
in buza nl]10 2e 10 2e 10 2eTo 3minbuza nll [ 10 2e

10 2e 10 2e lniwo nl1 f[ io 2e 10 2e min buza nl]

TQ 2e Bijminbuza nll |lilM2e}j| |i^2^f| I0 2e ISminbuza nll I i0 2eCc 10 2e

jminbuza nll10 2e h 2e

From

Sent

10 2e

rue 9 14 2021 3 14 15 PM

Subject RE Hulp gevraagd bij lijst van NGO s

Tue 9 14 2021 3 14 16 PMReceived

Beste|[1Q 2e

Bedankt voor je reectie we zijn er mee aan de slag gegaan Wat betreft je aanbod om bijdrage van inhoudelijke kennis pak Ik die

graag met beide handen aan Want ons standpunt is dat we niet zonder die kennis een goede duiding van de analyse kunnen

bieden Ik wii daarom voorsteilen dat mijn coilega I0 2e contact met je opneemt over de verdere inhoudelijke afstemming

Bedankt voor je hulp en bijdrage
Groet

10 2e

10 2e

1gSge | 10 2e 10 2e

1Q 2e

iu 2e I |l0 2e| 10 2e 10 2e10 2e

10 2e

mSZi

Reeds beoordeeld binnen dit verzoek zie ID 257579

00032 257580



io 2e [a minbuza nl1 10 2eio 2e gjminbuza nllTn 10 2e

10 2e ia minbuza nl1 ^minbuza nljj io 2e L
I@minbuza nl1 r io 2e

_@minbuza nl] |io 2e

@minbuza nll

10 2e 10 2e10 2e

^min buza nl]
10 2e ]@minbuzann’

I0 2e

10 2e10 2e 10 2e

@minbuza nl]10 2e 10 2ef10 2e 10 2e

10 2e 10 2e@minbuza nii l noK2e 10U2e

ip 4@minbuza nl] l ii^feminbuza nl]I0 2e @minbuza nll | io 2e

lUK^e I io 2e ^j@minbuza nT| i0 2e

I0 2e |@minbuzaj3lLJ

gSbuza noJil^K ^

10 2e10 2e

10 2e @minbuza nlj
~

ta minbuza nl] KiQ 2e |

J@minbuza nllj iQ 2e |
iQ 2e feminbuza nlj | io 2e |

10K2e

10 2eI0 2e| @minbuza nl]i
l@minbuza nl]

^minbu2

10 2e

10 2e 10 2e10 2e
10 2e

CfOK2fe10 2eI0 2e @minbuza nl] io 2e

[iQ 2e fiQK^ ibminbuza nll
^

Ooj 2^ 10 2e 10 2e@minbuza nll @minbuza nl] iO 2e10 2e

i0 2e @minbuza nll I0 2e @minbuza nl]10 2e

From 10 2e

Sent Fri 9 3 2021 3 19 19 PM

Subject Ter info Verslag bijeenkomst|R met

Received

10 2g
Fri fl 3 2n 1 319 nft PM

10 2g

Beste collega s

Gisteren sprak R op zijn verzoek met 10 2e

TW^^ 2e IMZi 10 2e 10 2en

10 2e ihiei gesprek richtie zich op drie onderwerpen de politieke situatie in Afghanistan opties voor Nederlands OS

jbeleid en geleerde lessen

In de bijiage vinden jullie een verslag met de belangrijkste punten van de bijeenkomst

NB De bijeenkomst had een besloten karakter Met de deelnemers is afgesproken dat er niet extern over de sessle

gecommuniceerd zal worden Aan Jullie dan ook het vriendelijke verzoek om prudent om te gaan met het verslag en er niet extern

over te communiceren uit te dteren

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

Directie Stabiliteit en Humanitair© Hulp DSH

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RiJnstraatS | 2515 XP | Den Haag

1®Se 10 2e

00033k 257588



I0 24t| i0 29 |[| I0 2e |@minbuza nn

From ^I0 2e|i io 2e |
Sent

Subject RE Verslag tolkenoverleg 4 augustus
Received

To

Fri 8 6 2021 12 06 51 PM

Fri 8 6 2021 12 06 00 PM

DankP 2| Zal iktoevoegen

Fromi I0 2«

Sent vrijdag 6 augustus 2021 13 05

To jl0 2^ I 10K2e H t10 C29

Subject RE Verslag tolkenoverleg 4 augustus

10 2e

@minbuza nl

i10 2ei

Ik had DEF nog gevraagd naar het laatste bullit point betreffende de els dat tolken moeten bewljzen dat zlj gevaar lopen DIt wordt

in de praktijk niet gecontroleerdjj1|0 2^as