordinator@minbuza nl 10 2e

Ki0 2ej@minbuza nl | I0 2e |@minbuza nl I0 2e @minbuza nl

10 2e ®minbuza nl 10 2e @minbuza nl r

10 f2 e |@minbuza nl

Cc 2e ig minbuza nl

Subject RE Marokko toestemming voor repatrieringsvluchten

Dag Desiree en alien

Dank voor onderstaande moeten denk ik even overna denken Ik voeg even

vanavond

10 2 toe ook met het oog op telefoontje

Groet

I0 2e

From Bonis Desiree

Sent donderdag 26 maart 2020 18 27

To Plas matthijs vander

0 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl | 10 2e 1@minbuza nl Leeuwen Geoffrey van

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

I0 2e ~t@minbuza nl CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR@minbuza nl Beaujean JW

10 2e |@minbuza nl 3W Flightcoordinator 3W Flightcoordinator@minbuza nl r

fi0W2e^@minbuza nl Brandt J I0 2e jgminbuza nl

10 2e

10 2e ~Cgjminbuza nl

10 2e @minbuza nl

2e S minbuza nlCc

Subject Marokko toestem m ing voor repatrieringsvluchten

00016 21999
Alien



Juist voor ik de NV met verzoek om humanitaire staatsvluchten uitstuurde belde 10 2a mj

NL krijgt repatrieringsvluchten Naar Casablanca of naar Marrakech of naar allebei afhankelijk hoeveel passagiers zich

aanmelden

Voor NL landingsrechten krijgt wil hij eerst de passagierslijsten zien ter voorlegging aan de politie met namen

paspoortnummers geboortedata vertrekplaats

Aan de vluchten zijn drie voorwaarden verbonden

o Ze moeten leeg aankomen

o Geen bipatriden ook niet diegenen met vaste verblijfplaats in NL in Marokko zijn alle Marokkanen Marokkaan

o Alleen Nederlanders want het gaat om een politieke bilaterale deal op humanitaire gronden 10 2a

1Q 2a

Ik heb enorm aangedrongen op onverwijlde afgifte van landingsrechten omdat de luchtvaartmaatschappijen zonder autorisatie

geen vluchten in beweging kunnen zetten crew oproepen etc hetgeen dan onnodig vertragend werkt j io 2a

10 2a

Heb formeel ook nogmaals geprotesteerd tegen de weigering Nederlandse staatsburgers van Marokkaanse komaf te laten

vertrekken 10 2a Heb gevraagd of de medisch urgente gevallen onder hen wel gerepatrieerd mochten worden Daarop

antwoordde hij bevestigend die zouden op een speciale medische evacuatievlucht mogen vertrekken na autorisatie

Heb voorts dringend bepleit dat gestrande toeristen uit andere EU LS zouden mogen worden meegenomen wanneer zich lege

stoelen zouden voordoen Het zou toch enorm inefficient zou zijn die niet te vullen waar veel landen nog tussen de 10 200

ingezetenen met vertrekwens uit Marokko hebben 10 2a

l° 2a

Kunnen wij op basis van BBB registratie passagierslijsten opstellen

Greet Desiree

00016 21999



10 2a 10 2e 11 1 valt niet order verzoek

Van Beaujean JW | iQ 2e |@ minbuza nl

Datum woensdag 25 mrt 2020 6 02 PM

Aan P 10 2e ®minbuza nl Plas matthiis vander 10 2e Sminbuza nl Kleiweg PJ

10 2e 2ftminbuza nl

Kopie 10 2e |f5 minbiiza nl 10 2e ©minbuz

10 2e 2 minbuza nl 1 1C 2e ®mmbuza nl Bonis Desiree

10 {2e Sminbuza nl \ 2e 23jninbiiza nl

Ondenverp RE Marokko extra vluchten onder BBB diplomatieke inzet ter akkoord

Zoas besproken
akkoord met deze aanpak

H 1

op de vraag ‘wel of niet vliegen met ‘geen bipatriden” maximale en aantoonbare inzet op teragkeer van alle reizigers
met Nederlandse nationaliteit dus ook bipatriden als dat door Marokkaans toedoen niet mogelijk wordt gemaakt dan

wel vliegen voor alleen Nederlandse reizigers die niet bipatride NL Marokkaans zijn Dat is ook in lijnmet staande

consulaire aanpak dat bipatriden in het land van hun andere nationaliteit hinder knnnen ondervinden bij het doen van een

beroep op consulaire bij stand

JW

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

00019 40033



Van H0 2e [S minbuza nl

Datum woensdag 25 mrt 2020 5 44 PM

Aan Plas matthijs vander I0 2e @minbuza nl Kleiweg P T 1° 2e Sminbuza nl Beaujeam JW
I0 2e Smmbuza nl

Kopie 10 2e Sminbuza nl

10 2e

I0 2e ~tSminbiiza nl

l~S minbuza nl

10 2e

10 2e

Sminbuza nl

■Sminbiiza nl Bonis Desiree

2e Sminbuza nl

Onderwerp Marokko extra vluchten onder BBB diplomatieke inzet ter akkoord

Beste Thijs PJ JW

Marokko is uit de bijzondere bijstand buitenland registratie gekomen met hoge aantallen 2700 Inzet is dus om te kijken of er nog

mogelijkheden zijn voor inspanning van extra vluchten

11 0 nebben we met de post kort stappenplan gemaakt hoe nu verder in

aanvragen van medewerking bij autorisaties voor vluchten Ook signaleren we vast aantal risico s die we mogelijk tegen komen

along the wav 10 2a

10 2a

Graag jullie akkoord of aanvullingen aanpassingen

Greet

Q 2e

Stappenplan Marokko

10 2a 11 1 valt niet onder verzoek

00019 40033



To: (10)(2e) (10)(2eJ 1 
(10)(2e) minbuza .n l · Kleiwe (10)(2e) minbuza .nl]; 

(1D)(2e) ,�L_____Ll..l,L"--""<..I.__J.l!dLI..J..J,'inbuza.nl]; Ee, Wil lem-vanU (10)(2e) I
I (10)(2e)@minbuz a. nl]; Brandt,J

,..... 
�--;.',��_,__ __ ___,,'---, m inbuza.n l 

�C_c_: ___ M____.,_[m_,,,@�m_in_b_uz_a_._n�l ];'-'-_..i.:....,__-,---' -�����---�-�--�-----.-----.--------.--�J10)(2e�
(10)(2e) 

(10)(2e) 
From: 

Sent: 

Subject: RE: Marokko - toestemming voor repatrieringsvluchten 

Beste j(10)(2e)j, 

minbuza.n l] 

Dank voor onderstaande. We bespraken net dat het meest efficient: waarschi jnlijk is om algemene lijn te maken. Die kan M dan 
gebruiken in gesprek met Belgische M. Maar oak in geval er nag meer telefoontjes met Europese partners zijn. Zie hieronder 
aanzet. 
@al ien als er nog aanpassingen of fouten inzitten graag laten weten.

lk voeg onderaan nag enke le punten toe over BEL situatie, die CdP RAB net doorgaf. lk 2.al oak aan DEU en BRU co l lega's sturen. 

Groet, 
1 (10)(2e) 

Concept algemene lijn inzet NL/ repatriering Marokko 

From:I (10)(2e) l@minbuza.n l> 
� -- - ---- - - -� 

Sent: vrijdag 27 maart 2020 13:40 

(11 )(1)

Valt niet onder verzoek 

To: Banis, Desiree I (10)(2e) l@minbuza.nl>; P l as, matthijs-vander <I (10)(2e) l@minbuza.nl>;I (10)(2e) 
(10)(2e) �minbuza.nl>; Kleiweg, PJ 1 (10)(2e) @minbuza.nl>; Leeuwen, Geoffrey-van j (10)(2e) I 

(10)(2e) j@minbuza.n l>;j (10)(2e) @)minbuza.nl>; Beaujean, JW 
(10)(2e) � minbuza.nl>; Ee, Wi l lem-van <l (10)(2e) 1@minbu2.a.nl>; Brandt, JI (10)(2e) @minbuza.nl>; Ende, Anita van den 

I (10)(2e) �minbuz.a.nl> 

Ccooo23 (10)(2e) � [7C7(2e) l@minbuza.n l>;Ol ITTom I>; �10)(2E33307



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

10 2e ®minbuza nl | 10 {2e ]@minbuza nl

Subject RE Marokko toestemming voor repatrieringsvluchten

Importance High

10 2a

Greet

10 2e

From Bonis Desireef 10 2e l@minbuza nl

Sent donderdag 26 maart 2020 22 10

To I 10 2e jgminbuza nl Plas matthijs vander 10 2e @minbuza nl

I0 2e [5 minbuza nl Kleiweg PJ j 10 2e |gminbuza nl Leeuwen Geoffrey van lQ 2e

I0 2e [g minbuza nl

I0 2e

I0 2e

10 2e @minbuza nl

I0 2e ~tg minbuza nl Ee Willem van 10 2e [@minbuza nl 10 2e

[g minbuza nl Beaujean JW

Cc M S minbuza nl

10 2e

10 2e ~|@minbuza nl

10

g minbuza nl Ende Anita van den

[Toj 2e

@minbuza nl [
10 2e

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Subject RE Marokko toestemming voor repatrieringsvluchten

Veeldank 10 2e

Volgens inij hebben wij nog geen zicht op onderscheid tussen Marokkaanse Nederlanders met vaste verblijfplaats inNL
dan wel Marokko hoewel ik hoop dat dat bimenkort uit de BBB registratie duidelijk wordt

Kotnende dagen wordt het denk ik van belang om het criterium vaste verbliifplaats’ en niet ‘nationaliteif in te zetten

als leidend principe voor mogelijke repatriating H 1

Desiree

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

00023 33307



Reeds beoordeeld binnen ditverzoek

00023 33307



To

Cc

JWj 10 2e

10 2e li51minbuza nl] 10 2e

l@minbuza nl] Leeuwen Geoffrey van

den|

I0 2e i@minbuza nl1 Bonis Desireel io 2e l@minbuza nl]

10 2e

10 2e @minbuza nl]L 10 2e

Ml 10 2e

From 3|

l@minbuza nl]
Plas matthijs vanderj 1°X2e |@minbuza nl1 Kleiwea PJ i0 2e @minbuza nl] Beaujean

IIIIIIUUZ C3 I 111

@min buza nl]

10 2e

i0 2e j@minbuza nl] Ende Anita van

10 2e

10 2e @minbuza nl] 10 2e

_@minbuza nl]
@minbuza nl]

Subject

Mon 3 30 2020 3 30 49 PM

RE Marokko draft NV korte update

Dank 10 2e M is inmiddels akkoord met de tekst van de NV H 1

Greet

From 10 2e 5 minbuza nl

Sent maandag 30 maart 2020 14 05

To 2e @minbuza nl I0 2e

Cc Plas matthijs vander

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ I I0 2e @minbuza nl Beaujean JW

10 2e l@minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl [ 10 2e

1Q 2s l@minbuza nl Bonis Desiree | iQ 2e fr® minbuza nl

den l 10 2e l@minbuza nl 10 2e minbuza nl [

I0 2e l@minbuza nl Ende Anita van

I0 2e

10 2e ]®minbuza nl

10 2e ]@minbuza nl

10 2e ®minbuza nl | 10 2e ]@minbuza nl

Subject Marokko draft NV korte update

Dag

Zoals besproken hierbij de concept NV zoais afgestemd met RAB DGPZ en dirDCV

Valt buiten verzoek I

Overige zaken laat aan jou wat je met M deelt

Valt buiten verzoek

Relatief rustig op het camperfront Gister boot naar Sete met enkele NL Mogelijk donderdag nog een Meeste NL campers

in het zuiden geen aanstalten om te vertrekken ZMA RAB heeft goed contact met NKC NL Kamperauto club evenals met

Franse Ambassade die de lead heeft

Valt buiten verzoek

Valt buiten verzoek

Groet

i° 2e

00034 33304



To 10 2e 5 minbuza nll
10 2e S minbuza nl]

Cc I 10 2e @minbuza nl]
From 10 2e

Sent Tue 3 31 2020 5 19 22 PM

Subject RE Consulair crisisoverleg 31 3

10 2e @minbuza nl] 10 2e

Sowieso heel erg relevant om te weten als hun lijst 1300 namen heeft dat zou een aanzienlijk lager aantal zijnl Belangrijk om de

cijfers scherp te hebben en ook de geografische spreiding

Ikgeefook I0 2e ven cc ik noemde Marokko net ook in ons rondje

Greet

1Q 2e

From 10 2e ®minbuza nl

Sent dinsdag 31 maart 2020 18 10

To
’

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

1Q 2e 5 minbuza nl

Subject RE Consulair crisisoverleg 31 3

Morgen gaan acht man de lijst afmaken Interessante vraag die ik bij Allianz heb neergelegd is hoe het kan dat hun lijst 1300 namen

bevat maar wij denken dat het om 2500 personen gaat

Ik hoop morgen Allianz te pakken te krijgen want het is nogal een verschil Ik hoop daarom dat ik ze de correcte lijst laat

controleren

Groeten

10 2e

From 10 2e S minbuza nl

Sent Tuesday March 31 2020 4 23 PM

To 10 2e 5 minbuza nl 10 2e @minbuza nl

Cc I 10 2e l®minbuza nl

Subject RE Consulair crisisoverleg 31 3

Thanks En I0 2e laten wij ok even nauw contact houden Nog geen reactie van Marokko maar als die komt dan moeten we

even goed bespreken en wegen natuurlijk ook met JW de post en DAM hoe verder

From 1 Q 2e s minbuza nl

Sent dinsdag 31 maart 2020 16 15

To I0 2e S minbuza nl

Cff 10 2e

SiPPPPPrE Consulair crisisoverleg 31 3

@minbuza nl 10 2e @minbuza nl

33346



1Q 2 sfyan jij t z t mail met 10 2e delen

From 10 2e l@minbuza nl

Sent dinsdag 31 maart 2020 16 04

Toil 10 2e J@minbuza nl

Subject RE Consulair crisisoverleg 31 3

10 2e @minbuza nl

Dag 10 2ei

Dank voor verslag ik lees graag mee op de mail van Allianz bij wie moet ik me melden

@ I0 2e ik kreeg van Rabat ook vragen of de lijst al opgeschoond is omdat we eerder geen goede inzage nog hadden van de

steden en aantallen blijf graag aangehaakt ook bij de discussies over de lijst

Greet 10 2e

10 2e tc

From 10 2e ®minbuza nl

Sent dinsdag 31 maart 2020 15 41

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

10 2e

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

@minbuza nl Beaujean JW 10 2e |@minbuza nl

10 2e

10 2e

1

I0 2e ~~f®minbuza nl [

10 2e

10 2e |@minbuza nl

®minbuza nl 10 2e @minbuza nl 1° 2e

I0 2e j minbuza nl

10 2e gminbuza nl l 10 {2e ~|@minbuza nl | I0 2e

10 2e @minbuza nl

10 2e

10 2e

@minbuza nl

^®minbuza nl 10 2e g minbuza nl

10 2e @minbuza nl [ 10 2e ]@minbuza nl

10 2e

O 20minbuza nl

10 2e |@minbuza nl

@ minbuza nl 10 2e @minbuza nl DCV CC ^10 2

10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e ®minbuza nl J I0 2e

I0 2e ®minbuza nl 10 2e @minbuza nl

I0 2e

10 2e ®minbuza nl

®minbuza nl 10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject Consulair crisisoverleg 31 3

Beste collega s

Hierbij het verslag van het consulair crisisoverleg van 31 3

Groet

I0 2e

Consulair maatschappelijk

Geen nieuwe bijzonderheden consulair maatschappelijk in vergelijking met verslag landenteams

Ander cmderwerp

Allianz deelt conceptemail die bedoeld is voor Nederlanders in Marokko die zich via BBB hebben geregistreerd met DCV

i v m gevoeiigheid kwestie

Verzoek van 1° 2e aarf 0 2i^m lijst met geplande vluchten strak te trekken Duidelijk aangeven welke vluchten definitief

bevestigd zijn Ook van belang voor communicatie in de richting van de media Op dit moment worden enkel bevestigde

vluchten genoemd bij naam

00038Vluchten aanmelden bij CoOL Op dit moment lijkt het alsof wij formeel geen EU onderdanen repatrieren 10 2e sch33346



met I0 2e hierover en wordt aangehaakt bij EU instructie

Van belang om driehoeksoverleg met o a landenteam te beleggen wanneer duidelijk wordt dat een BBB vlucht in de maak

is Moet plaatsvinden voordat vluchten definitief doorgaan om praktische vragen ALC s te ondervangen
10 2e en 10 2e stellen lijn op n a v posten Ander onderwerp

Ander onderwerp

Ander onderwerp

Reisadviezen

Op dit moment vooral bezig met opschonen van reisadviezen

Ander onderwerp

00038 33346



To I io 2e I 5 m in buza nl]
Cc I 10 2© lfa minbuza nll 10 2e @minbuza nl] | io 2e |

I0 2e @minbuza nlj |
From I0 2e

Sent Wed 4 1 2020 10 46 17 AM

io 2e l@minbuza nlJJ 7 K@mmbuza nl]

Subject Ter akkoord beantwoording SO RBZ

Schrifteliik Overlea RBZ deel consulair docx

Ha 10 2e

Zoals zojuist in het crisisoverleg al aangekondigd vind je bijgaand de concept beantwoording van het consulaire deel van het SO

RBZ Graag voor jouw betere blik en akkoord zodat e e a tijdig voor de deadline van 14u00 langs Jelte kan

In de antwoorden nog 2 PM

Cijfers NL en EU repat via BBB voegen we na 13u00 in zodat we eenduidige cijfers communiceren

Valt niet onder verzoek

Dank en groet

10 2e

00039 23233



To 10 2e

Cc J 10 2e

10 2e G m nbuza nl]
From 10 2e

Sent

Subject

Wed 4 1 2020 4 32 24 PM

RE SO RBZ vraag PvdA

@minbuza nl]

@minbuza nl] 10 2e @minbuza nl] i0 2e

|10 2^
Dank voor je oplettendheid Niet 100 zeker maar vermoed dat dit stuk niet publiek is dus better safe than sorry

Ander onderwerp

T a v de antwoorden over Marokko antwoorden 19 en 21] begriio ikl I0 2a

10 2e
Heb jij 1 0 2^ een korte lijn naar EDEO om dat te

checken

11 1

rs repatriation eu citizenshttps ec europa eu neighPourhood enlargement news corner news covid iy european union supper

morocco en @ 10 2e dekt dit hetgeen we in de antwoorden benoemen

Greet

10 2e

H 1

From | I0 2e

Sent woensdag 1 april 2020 19 25

|@minbuza nl

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

Cc | 10 2e 3®minbuza nl

Subject RE SO RBZ vraag PvdA

10 2e

Weet jij of deze info openbaar is of is dit intern We noemen nu HV expliciet in antwoorden maar vraag is of dat kan

From I 1° 2e l@minbuza nl

Sent woensdag 1 april 2020 09 16

To I 10 2 l 5 minbuza nl

Cc | 10 2e l@minbuza nl

Subject RE SO RBZ vraag PvdA

10 2e minbuza nl

10 2e

10 2a

Greet

[10 2ej

From 10 2e

S QQQ42ensdag 1 april 2020 11 44

To | 10 2e

@minbuza nl

5 minbuza nl
23206



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

Subject SO RBZ vraag PvdA

Dag10 2e

In het Schriftelijk Overleg RBZ zijn de volgende vraag door de PvdA gesteld over consulair

1 Wat is nu de stand van zaken met betrekking tot het op gecoordineerde wijze derde landen aanspreken om
te bewerkstelligen dat zij hun luchtruim openen voor repatriering van EU burgers

2 Zijn er inmiddels EU functionarissen ingezet voor het verwezenlijken van landingsrechten

Zou jij het antwoord op vraag 2 weten Heb jij zicht op de inzet van EU functionarissen die zich met landingsrechten

bezighouden

Ik hoor graag van je

Groeten

10 2e

Beleidsmedewerker Visum en Relsdocumentenbeleld

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken

10 2e

10 2e g minbuza nl

00042 23206



To Beaujean JW 10 2e @minbuza nl] 10 2e | S minbuza nll 1 10 2e

io 2e |3 minbuza nll | 10 2e |Q minbuza nll

Cc 10 2e ^minbuza nl] Leeuwen Geoffrey van[
10 2e

10 2e ©minbuza nll

From 10 2e

Sent Mon 4 6 2020 10 24 32 AM

Subject RE Marokko korte update vluchten andere EULS

Dank JW

Ik werk vandaag thuis maar stel voor

dat we vanmiddag even een call doen met RAB DCV en DAM p°K2epok in cc dan kan RAB verdere duiding geven op de

aanpak van andere landen

En dan kunnen we plannetje maken voor aanpak gebaseerd op wat de andere landen doen hebben gedaan Dan goed

doorakkeren hoe het voor ons een hopelijk werkbare aanpak zou zijn
Essentieel bij die aanpak is ook de BBB lijst zodat we scherp hebben wat we ook wel niet weten van de aanmelders Zal

BBBteam daar nog om vragen

Wie van DCV mag ik daarbij uitnodigen bij de call

Greet I0 2e

From Beaujean JW j 10 {2e jgminbuza nl

Sent maandag 6 april 2020 10 48

To I 10 2e IOminbuza nl 10 2e 2minbuza nl 10 2e

10 2e gminbuza nl 10 2e @minbuza nl

Subject FW Marokko korte update vluchten andere EULS

Met M besproken

Plaatje opmaken met posten in Rabat hieronder bijlage
Een plannetje maken voor aanpak

I 10 2a

10 2a |
Straks maar even bespreken

JW

From 1Q 2e 1g minbuza nl

Sent maandag 6 april 2020 08 11

To Beaujean JW \ 10 2e |gminbuza nl Leeuwen Geoffrey van

I0 2e ~|@minbuza nl Plas matthijs vander | I0 2e

10 2e £ minbuza nl Kleiweg PJ

@minbuza nl I0 2e

10 2e @minbuza nl

Cc 10 2e @minbuza nl Bonis Desireel 1Q 2e l@minbuza nl

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

r 2e ®minbuza nl

@ minbuza nl

Subject Marokko korte update vluchten andere EULS

Goedemorgen

Op basis van eu HoMs van afgelopen vrijdag en contacten van post met andere LS gedurende het weekend hieronder nog korte

update over recente vluchten en voorwaarden voor wat betreft Marokko

Zie ook tabel in bijlage dank aan collega s RAB met overzicht van vluchten en voorwaarden van andere landen

Greet

10 2e

00045

EU LS en MAR zijn het eens dat het uitsl uitend gaat om repatriering van reizigers met vaste verblijfplaats buiten MAR

Additionele MAR voorwaarden voor repatrieringsvluchten zijn

o 1 geen bipatriden MAR wll niet dat monopatride Marokkanen zich gediscrimlneerd voelen ten aanzien van bipatriden d33305



land wel kunnen verlaten

o 2 passagierslijsten moeten {daarom vooraf gedeeld worden met MARaut

o 3 Alleen eigen nationaliteit aan boord dus geen NL vlucht met Belgen om evt lege plekken te vullen

I TOK^ I

10 2a

10 2a

Valt niet onder verzoek

Twee veerboten van Tanger naar Sete afgelopen week Twintigtal NL camperaars daarmee vertrokken Resteren nog een paar honderd

de meesten hebben nog geen anlmote vertrekken RAB staat in voortdurend contact met de NKC

00045 33305



E mailwisseling hierboven niet openbaar 10 2a 10 2e 11

From 10 2e 6 minbuza nl

Sent maandag 6 april 2020 17 14

To Bonis Desiree I0 2e aminbuza nl \ I0 2e |@minbuza nl 10 2e

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

| 1° 2e |@minbuza nl

10 2e 5 minbuza nlCc

Subject ACTIE Marokko stappenplan en operationele uitwerking

Dag alien

Naast het overleg RAB DCV DAM was er ook overleg tussen 1Q 2e en JW Op basis van ons telefoontje 1Q 2e heb ik die input ook

weer verwerkt in wat wij bespraken

Hieronder vinden jullie de politieke keuze advies en stappenplan

In bijlage operationele uitwerking teveel detail voor DG s en M maar wel belangrijk dat iedereen in deze mailgroep daar naar

kiikt

Concrete suggesties en aanvullingen graag in tekst mail of document liefst vanavond nog Dan kan het na jullie blik en akk door

naar JW en DGPZ die ongetwijfeld morgen met M bespreken

Ik ben zelf van 17 30 18 30 even offline Daarna weer bereikbaar

Tot slot voor later als er autorisatie komt ik zou het zelf dan heel prettig vinden om voordat we in de actie modus gaan met dev

rab dam en bbb collega de details door te akkeren van hoe we vluchten gaan vullen de devil is in the detail en hebben er allemaal

baat bij dat dan goed met elkaar aan de voorkant te bespreken

Groet

10 2e

Marokko stappenplan



To

From

Sent

Subject

10 2e @minbuza nl] Bonis Desiree I0 2e Q mmbuza nl] Plas matthijs
1Q 2e l@minbuza nl] Kleiweg PJ[ iQ 2e gminbuza nl] Beaujean JW i0 2e @minbuza nl] I0 2e

10 2e @minbuzs nil

Cc 10 2e @minbuza nll I0 2e

10 2e

@minbuza nl]

Tue 4 7 2020 8 48 05 AM

RE Marokko concept stappenplan

Ben niet op BZ maar kan altijd inbellen

H 1

Desiree weten jullie of MAR bij andere landen om bewijs hebben gevraagd dat mensen medisch sociaal urgent zijn

Greet 10 2e

10 2eFrom |
Sent dinsdag 7 april 2020 09 37

]@ minbuza nl

To Bonis Desiree 10 2e | g minbuza nl Plas matthijs vander 10 2e S minbuza nl Kleiweg PJ

10 2e §Dminbuza nl Beaujean JW 10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl

Cc 10X2e t® minbuza nl I0 2e @minbuza nl

10 2e

10 2e

minbuza nl

Subject RE Marokko concept stappenplan

Goedemorgen

Dank Thijs graag loop ik straks op gepaste afstand langs om nog te sparren

11 1

Er zal dus voor de reststoelen ervan uitgaande dat er niet 2 vluchten vol medisch urgent is een triage moeten zijn die operationeel

uitvoerbaar en politiek uitlegbaar is Waarbij we in de uitwerking ook de m i terechte zorg over lijsten adresseren 11 1

H 1

Ander puntje om over na te denken is communicatie en wanneer we aan de groep extern melden dat het dus Marokkaans beleid

betreft mbt bipatriden

Hieronder nieuw lijstje steden van Allianz met de nodige caveats bij het lezen

Greet

10 2e

Mensen hebben bij huidige locatie bijna 300 verschillende omschrijvingen opgegeven inclusief straatnamen dorpsnamen steden

of omschrijvingen die ik niet kan piaatsen Ikstuur je een top 10 van locaties die enigszins duidelijk naar voren komen Deze cijfers

kunnen afwijken omdat mensen bijv allemaal een omschrijving hebben gebruikt die duidt op een stad maar wat voormij niet

duidelijk is Daarnaast blijf ik zeggen dat deze data nog niet geschoond is dat mensen ook geen actuelere locaties kunnen

cj^r rrro en Wees dus zeer terughoudend bij het interpreteren van deze gegevens gebruik het alieen om een beeld te vormen £r

iVTxAi^sCht heel erg benadrukken zeker op ditdossier Uit deze cijfers kan simpelweg niet met zekerheid worden afgelezen his



mensen er nu waar zitten

Locatie pax

28 mrt

pax

6 april

Agadir 71 61

Al hoceima 107 270

Berkane 93 83

00048 33327



Casablanca 112 115

Fez 85 75

Marrakech 75 83

Meknes 61 56

Nador 576 480

Oujda 178 165

Rabat 60

Tanger 261 200

Tetouan 80 95

From Bonis Desiree 10 2e

Sent maandag 6 april 2020 23 59

@minbuza nl

To Plas matthijs vander {_ 10 2e |®minbuza nl 10 2e |a minbuza nl Kieiweg PJ

10 2e a minbuza nl Beaujean JW 10 2e @minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e

10 2e S minbuza nl

Cc 10 2e [®minbuza nl 0 2e |®minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject RE Marokko concept stappenplan

11 1

Passagierslijst overhandigen vwb Marrakech vrijwel alleen toeristen of Casablanca meest toeristen enige bipatriden
hoeft niet problematisch te zijn

Valt niet cinder verzoek

Kritiek waarom geen vluchten op het noorden NOS 20u Joumaal kan eenvoudig gepareerd worden geen enkel land

kreeg daarvoor toestemming ook NL niet helaas Wij vroegen vorige week vlucht vanuit Tanger aan vergeefs

D

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

10 2eVan Plas matthijs vander

Datum maandag 06 apr 2020 9 42 PM

Aan

g mmbuza nl

10 2e minbuza nl Kieiweg PJ \ io 2e l@minbnza nl Beaujean JW

10 2e |fS minbuza nl L eeuwen Geoffrey van 10 2e ®minbuza nl

Kopie Bonis Desiree | I0 2e |a mitibuza nl 10 2e Jminbuza nl 10 2e

10 2e
’

® rainbuza nl 10 2e [®minbuza nl

Ondenverp RE Marokko concept stappenplan

Dank| I0 2e

00048 33327



11 1

11 1

Morgen om 12 00 overleg met M dus we kunnen daarvoor nog ff sparred 0 2

i0 2eFromif
~

Sent maandag 6 april 2020 22 33

To Plas matthijs vander

jgiminbuza nl

10 2e ftminbuza nl Kleiweg PJI 10X2e kftminbuza nl Beaujean JW

I0 2e |g minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl

Cc Bonis Desiree \ 10 2e |@minbuza nl F

10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e tfDminbuza nl | 10 2e |@minbuza nl

Subject Marokko concept stappenplan

Beste Thijs JW Geoffrey en PJ

Excuus voor de wat late email het was niet eenvoudig om met alle haken en ogen tot een concept stappenplan te komen

Begrijp dat dit veel en gedetailleerde info is Dus als er vragen zijn dan horen we graag evenals opmerkingen etc

Vriendelijke greet

10 2e

Marokko

Erzijn meer dan 2100 aanmeldingen Spreiding regionaal op basis cijfers Allianz is

o Tanger 186 pax Nador met 660 pax Casablanca met 400 pax Marrakesh nu onbekend wordt opgevraagd



To

From

Sent

Subject

10 2e

io 2e I@minbuza nl1

Beaujean JW

Tue 4 7 2020 11 09 55 AM

RE Marokko dilemmas en stappen

@mmbuza n

10 2e

10 2e

@minbuza nl]L

@minbuza nl]
10 2e

10 2e |

ZZI@minbuza nl]

en actieve aanbod aan Marokko om gestrande Marokkanen mee te laten vliegen tegen kostprijs
Daarbij ook verzoek om een SPOC aan beide zijden wat mij betreft de beiden directeuren Consulair

JW

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From Beaujean JW | 10 2e l@minbuza nl

Date Tuesday 07 Apr 2020 12 08 PM

11 1

11 1

11 1 Ook nadenken wat voor papiertje we die mensen meegeven via de post Valt niet onder verzoek

om hen te kunnen laten reizen

JW

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From | I0 2e

Date Tuesday 07 Apr 2020 11 59 AM

@minbuza nl

Subject FW Marokko dilemmas en stappen

To Beaujean JW | I0 2e @minbuza nl 10 2e tS minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl 10 2e _Jxminbuza nl 10 2e a minbuza nl

From 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 7 april 2020 11 33

Toil 10 2e lSminbuza nl Kleiweg PJ 10 2e @minbuza nl Q 10 2e

10 2e ©minbuza nl

Cc | 10 2e |@minbuza nl 10 2e @minbuza nl

10 2e |@minbuza nl

Subject Marokko dilemmas en stappen

0 2

Hier in het kort wat we bespraken

Groet

10 2e

Loo6502 33325



10 2a 11 1

Voorwaarden Marokko

o 1 geen bipatridenj MAR wll niet dat monopatride Marokkanen zich gediscrimlneerd voelen ten aanzien van blpatriden die het

land wel kunnen verlaten

o 2 passagierslijsten moeten daarom vooraf gedeeld worden met MARaut

o 3 Alleen eigen nationaliteit aan boord {dus geen NL vlucht met Belgen om evt lege plekken te vullen want met ieder land sluit

MAR een eigen bilaterale deal

00050 33325



To 10 2e ts minbuza nl] Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl] Bonis

Desireef
From

i0 2e |@minbuza nll

I 10 2e |
\\ i0 2e |@minbuza nl]

Sent Wed 4 8 2020 7 42 32 AM

Subject RE BBB systematiek Marokko

Dank Helder verhaal

D

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 10 2e |@minbuza nl

Datum woensdag 08 apr 2020 8 37 AM

Aan | 10 2e t®mmbiiza nl Leeuwen Geoffrey van
1° 2e ®minbuza nl

Bonis Desiree |~~ I0 2e | @ minbuza nl I0 2e i®minbuza nl

Ondervverp BBB systematiek Marokko

Beste en Desiree 10 2een Geoffrey

Ik kom graag nog even in kleiner verband bij jullie op de lijn omdat ik uit verschillende gesprekken merk dat we toch soms nog

langs elkaar heenpraten wat betreft reizigers toeristen en de groep in Marokko 11 1

H 1

Realiseer me ook dat ik nog te weinig tijd heb gehad om BBB beleid en systematiek toe te lichten Dus here it goes

De politieke lijn is wereldwijd ook aan Kamer gemeld
Het BBB initiatief is er voor alle Nederlanders die op reis dus tijdelijk in een land zijn en aangeven terug te willen We

richten dus ook in communicatie op reizigers

Je komt in aanmerking voor repatriering indien gemeld bij BBB NL nationaliteit en NL woonplaats En natuurlijk als er een

vlucht is en je redelijkerwijs bij luchthaven kan komen Soms worden Ambassades verzocht om assistentie hierbij Zo is Zuid

Afrika nu bezig met een hele bussenplan en pick up points Op Franse twitter zag ik vergelijkbare taferelen

Wat je reisdoel was is daarbij niet relevant familiebezoek backpacken camperreizen maar op andere vluchten zaten ook

studenten die op uitwisseling waren en terugwillen stagiaires die in de knel zijn gekomen in urgente gevallen ook BZ

collega s en familie ledereen mag zich aanmelden die NLer is en in NL woont Lijn van M is we spannen ons in alle

reizigers terug te halen die zich hebben gemeld

We kunnen geen garantie geven op repatriering want hangt ook af van vlucht autorisatie plekken beschikbaar etc etc

Dit vertaalt zich door in

Voor Marokko zijn al onze inspanningen dus gericht op de hele BBB lijst Dus alle xxxx die zich gemeld hebben met NL

nationaliteit hebben en woonplaats NL

Voor meer landen geldt dat er meer mensen op de lijst staan dan er plekken zijn Dan moet er dus prioritering komen

Binnen het BBB is voorzien dat alle contacten met geregistreerden en prioritering belegd zijn bij Alarmcentrale SOS is voor

Noord Afrika nu in de lead Volt niet onder verzoek

Valt niet cinder verzoek

Prioritering doet alarmcentrale doorgaans op basis van urgentie en situatie Zowel medisch maar ook nijpende situaties

Valt niet onder verzoek

Daarom geven we alarmcentrale die vragen Oa medische nood maar voorstel is ook te vragen heeft u verblijf kunt u bij

familie verblijven Ook financiele nood zullen we naar vragen Evenals locatie meest nabije luchthaven Uiteraard met als

doel om meest kwetsbare gevallen in beeld te krijgen

De alarmcentrale maakt dan passagierslijst Sommige landen zo blijkt ook zuid afrika willen die vooraf Daar hebben we

met elkaar voor Marokko een mouw aangepast door toestemming te gaan vragen

H 1

Daarnaast had ik geen tijd meer gister iedereen terug te koppelen over gesprek met M deels al oud nieuws

Er verslag dus mijn persoonlijke terugkoppeling
00052 40045

H 1



11 1

We gaan niet zelf bepalen wie wel of niet op vlucht mag Prioritering dus idealiter door alarmcentrale En als Marokko

bezwaren heeft tegen de lijst dat is aan hen

ledereen is zich terdege van bewust dat er een risico is dat als er een vlucht komt deze geannuleerd kan worden ref

Vait niet onder verzoek Toch blijven we maximale inzet doen voor iedereen alle reizigers die zich via BBB hebben gemeld

Tot slot en belangrijk de eerdere bbb lijst werd mij bevestigd is oud Conform de instructies verzoek ik iedereen deze te

vernietigen en ook niet op te slaan te bewaren en deze dus ook niet te gebruiken voor interpretatie of aantallen Belangrijk dat

we cfm AVG handelen gezien persoonsgegevens betreft Er komt vandaag een nieuwe en kwalitatief betere lijst van SOS

alarmcentrale

Excuus voor dit lange verhaal Normaliter praten we de posten door BBB systematiek heen in geval van een concrete vlucht 11 1

11 1

Vriendelijke greet

10 2e

00052 40045



To 10 2e gminbuza nl] Beaujean JW io 2e gminbuza nl] 10 2e

10 2e l 5 minbuza nll io 2e @minbuza nl]
Cc I0 2e ©minbuza nlj Ee Willem vanl doxze D3 minbuza nl] Plas matthijs vandeir 10 2e

1Q 2e ””Igminbuza nll Kleiwea PJ| io 2e laminbuza nll 2e t5 minbuza nll Mf 10 2e [ ^
]il 10 2e [gminbuza nl] 10 2e

10 2e gminbuza nil ioj 2e gminbuza nl]
From

Sent

Subject

10 2e

Thur 4 9 2020 1 39 24 PM

RE 15 25uur Overleg M consulair repatriering

Merci Hieronder heel kort nog update van mij H |i0 2ej
Greet I I0 2e

Update

10 2a

VK heeft morgen een vlucht

FR had volgens twitter gister een vlucht vanaf Casablanca met mensen ook uit o a Tanger en Oujda Nieuwe vlucht

gepland op 14 april

1° 2a

Alarmcentrale is begonnen met bellen

Schriftelijke reactie op noodkreet NL ers gaat vandaag uit

Via SZW vernomen dat vanuit gemeenschap hier ook gewerkt wordt aan een petitie van familie leden en vrienden van

gestrande mensen Zou al getekend zijn door 796 mensen

From 10 2e @minbuza nl

Sent donderdag 9 april 2020 14 36

To Beaujean JW I0 2e @minbuza nl 10 2e 5 minbuza nl 10 2e

] 10 2e [5 minbuza nl

Cc Brandt J 10 2e ®minbuza nl Ee Willem van
1° 2e

[gminbuza nl

10 2e @minbuza nl

10 2e

I0 2e @minbuza nl Plas matthijs vander 10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e ® minbuza nl

I0 2e |S minbuza nl M| 10 2e 10 10 2e

10 2e ®minbuza nl

Subject 15 25uur Overleg M consulair repatriering

Importance High

Collega s

M wil aansluitend aan de terugkoppeling straks specifiek ingaan op repatriering en cijfers ook Marokko maar niet uitsluitend Hij

wil meer beeld en geluid bij de aantallen mensen die op BB staan maar nog niet terug zijn

Schuiven jullie dan aan Wie al bij Terugkoppeling zit kan blijven zitten

Groet

10 2e

00059 40041



To Bonis Desireel lo 2e 1 5 minbuza nll i0 2e ©minbuza nll 10 2e

I0 2e gminbuza nl] 10 2e @minbuza nl]
From I0 2e

Sent Thur 4 9 2020 3 20 19 PM

Subject FW Verslag EU telcon 09 04

Zie hieronder verslag van EU telcon ook Marokko besproken Puntje van testen is nieuw volgens mij
H 1

10 2e |

From I0 2e | g minbuza nl

Sent Thursday April 9 2020 16 08

l I0 2e ®minbuza nl 10 2e Dminbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl | 10 2e t®minbuza nl 10 2e

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

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

Cc BBBi|iO 2e|j®minbuza nl DCV CA 10 2e ®minbuza nl 10 2e ® minbuza nl 10 2e

®minbuza nl

10 2e @ nctv minvenj nl [ 10 2e

10 2e

]g minbuza nl 1Q 2e

®minbuza nl

Subject Verslag EU telcon 09 04

Hallo collega s

Hierbij het verslag van de EU telcon van vandaag Ik maak van de gelegenheid gebruik om op te merken dat ik deze taak van 10 2e

zal overnemen met 10 2e als achtervang als ik er niet ben Mails over dit onderwerp dus graag ook naar mij sturen

Met vriendelijke groeten

10 2e

Essentie

Valt niet onder verzoek

Verslag

Valt niet onder verzoek

00061 40078



Sinds 7 4 worden a lie passagiers getest op Covid 19 dag voor vertrek Als positief kan het dat mensen moeten

hterblijven Dit is reeds gebeurd met 4 Fransen

00061
NL onder ver^E v bipatriden NLs NLs Aanzienlijke doch onzekere cijfers 1400 2800 waarschijnlijk du4QQ7g

registraties onder meer door ongeduld Vluchtopties worden bekeken



0 Valt niet onder verzoek

Valt niet onder verzoek

10 2e

Policy officer visa and travel documents

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs

id 2e ~[ g minbuza nl

10 2e |

00061 40078



To

10 2e

van

Plas matthijs vander[i

E5minbuza nl] |

io 2e |@minbuza nl] 10 2e

10 2e

10 2e ©minbuza nl]

jgminbuza nl] Bonis Desired iQ 2e |@minbuza nll
|@minbuza nl1 Brandt

10 2e

10 2e ]@minbuza nl]

gminbuza nl]

10 2e

10 2e gminbuza nl] [ io 2e gminbuza nl] 2e

10 2e

io 2e j@minbuza ni] 3W Flightcoordinator
I0 2e @minbuza nl]

I0 2e gminbuza nl] I0 2e

10 2egminbuza nl]

@minbuza nf]T| 10 2e

From Beaujean JW

Sent Sun 4 12 2020 6 25 48 PM

Subject Marokko contacten Bourita en follow up

Tervertrouwelijke informatie

op basis van de afspraken van afgelopen week en de contacten met Bourita wordt nu gewerkt aan een lijst met urgente

gevallen medisch sociaal en toeristen I0 2a

die lijst is nog niet gereed en zal tussen Alanncentrale die belde met mensen DCV en post worden afgerond
hedenavond morgenochtend
die lijst zal enkele honderden personen bevatten 400 personen en zal ongetwijfeld ook urgente gevallen toeristen

bevatten met dubbele nationaliteit en zal dus ook mensen bevatten waar Marokko mogelijk uitreis uiteindelijk niet zal

faciliteren

die lijst zal morgen door de Post worden aangeboden per NV met verzoek om in ieder geval eerste vlucht later deze week

werkhypothese donderdag met een mogelijke vervolgvlucht op zaterdag als voorloper van nog enkele vluchten die

vluchten zullen onder het label humanitair plaatsvinden
NV en uiteindelijke lijst delen we natuurlijk breder moigen in de loop van de dag inclusief voorstel voor inzet M om

flankerend Bourita te antwoorden

voor zover niet bekend dankzij contactei

op de Franse vlucht aanstaande dinsdag

10 2a staan er ook vijf zeer urgente gevallen gepland

JW Beaujean

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

Reeds beoordeeld binnen dit verzoek

00071 33330



To 10 2e kSminbuza nll

Cc Beaujean JW 10 2e Sminbuza nll t2e @minbuza nll

From 10 2e

Sent Sun 4 12 2020 9 36 45 PM

Subject RE Bulletin Marokko

Veel dank io 2e M geinformeerd In dit kleine verband 11 1

H 1

11 1

Groet

10 2e

Van 10 2e @minbuza nl

Aan 10 2e iSminbuza nl 2e Sminbuza nl PSD0K2feminbuza nl Beaujean JW

d0 2el Smmbiiza nl Plas matthijs vander f 10 2e Sminbuza nl Kleiweg PJ 10 2e [5 minbiiza nl Brandt J

10 2e hmmbuza nl Ee Willem van 10 2e Sminbuza nl Leeuwen Geoffrey van I0 2e Sminbuza nl

I0 2e f@minbuza nl I I0 2e ®minbuza nl f10 2e

10 2e |Sminbuza nl Bonis Desiree { 10 2e ISminbuza nl I0 2e 3minbuza nl
10 2e @ minbuza nl 10 2e 2minbuza nl d0 2e

10 2e Sminbuza nl Ende Anita van den 10 2e ifmmbiiza nl

Ondenverp Bulletin Marokko

Beste 10

Zie hieronder metdirDCV afgestemde bulletin voor M Zetten jullie door

Fijne avond en hartelijke groet

10 2e

Marokko

Op basis afspraken afgelopen week en telefoontje Bourita wordt gewerkt aan lijst om aan Marokko voor te leggen met

urgente gevallen medisch sociaal hun meereizers en toeristen Deze zal enkele honderden personen 400 bevatten

Naar verwachting zullen in deze categorieen urgent meereizers en toerist ook mensen zitten met dubbele nationaliteit

waarvan Marokko mogelijk de uitreis niet zal faciliteren

Lijst is nog niet gereed en wordt afgerond inzet is morgenochtend afronden Vervoigstap is deze lijst via de Ambassade

met NV aanbieden Lijst en NV worden morgen nog gedeeld zodra ze klaar zijn 11 1

Tixij
Werkhypothese is eerste vlucht donderdag mogelijk vervolgvlucht zaterdag Inzet is dat dit voorloper is van nog enkele

label humanitair plaatsvinden

met hulp van Ambassade Rabat staan er ook 5 urgente gevallen opgelijnd om mee

vluchten die vluchten zullen onder net

10 2a

te gaan met Franse vlucht 14 3

10 2a

Valt niet onder verzoek

Verder dit weekend enige media aandacht Kassa en vragen bij COM vanuit pers Telegraaf ANP naar de repatriatie uit

Marokko

00072 40074



To 10 2e ^minbuza nl]
Cc 1° 2e tgminbuza nl] Leeuwen Geoffrey van[ 1 ° 2e gminbuza nl]
From

Sent

Subject

10 2e

Mon 4 13 2020 10 40 27 AM

RE Marokko concept fiche

Dank 1Q 2e en goed nieuwsf Eindelijk wat beweging

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | I0 2e

Datum maandag 13 apr 2020 11 27 AM

ffmmbiiza nl

Aan l 10 2e | 2 minaz nl

Kopie 10 2e Sininbiiza nl Leeuwen Geoffrey van
10 2e ff rnmbnza nl

Ondervverp RE Marokko concept fiche

Beste 10 2e

Weer veel gebeurd dit weekend

10 2a

10 2a toestaan m leder geval 1 vlucht deze week Uitgangspunten daarbij
1 Marokko zal geen families scheiden

2 Iedereen die voor medische behandeling inNL inoet zijn mag weg

3 Iedereen die baan dreigt te verliezen mag weg

4 Nederlanders die niet ook de Marokkaanse nationaliteit hebben mogen sowieso weg

Vandaag wordt oassagierslijst ingediend met 400 personen
10 2a

10 2a

10 2a 11 1

Groet 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2a 10 2e 11 1

00073— 40046



To Plas matthijs vandeif 10 2e

10 2e gmmbuza nl]
]@minbuza nl] Kleiweg PJl I0 2e lgminbuza nl] Leeuwen Geoffrey

2e l5 minbuza nl1

Cc —| 1 Q 2e Igminbuza nll 10 2e @minbu za nl] i

111 10 2e gmiribuza nl1 _Bonis

Desiree 10 2e gminbuza nl] Brandt J io 2e @minbuza nl] Ende Anita van der 10 2e gminbuza nl] 10 2e

10 2e @minbuza nl] 10 2e @minbuza nl] | 10 2e

io 2e i@minbuza nll 10 2e Kminbuza nlj | 10 2e @minbuza nll
10 2e gminbuza nl] I0 2e gminbuza nl] 3W Flightcoordinator|io 2e

10 2eI0 2e @minbuza nl]
From Beaujean JW

Sent Mon 4 13 2020 8 28 38 PM

Subject Marokko stand van zaken

NV aanbieden passaaiersliisten FR docx

Morocco NL Passenqerlist 13 04 2020 19h30 FINAL xIsx

Ter vertrouwelijke informatie

|@minbuza nl]

Met dank aan werk van Alarmcentrale Post medewerkers DAM DCV en anderen en als follow up van het politieke werk van M

en anderen

Vanavond gaat aan Marokkaanse autoriteiten Note Verbale toe vergezeld van lijst met 594 reizigers gericht op terugkeer

naar Nederland in de komende week bijlagen
De lijst is opgesteld door Alarmcentrale op basis van de door Marokko gestelde criteria urgentie medisch sociaal werk

en status toerist lijst bevat ook enkele Nederlanders werkzaam in de zorg Deze lijst is door DCV bezien en de hoofdlijn
van deze aanpak is eerder met de Kamer doorgenomen

Daarbij ook neergelegd een verzoek tot twee vluchten op 16 en 18 april vanaf Casablanca nb rest van luchthavens is

gesloten met elk capaciteit van 300 personen

Afweging nu aan Marokkaanse autoriteiten 11 1

Afhankelijk van Marokkaanse antwoord wordt vervolg ingericht inclusiet voorbereiding vervolglijsten voor eventuele

vervolgvluchten

Belgie Goffin kondigde vanavond op twitter aan dat er toestem m ing is van Marokko voor repatriering van bipatriden

woonachtig in Belgie met motivatie van humanitaire en sociale gronden In persbericht wordt verder toegelicht dat reeds

1500 aanmeldingen zijn die op basis van criteria zoals afgesproken met Marokko worden beoordeeld Verder wordt

gewezen op noodzaak van goede documentatie van urgentie o a medisch attest of werkgeversverklaring Tot slot meldt

persverklaring expliciet dat Bel nooit onderscheid heeft gemaakt tussen Belgische onderdanen

Vanuit Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders SMN werd open brief gestuurd aan Marokkaanse

overheid om Nederlandse burgers Marokko te laten verlaten wijzen o a op schrijnende gevallen Daarnaast vragen ze

aandacht voor situatie van Nederlandse Marokkanen die bijvoorbeeld hun ouderen niet in Marokko kunnen begraven

00074 33329



To |@minbuza nl]
10 2e @minbuza nl] I0 2e @minbuza nll 10 12ej J

I0 2e |@minbuza nl] 10 2e 3@minbuza nl] 10 2e

10 2e

10K2e

0° 2e @minbuza nl1

io 2e @minbuza nl1 Plas matthijs vanderf io 2ej
~J

i@minbuza nl1 Kleiweg

From

Sent

Subject

Leeuwen Geoffrey van

Lnll

Tue 4 14 2020 3 04 28 PM

RE Marokko korte update

3@minbuza nl] U [2e @minbuza nl]
iQ 2e ]@minbuza nl] Bonis Desiree|~ I0 2e l@minbuza nl]

10 2b

hierbij 10 2 Excuus

From 10 2e

Sent dinsdag 14 april 2020 16 01

To | 10 2e ]@minbuza nl 10 2e ~x minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl [ 10 2e ]®minbuza nl

10 2e

10 2e

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

10 2e @minbuza nl Beaujean JW 10 2e @minbuza nl Plas matthijs vander 10 2e

Kleiweg PJ 10 2e @minbuza nl

®minbuza nl

Cc Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl Bonis Desiree 10 2e g3minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Subject Marokko korte update

Dag alien

Er kwamen van verschillende kanten vragen over stavaza Marokko Dus even tezamen

@allen zie ook mail van CdP RAB die net binnenkwam over format van de passagierslijst incl pays de naissance

1 Franse vlucht loopt alle 5 zijn op tijd aangekomen in Marrakesh getest zie ook hieronder en er is goed contact tussen

consulate afdelingen Rabat en Parijs die geregeld hebben dat ze ook verder kunnen

TT] Tj

H 1

2 Ambassade is ook vast aan de slag met een logistiek plan opzetten met het oog op vluchten Een enorme klus I

Van andere landen horen we dat in overleg met Marokko

o Er pleisterplaatsen worden georganiseerd vanaf waar bussen rijden

o Attesten per persoon worden afgegeven om doorreis te kunnen maken

o

o

o

Attesten zijn afgegeven aan chauffeurs zodat ze ook terug kunnen

H 1

Ambassade maakt plan met team en taken

Het testen van mensen 1 dag vantevoren levert een zorg op qua planning

H 1

H 1

3 Sj io 2e qua communicatie wat mij betreft zouden we als er een passagierslijst is goedgekeurd en als we concreet

naar een vlucht werken dat ook kunnen communiceren 11 1

11 1

3®H 1

uni Enfin laten we nog over doorspreken en hoor graag visie

anderen

4 I0 2e \ SZW he eft inderdaad contact met SVMN ik heb hen gevraagd om meer info en beeld en geluid bij de

open brief stemming in de gemeenschap Nog geen reactie Stel wel voor dat we contacten via SZW laten lopen en niet

00075

BZ parallelle sporen niet handig H 1

11 1

40029



5

Vail niet order verzoek

Morgen ook deadline voor QA van corona debat dus ik kom nog op de lijn bij velen van jullie voor afstemming

Tot zover voor nu

10 2e

00075 40029



To Beaujean JW| 0° 2e @minbuza nll | I0 2e | 5 minbuza nll _

10 2e

io 2e l@minbuza nl] 10 2e 5 minbuza nll Bonis Desiree 10 2e 5 minbuza nll

I I0 2e t®minbuza nl] rcOminbuza nl] I 0°X2e lf®minbuza nl] 10 2e

io 2e | a minbuza nl]| 10 2e [@minbuza nl]
10 2eFrom

Sent Wed 4 15 2020 11 17 24 AM

Subject RE Marokko belronde 2

En om de loop weer te sluiten

Vraag over NL verblijfsvergunning wordt alleen gesteld aan mensen met niet NL nationaliteit ledereen met NL

nationaliteit heeft sowieso een verblijfsvergunning of status in NL Voor het gros van de mensen op deze lijst is het dus

nutteloze vraag en wordt het antwoord JA

SOS heeft inderdaad al uitvraag gedaan naar inschrijving in NL gemeente Die info is voorhanden maar geven we bij

voorkeur nu niet SOS dubbelcheckt nog of dit voor alien op de passagierslijst ook is ingevuld

In principe is iedereen die niet NL nationaliteit heeft opgegeven tenzij meereiziger uberhaupt niet op de passagierslijst

gekomen

11 0

10 2e

Valt neit onder verzoek

00076 33308



To I0 2e ©minbuza nl] Kleiweg PJ[ 10 2e ©minbuza nl 10 2e

noH2et ©minbuza nll I dOK2e @minbuza nl]
©minbuza nl]

I 10 2e

io 2e ©minbuza nl] Beaujean JWf io 2e ©minbuza nl] 10 2e 10 2e

I0 2e ©minbuza nT I0 2e ©minbuza nll i0 2e ©minbuza nll

2e ©minbuza nll I0 2e ©minbuza nl] 10 2e |

rom

Sent

Subject

inbuza nl] BLN CDP I0 2e @minbuza nl] MAD CDP

Bonis Desiree

io 2e @m in buza nl]

Wed 4 15 2020 1 50 12 PM

Marokko EU HOMs tweede en groeiende golf aspirant repatrianten

Aan EU HOMs overleg van zojuist ontleen ik het volgende

Er lijkt sprake van een tweede en groeiende golf asprirant repatrianten

Valt niet onder verzoek

Heb zelf gesproken van 3 000 NL ers die terug naar huis willen waarvan 600 humanitaire gevallen laatste lijst nog

groeiende

We kunnen er dus gevoeglijk vanuit gaan dat er nog tussen de 10 000 en 15 000 EU burgers tegen hun wens vastzitten in

Marokko

Heb dringend oproep gedaan tot meer gemeenschappelijk EU optreden richting Marokko het is ineffectief dat ieder voor

zich moet onderhandelen over vluchtcondities passagierslijsten etc

10 2a

Groet Desiree

00080 33415



KleiwegTo

vanderf

van[
Cc

From

Sent Mon 4 20 2020 8 25 47 AM

Subject FW Marokko bullits

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e SminbuzaTnl]

Plas matthijs
Leeuwen Geoffrey

Zou via consulate bulletin naar jullie moeten worden toegezonden maar voor de zekerheid

Noodtoestand is verlengd t m 20 mei Sluiting van luchtruim had geen einddatum Berichten dat er vanaf 1 mei weer vluchten

zijn lijkt vooral voortte komen uit wensdenken van luchtvaartmaatschappijen Vooralsnog geen officiele indicatie dat luchtruim

eerder open zou gaan

Op donderdag 16 4 is nieuwe passagiersliist voorgelegd
1Q 2a

1Q 2a

Valt niet onder verzoek

Ferrvboten er staat nog een ferryboot in de planning voor 21 april Tanger Genua daarvoor hebben ook 13 NL een ticket Er is

autorisatie voor de boot Ook voor camperaars overtocht per boot wil Marokko een passagierslijst ontvangen Voor NLers

wordt de informatie via NKC verzameld Mensen kopen zelf tickets Ook op 4 en 16 mei staan tentatieve ferryboten in de

planning

00082 40044



10 2e @minbuza nl] Plas matthijs vander 10 2e @minbuza nl] Ee Willem vanj 10 2e

10 2e | 5 minbuza nll Bonis Desireel io 2e ©minbuza nll CRISISCOORDINATOR 10 2e

Cc i0 2e @minbuza nl] 2e ^minbuza nl]

From

Sent

Subject

1Q 2e

@minbuza nl] Brandt

@m inbuza nl]

Kleiweg PJ

Mon 4 20 2020 3 05 52 PM

M Bourita

10 2a

10 2a

1

2

1Q 2a vandaag een akkoord krijgen op 170 van de ingediende namen

Dat er dan een vlucht vrijdag of zaterdag kan komen om hen op te halen I0 2a

PJ

10 2a

00087 33336



To Beaujean JW 10 2e Qiminbuza nll 0 2e @ minbuza nri | io 2e |
10 2o |S minbuza nll

From 1 I0 2e

Sent Mon 4 20 2020 7 33 06 PM

Subject FW Planning mbt drie Kamerstukken DCV

Ter info ook voor jullie

From l 1° 2e [ Sminbuza nl

Subject Planning mbt drie Kamerstukken DCV

Importance High

Ok jongens ik ga proberen het samen te vatten Heb vanmiddag JW en vanavond 10 2e gesproken en dit is mijn conclusie

We hebben 3 stukken van DCV nu bij M secretariaat iiggen

1 Kamerbrief Stand van Zaken bijzondere bijstand buitenland eigen initiatief geen verzoek Zit grote passage Marokko in Deze

11 1

2 Beantwoording schriftelijke vragen van Sjoerdsm en bijna de hele Kamer over de repatriering van Nederlanders in het

buitenland In deze brief is incasso aangepast in achteraf verrekenen Deze brief gaat vanavond naar M morgen terug

3 Kamervragen van Karabulut SP en Ploumen PvdA aan over in Marokko gestrande reizigers Idealiter gaat deze morgen in hard

copy samen met SO RBZ naar M veel vragen in SO RBZ gaan namelijk ook over Marokko | 11 1

11 1

Hoop dat het voor iedereen duidelijk is nu

Groet

10 2e

00090 23133



To

Cc

From

Sent

Subject

1Q 2e

Beaujean JWIl io 2e tgminbuza nll

I 10 2e 1

@minbuza nl1
10 {2e

Tue 4 21 2020 8 50 04 AM

RE Beantwoording VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

l@minbuza nl]

Ok Geef je een seintje als het aangepaast is en we even moeten kijken

Dank

From 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 21 april 2020 09 47

Toj I0 2e [ @minbuza nl

Subject FW Beantwoording VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

io 2e

PJ had een aantal opmerkingen over Marokko stukje waaronder aantal punten die JW erin liet zetten Ik pas alvast aan maar graag

vanuit DCV dan nog even check

Greet I0 2e

Van Kleiweg PJ | I0 2e fo mmbuza nl

Datum dinsdag 21 apr 2020 9 01 AM

Aan 10 2e Sminbuza nl Plas matthijs vander 10 2e

Kopie I0 2e Smiribuza nl

Srninbuza nl

Ondenverp RE Beantwoording VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Dankje

PJ

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

io 2eVan

Datum maandag 20 apr 2020 7 38 PM

Aan Plas matthijs vander

8 minbuza nl

10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 0° 2® ftmmbuza nl

Ondenverp Beantwoording VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OCTRLEG

Thijs PJ

Bijgevoegd SO RBZ met dank aan velen Lukt het jullie daar voor morgen 12h naar te kijken

Verder vergat Griffie de bijdragen van SGP en CU mee te nemen die kregen we pas vanavond toegestuurd ter info bijgevoegd

Morgen bekijken we in overleg met DOB CPK en alle betrokken directies wat nog kan worden beantwoord voor RBZ en wat

eventueel in verslag mee zal gaan Ik houd jullie daarover op de hoogte

Prettige avond Hartelijke groet i0 2e

00091 23170



To Bonis Desiree| 1Q 2e

10 2e

ajminbuza nll 10 2e @min buza nl] 10 2e

Cc

From

Sent

Subject

I@minbuza nl1 RAB CArrab ca@minbuza nlI

10 2e @min buza nl]
10 2e

Tue 4 21 2020 9 07 28 AM

FW Marokko NL repatrieringsvlucht en andere uitreisopties

Goedemorgen Desiree 10 {2e n CAcollega s

Veel dank voor onderstaand bericht Desiree lijkt toch 11 0 de positieve kant op te gaan Hopen natuurlijk op meer dan 170

I0 2e heeft de Alarmcentrale vast ingeseind dat het vrijdag of zaterdag wordt Graag check ik natuurlijk bij jullie voor zover nu

mogelijk of vrijdag haalbaar is om op te mikken

We merken dat er nu via DCV en 24 7 nog aantal zeer urgente gevallen opkomen die zal ik even bundelen hopelijk kunnen die

dan nog met laatste updates van de lijst voorgelegd aan Marokko

ambulance vlucht

Greet

I 10 2e |

10 2e zijn in contact over de gegevens voor

From Bonis Desiree I0 2e

Sent maandag 20 april 2020 19 34

®minbuza nl

To 10 2e @minbuza nl | 10 2e J@minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl Leeuwen Geoffrey van I0 2e @minbuza nl 10 2e

i o 2e
~

[®minbuza ni 10 2e

10 2e

10 2e

®minbuza nl

@minbuza nl [ 10 2e

1Q 2e i®

[®minbuza nl l| 10 2e

ninbuza nl

I0 2e j@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl CRISISCOORDINATOR CRISISCOORDINATOR@minbuza nl | I0 2e

2e @minbuza nl | 10 2e

Cc Plas matthijs vandei 10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ I0 2e @minbuza nl

Subject Marokko NL repatrieringsvlucht en andere uitreisopties

ontleen ik het volgendeAan gesprek mei 10 2e

NL vlucht

• Bevestiging booschap

vanaf Casablanca

• Waarl I0 2a

10 2a van vanmiddag er kan vrijdag of zaterdag een NL repatrieringsvlucht vertrekken

sprak over 170 goedgekeurde repatrianten heb ik tegenover iQ 2e geen aantallen

genoemd wij willen er immers veel meer l I0 2e Inoemde evenmin een aantal

• BEL 10 2a

• De MAECA 10 2a gaat momenteel 11 1 door onze NL lijst Die klus is nog niet geklaard 10 2a

I0 2a Ik benadrukte onze bereidheid

tot nadere toelichtmg geval per geval

• Ik heb gezegd dat wij vanwege de omvang van de groep humanitaire repatrianten een groot toestel willen sturen 300

passagiers Dat was akkoord

• Een COVID test voorafgaand aan vertrek is vwb MAR niet nodid 10 2a

10 2a

Busvervoer naar de NL vlucht

• Ambassade dient bussen te regelen naar diverse locaties in het land vanwaaruit de mensen opgehaald kunnen worden

voor vervoer naar de luchthaven van Casablanca Deze bussen mogen en route tussenstops maken om nieuwe passagiers op

te pikken
• Ambassade moet vooraf per busrit NV indienen met naam busbedrijf kenteken bus naam en ID buschauffeur route en

bestemming plus de passagierslijst MAECA regelt dan ontheffing van verplaatsingsverbod bij de Wilaya prefectuur van

Binnenlandse Zaken in de hoofdstad waar de reis aanvangt

• Eerder naar Casablanca reizen heeft geen zin aangezien er nauwelijks of geen hotels meer open zijn alle passagiers

moeten zich dus bij het dichtstbijzijnde ophaalpunt voor de bus naar Casablanca melden

00092 21781



Privejets
• Privejets worden niet fmeerl toepestaan Een uitstaande aanvraag voor een humanitaire privevlucht Lissabon Rabat

Nador Maastricht met 10X26 is dan ook afgewezen

Veerboten

• Deze passagiers kunnen ook niet mee met de GNV veerboot ITA die morgen 21 4 om llu vanuit Tanger Med naar Genua

vertrekt op de veerboten worden uitsluitend passagiers toegelaten met een vehikel camper caravan of auto

• Evenmin toegekend is de aanvraag voor opheffing verplaatsingsverbod voor ASH POL zodat die de 17 NL per veerboot

vertrekkende camperaars zou kunnen bijstaan deze heeft dan ook zojuist rechtsomkeert gemaakt Slechtfe1Q 2 Hiag

diplomatieke of consuiaire vertegenwoordiger sturen naar de haven van Tanger Med 10 2a heeft desgevraagd nog niet

bevestigd ditte zullen doen

10X2e

Ambulancevluchten

• Deze blijven mogelijk Alarmcentrale meldde vanochtend diverse ernstige medische casus Die kunnen dus worden

ingediend per NV

Berooide individuen

• Het aantal aspirant repatrianten dat geen geld meer heeft en dus uiteindelijk ook geen onderdak begint te groeieh 0 2 i

in te kunnen stemmen met aanvraag ontheffing sluitingsgebod voor 10 2e die bereid zijn hun

16 bedden om niet beschikbaar te stellen voor humanitaire gevallen Deze aanvraag zullen wij nog vandaag indienen

Groet Desiree

00092 21781



11 0

00095 23221



11 1

Groet

10 2e

From 10 2e

Sent dinsdag 21 april 2020 13 31

]g minbuza nl

Subject TER AKKOORD naievering SO RBZ inbreng CU

jw o 2«

Vanochtend al kort aangekondigd Kamer was gisteren vergeten de inbreng van CU en SGP voor het SO RBZ mee te zenden

Ontvingen we vanochtend alsnog met twee vragen voor ons Hieronder voor jullie akkoord met veel dank aan

beantwoording Deadline vanmiddag 17u00

1 Q 2e de

Antwoord vraag 1 is identiek aan antwoord in het deel dat we gisteren al geaccordeerd hebben Ook bij antwoord 2 veeial eerder

gebruikte tekst aangevuld in rood

Dank en groet

1Q 2e

Repatriering Nederlanders uit het buitenland

Ten aanzien van de repatriering van EU burgers die gestrand zijn in landen buiten de EU en als gevolg van coronamaatregelen nog

niet terug kunnen keren zouden de ieden van ChristenUnie fractie graag weten op welke manier de iidstaten op dit punt

samenwerken Ook willen zij weten welke rol de Europese Commissie hierin speelt Worden landen waar zich EU burgers bevinden

door de Commissie namens de Iidstaten benaderd of gebeurt dit vooral door Iidstaten afzonderlijk Hoe treedt Nederland hierin

op

1 Antwoord van het kabinet 10 2e

H 1

3095 23221



Tevens vragen de leden van de Christenllnie fractie wat de situatie rond de repatriering van Nederlanders uit Marokko is Klopt het

dat Nederlanders die ook een Marokkaans paspoort hebben het land niet mogen verlaten Hoe zit dit met Nederlanders die geen

Marokkaans paspoort hebben Krijgen zij wel toestemming Klopt het dat andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk er wel in

geslaagd zijn landgenoten op te haien Welke rol speelt de EU in deze situatie

2 Antwoord van het kabinet 10 2e

11 1

00095 23221



From

Sent

Subject

Beaujean JW

Wed 4 22 2020 8 24 47 AM

FW Consulair Bulletin 22 april 2020 BZ Vertrouwelijk

From Beaujean JW

Sent woensdag 22 april 2020 09 24

To 10 2e [®minbuza nl M 10 2e l 2e ]®minbuza nl

Cc Brandt J ■ 10 2e 2minbuza nl 10 2e

CRISISCOORDINATOR@minbuza nl DCV CPK DCV CPK@minbuza nl 10 2e

minbuza nl CRISISCOORDINATOR

minbuza nl Ee Willem

van 10 2e @minbuza nl Ende Anita van den \ 10 2e @minbuza nl 10 2e

1 Q 2e S minbuza nl 10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e Sminbuza nl 10 2e @minbuza nl r 10 2e

10 2e ^S minbuza nl Kleiweg PJ I0 2e ®minbuza nl 10 2e

©minbuza nl

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

10 2e Zpminbuza nl Plas matthijs vander 10 2e Sminbuza nl

10 2e

I0 2e ©minbuza nl

@minbuza nl
asm Zpminbuza nl

1Q 2e ®minbuza nl

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

10 2e ®minbuza nl 10 10 2e

I0 2e aiminbuza nl

I0 2e @minbuza nl

10 2e

10 2e

l®minbuza nl

minbuza nl

Subject Consulair Bulletin 22 april 2020 BZ Vertrouwelijk

Consulair Bulletin 22 april 2020 BZ Vertrouwelijk

Essentie

Valt niet onder verzoek

Essent

V

V Marokko stand van_zaio5n

v Valt niet onder verzoek

Toelichting

Consulaire inzet bij crisis

Regio

«

V

Regio
V

V

V

Regio West Eurooa

v I I
00096 Valtniet orider verzoek 40060

Nnnrri pn Znin Amerika

Valt niet onder verzoek

Azie en Qceanie

Valt niet onder verzoek

V



Regio Oost Europa en Midden Oosten

Regio Afrika en Sub Sahara

V

V

Marokko

« Note Verbale met verzoek voor landingsrechten voor zaterdag 25 april is ingediend inclusief verzoek voor vervolgvlucht
voorzien van update van passagierslijst

• Vandaag ook aanvraag gedaan voor ambulance vlucht voor 2 urgente casus kunnen niet op reguliere vlucht 4

meereizigers
• Voor Poolse EU vlucht Marrakech Berlijn voorzien voor vrijdag 24 april zijn aanvankelijk 10 NLers op voordracht van

Alarmcentrale ingediend na Marokkaanse controle is aangegeven dat deze 10 niet mee kunnen op deze

repatrieringsvlucht
• Veerboot Tanaer Genua is vertrokken met 15 Nederlanders camper toeristenV

Valt niet onder verzoek

Valt niet onder verzoek

Valt niet onder verzoek

00096 40060



To Plas matthijs vander 10 2e @minbuza nl] I0 2e @minbuza nl] 10 2e

io 2e 5 minbuza nll

Cc I0 2e ©minbuza nl] Leeuwen Geottrev vanl io 2e

10 2e 6 min buza nl] Kleiweg PJ| 10 2e ©minbuza nll Bonis Desireel d0 2e |£©minbuza nl]
I id 2ej | 5 minbuza nll l cio f2e KDminbuza nll Ee Willem vanl 0u 2e 5 minbuza nl]

10 2e j5jminbuza nl 10 2e

10

[Sjmin buza nl] 10 2e

I0 2e pminbuza nl]
h rom Beaujean JW

Sent Fri 4 24 2020 7 19 51 AM

Subject RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

Ongefundeerd en feitelijk onjuist

JW

From Plas matthijs vander i_

Sent vrijdag 24 april 2020 07 23

To I

10 2e ■©minbuza nl

10 2e ]®minbuza nl 10 2e ©minbuza nl Beaujean JW

Cc

10 2e S minbuza nl

10 2e @minbuza nl Leeuwen Geoffrey van
10 2e S minbuza nl

Kleiweg PJ 4 10 2e l©minbuza nl Bonis Desiree I 10 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nl Brandt J

10 2e @minbuza nl Ee Willem van
10 2e ©minbuza nl 2e taminbuza nl | I0 2e |

I0 2e t©minbuza nl l I0 2e | ®minbuza nl 2e

Subject RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

0 2a

11 1

Reeds beoordeeld binnen dit verzoek

00101 33328



Reeds beoordeeld binnen dit verzoek

00101 33328



To Bonis Desiree iQ 2e gjminbuza nl]
10 2e @minbuza nl]

10 2e

10 2e

Cc

gminbuza nl]
@minbuza nl]

Beaujean JV\| 1Q 2 |@minbuza nl] Kleiweg PJ| iQ 2e l@minbuza nl] Plas matthijs vander 10 2e

d0 2e @minbuza nl] Leeuwen Geoffrey vanf 10 2e @minbuza nl] 10 2e

nov2 i lOminbuza nM l0 2e @minbuza nl]
From 10 2e

Sent

Subject

Fri 4 24 2020 1 24 31 PM

RE Verzoek M RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

H 1

11 0

Van Bonis Desiree I0 2e l@minbuza nl

Aan 10 2e l@minbuza nl l 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e iminbuza nl | 10 2e 5 miribuza nl

Kopie Beaujean JW 10 2e a minbuza nl Kleiwee PJ I0 2e tSminbuza nl Plas matthijs vander 10 2e

1° 2e Smmbuza nl Leeuwen Geoffrey van

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl

10 2e

Ondenverp RE Verzoek M RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

Een luid en duidelijk nee

From 10 2e @minbuza nl

Sent Friday April 24 2020 1 05 PM

|@minbuza nlTo Bonis Desiree 10 2e K2e minbuza nl 10 2e

10 2e ffiminbuza nl [ 10 2e ]@minbuza nl

Cc Beaujean JW 10 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e @minbuza nl Plas matthijs vander 10 2e

10 2e @minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2a @minbuza nl 10 2e

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

Subject RE Verzoek M RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

Dank Desiree Vanaf mij kant van het veld heeft de ambassade iets met de samenstelling van passagierslijsten dwz het vullen van

de vliegtuigen te maken gehad faciliteren van groepen reizigers naar het vliegveld groepsboekingen etc

Veel dank Nuttig om dit nog van jullie te horen

Groet

0 2i

From Bonis Desiree

Sent vrijdag 24 april 2020 13 57

To

iQ 2e |@minbuza nl

10 2e @minbuza nl 2e |®minbuza nl 10 2e

10 2e [5 minbuza nl 10 2e @minbuza nl

Cc Beaujean JW fi0 2e ®minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e ®minbuza nl Plas matthijs vander 10 2e

00103 |@minbuza nl Leeuwen Geoffrey van l° 2e 5 minbuza nl 10 2e 33321



10 2e @minbuza nl l 10 2e S minbuza nl

Subject FW Verzoek M RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

10 2e

• De ambassade heeft tussen 16 en 20 maart de luchtvaartmaartschappijen actief aangespoord gebruikte maken van de

mogelijkheid leeg naar Marokko te vliegen en terug naar Nederland met passagiers

♦ De ambassade heeft via Facebook en Twitter alle Nederlanders in Marokko in die periode stelselmatig opgeroepen een van

de tientallen commerciele vluchten terug naar Nederland te pakken

Zoals gebruikelijk hebben de luchtvaartmaatschappijen zelf tickets verkocht

Hg
io 2ejflDesiree

From | I0 2e

Sent vrijdag 24 april 2020 12 05

l@minbuza nl

To Bonis Desiree 10 2e ®minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl 2e @minbuza nl

10 2e

Cc Beaujean JW| pi0 2e |@minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e @minbuza nl Plas matthijs vander 10 2e

I0 2e 5 minbuza nl Leeuwen Geoffrey van | 10 2e |@minbuza nl 10 2e

I0 2e @minbuza nl

Subject FW Verzoek M RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

Importance High

Desiree

Zie onderstaande naast woordvoering die we net op mail wisselden staat het verzoek van M nog steeds om feitelijk
overzicht te hebben van inzet Ambassade bij deze commerciele repatrieringsvluchten

H 1

Kan echt beknopt maar graag wel zsm in verband met media aandacht hier zodat we dit hele verhaal kunnen gaan

ontkrachten

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van |J | 2e [@minbiiza nl

Datum vrijdag 24 apr 2020 10 17 AM

Aan | 10 2e l@ininbuz a nl 10 2e @minbuza nl Beaujearn JW
10 2e @minbuza nl

Kopie 10 2e J@minbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl

Kleiweg PJ 10 2e @minbnza nl r 10 2e |@minbuza nl Bonis Desiree

10 2e ®minbnza nl 10 2e cKminbuza nl 10 2e cz minbuza nl Ee Willem van 10 2e

10 2e |@minbuza nl Elide Anita van den 10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl [ 10 2e bmiribuza nl 10

Ondenverp Verzoek M RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

Cnllpaa s

00103 33321



Mede naar aanleiding van de bespreking hieromtrent in de staf vanmorgen verzoekt M om exact in kaart te brengen hoe de

allereerste repatrieringsvluchten week 13 20 maart uit Marokko zijn gevuld en of wij daar op wat voor een wijze dan ook enige

rol bij hebben gehad 11 1

Vanwege mogelijk aandacht uit de Kamer en van de pers graag een antwoord COB today

Veel dank en groeten

From I0 2e

Sent donderdag 23 april 2020 22 55

@minbuza nl

To j 10 2e |@minbuza nl Beaujean JW 10 2e |gminbuza nl

Cc 10 2e gminbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e gminbuza nl

Kleiweg PJ 10 2e gminbuza nl Plas matthijs vander 10 2e gminbuza nl Bonis Desiree

10 2e ®minbuza nl 10 2e

I0 2e [aiminbuza nl | i 2e

10 2e gminbuza nl

10 2e gminbuza nl Ee Willem van

I0 2e

10

10 2e

gminbuza n

Subject Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

Importance High

10 2e JW

Ik had vanavond vers chillende bezorgde mensen aan de lijn uit de Marokkaans Nederlandse gemeenschap naar aanleiding
van onderstaand nieuwsbericht in Marokkaanse media

In het stuk laatste deel wordt beweerd dat Nederland in de eerste dagen van repatriering uit Marokko dus voor de totale

lockdown van 20 maart zo goed als alle repatrieringsvluchten de eerste 25 exclusief had gereserveerd voor

Nederlanders die geen dubbele Marokkaanse nationaliteit hebben

Marokkaanse Nederlanders zouden pas later in de laatste paar vluchten een plek hebben gekregen

10 2a

Terwijl ik dit schrijf wordt dit verhaal massaal gedeeld via whatsapp en andere sociale media dus kwestie van tijd
voordat wij de vraag krijgen hoe dit precies zit Ook indachtig het gesprek dat jullie morgen met SMN hebben belangrijk
om dit goed op het netvlies te hebben

Het zou goed zijn om M morgenochtend in de staf 9 15uur een toelichting te geven over de werkelijke werkwijze bij de

repatrieringsvluchten tussen 14 en 22 maart

Groet

I0 2e

https www■medias24 com marocains bloques a l etranger nous esperoiis le lancer tres bientot bourita

9733 hfanl fbclid IwARlMzRMrvUDIXRcp7iqbhbEh8iDbDFNtHJegOFvUmUW9PcVnh Jl Ii676A

00103 33321



To I0 2e gminbuza nl] 2e gminbuza nll io 2e

I i0 2e | 5 minbuza nl] Beaujean JW| i0 2e ^gminbuza nl]
Cc Beaujean JW| 1 o 2e jgminbuza nl] Kleiweg PJ[

i0 2e gminbuza nll

10 2e gminbuza nl] Plas matthijs vander| I0 2e

ioj 2e lgminbuza nl] Leeuwen Geoffrey vanH noyze tt minbuza nl] I0 2e

0 2e gminbuza nl] [ io 2e ^iiuiiuuza iiij
^

From Bonis Desiree

Sent Fri 4 24 2020 1 58 13 PM

Subject Vluchtaanvragen voor het noorden

Vluchtaanvraqen voor het noorden pdf

Er zijn tussen 16 en 20 maart tientallen wij telden er 41 vluchten leeg in en vol uit Marokko naar NL teruggevlogen vanuit alle steden

in het land Nadrukkelijk ook vele vluchten vanuit het noorden Tanger Al Hoceima en Nador

Marokko annuleerde op het laatste moment 3 NL en 1 BEL vlucht voor vrij av 20 mrt en 4 NL vluchten voor za 21 mrt alle op het

noorden van Marokko de Rif waar onze bipatriden vandaan komen

10 2a

Desiree

From 10 2e @minbuza nl

Sent Friday April 24 2020 1 25 PM

To Bonis Desiree I0 2e |gminbuza nl 10 2e gminbuza nl

I0 2e | 5 minbuza nl ] 10 2e |gminbuza nl

Cc Beaujean JW i0 2e @minbuza nl Kleiweg PJ 10 2e fa minbuza nl Plas matthns vander i io 2e

io 2e gminbuza nl Leeuwen Geoffrey van 10 2e @minbuza nl 10 2e

I0 2e jgjminbuza nl | I0 2e a minDuza m

Subject RE Verzoek M RE Marokkaanse media Nederland maakt zelf onderscheid wel niet bipatride

Nog 1 vraag om het helemaal goed te begrijpen waren er in die periode 16 20mrt ook extra vluchten op het noorden van Marokko of

alleen op toeristische trekpleisters Marrakech Agadir Casablanca Als er geen extra vluchten waren op het noorden watzou daar de

verklaring van zijn

Want daar zaten ook veel Nederlanders voorwie vluchtmaatschappijen een verantwoordelijkheid hadden en dus commercieel belang
Kunnen we ook zeggen dat wij ge eja_ejik ele rol hebben aehad in adviserina van luchtvaartrnaatschappiien ove L_w_elk_e

vlieavelden steden aan te doen l 11 0

11 0

00104 40070



To

Cc

From

Sent

Subject

QQ 2a |g maec gov ma[[ io 2e l@maec qov ma1
10 2e

Boms Desiree

Thur 4 30 2020 1 53 55 PM

id 2e § maec gov majio 2e@maec gov ma]

NV 61 2020 aved demande d autorisation de 3 vols d etat humanitaires de rapatriement de Casablanca a Amsterdam le 5 6

et 7 mai 2020 plus les 3 listes de passagers

NV612020 pdf

Liste de Passaaers des Pavs Bas 02 pour le 5 mai 2Q2Q xlsx

Liste de Passagers des Pavs Bas 03 pour le 6 mai 2020 Xlsx

Liste de Passaaers des Pavs Bas 04 pour le 7 mai xlsx

Bonjour

Veulllez trouver en annexe la Note Verbale 61 2020 sollicitant I’autorisatlon de 3 vols d’etat humanitaires de rapatriement de

Casablanca a Amsterdam prevus pour le 5 6 et 7 mai 2020 ainsi que les 3 listes de passagers pour lesdits vols

Dans I attente d une reponse favorable

Bien a vous

Desiree Bonis

Ambassadeur

00108 21786



To

From

Sent

Subject

i0 2e t5 m[nbuza nil
10 2e

Fri 5 15 2020 9 07 27 AM

FW Korte update camperaars Marokko mogelijke veerboot 19 mei

From 10 2e

Sent vrijdag 15 mei 2020 10 01

to | mm

Jpminbuza nl

@minbuza nl [ 10 2e ]®minbuza nl

10 2e E minbuza nl [ 10 2e

I0 2e |®minbuza nl 10 2e 5 minbuza nl | io 2e

10 2e ®minbuza nl 10 2e @minbuza nl

|gminbuza nl P 10 2e
~

10 2e minbuza nl | 10 2eCc Bonis Desiree

Subject Korte update camperaars Marokko mogelijke veerboot 19 mei

j5 minbuza nl

Goedemorgen alien

Gister sprak ik plvCdP RAB | | hierbij cc die update gaf over groep camperaars en mogelijke veerboot op 19 mei

Hieronder korte samenvatting

Eerdere veerboot

Op 12 mei stond een veerboot gepland vanaf Tanger naar Sete Uitvoerder GNV hiervoor had groep NLers zich

geregistreerd 10 2a 11 1

Inzet voor veerboot volgende week

Op 19 mei zou eigenlijk een veerboot wederom naar Frankrijk afvaren dit is echter niet mogelijk in verband met aankomst

op hemelvaart waar FR lokale autoriteiten niet aan mee wilden werken

GNV heeft vervolgens contact met NLse Ambassade gezocht gezien er ook groep NLers bij GNV is geregistreerd om te

vragen of deze groep mogelijk op de veerboot van 19 mei zou willen Gewenste route Tanger Barcelona Genua

Voor deze afvaart op 19 mei heeft Ambassade Rabat een passagierslijst mensen die zich bij GNV eerder op de website

registreerden aangemeld voor goedkeuring Betreft 130 personen grosso modo 60 voertuigen

Marokko heeft hierop mondeling akkoord gegeven Meeste mensen zullen bij voorkeur in Barcelona van boord gaan

vooralsnog geen toestemming daarvoor van Spanje

Ambassade Rabat en Ambassades Madrid en Rome staan met elkaar in contact over de veerboot en over alle benodigde
documenten voor de reizigers

GNV neemt nu contact op met de groep NLers voor de veerboot zij hebben ook alien documenten nodig om in Marokko

te reizen maar ook voor doorreis naar Tanger Communicatie luistert nauw in verleden al vaker zie hierboven afvaarten

niet doorgegaan wat tot onvrede leidde Ook bleek het eerder voor sommigen te kort dag om af te reizen

Inzet van GNV is eerst NLse passagiers die al ticket hadden te bellen vervolgens NLers die geregistreerd staan dan andere

nationaliteiten

Groet

10 2e

10 2e | Directie Midden Qosten en Noord Afrika DAM

10 2e || Ministerie van Buitenlandse Zaken

1Q 2e l@minbuza nl

00110 23896



To

From

Sent Thur 8 20 2020 11 43 56 AM

Subject documenten WOB verzoek marokko

10 2e
© min buza nl]

From Beaujean JW I0 2e @minbuza nl

Sent woensdag 25 maart 2020 16 39

To I 10 2e ®minbuza nl I0 2e @minbuza nl

Subject RE Marokko BBB vluchten stappenplan

Eens met deze aanpak en snel voorleggen

I0 2eFrom

Sent woensdag 25 maart 2020 15 59

g minbuza nl

To Beaujean JW 10 2e @minbuza nl

Subject FW Marokko BBB vluchten stappenplan

Mooi voorstel Prima mi om snel voor te leggen aan M Ben jij het daar ook mee eens

From 10 2e @minbuza nl

Sent woensdag 25 maart 2020 15 48

To 10 2e @minbuza nl 10 2e |®minbuza nl 1Q 2e

10 2e ®minbuza nl Bonis Desiree 1Q 2e @ m inbuza n Cl0W2e 5 minbuza nl 10 2e

10 2e a minbuza nl

10 2eCc

Subject RE Marokko BBB vluchten stappenplan

5 minbuza nl

Dank[ I0 2e Wat mij betreft 11 1

Groet 10 2e

From 10 2e g minbuza nl

Sent woensdag 25 maart 2020 15 38

To 10 2e ®minbuza nl I0 2e ®minbuza nl 10 2e

10 2e @minbuza nl Bonis Desiree

10 2e @minbuza nl

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

Cc I0 2e

Subject Marokko BBB vluchten stappenplan

5 minbuza nl

Beste 10 2e

Om acties voor autorisatie van BBB inzet voor Marokko vorm te geven moeten we even een actieplannetje maken Het lijkt
misschien een forse mail H 1

H 1

Dus hieronder voorstel Alleen via de flightcoordinator nu autorisatie aanvragen zal vermoed iktot niets leiden we stuurden

immers gister ook NV waar we formeel nog geen antwoord op kregen

@| i0 2e t heb jij er zicht op hoeveel Marokkanen nog hier in NLzijn die terugwillen Misschien is daar een combi te maken

00115 22004



Hoor graag of 20 voor jullie ok aanvuilingen zijn l 10 2e inatuurlijk 00k weikom aan te vullen

Voorstel om dan in ieder geval nog aan JW en plv DGPZ te sturen 10 2a

Greet

I0 2e

H 1

00115 22004
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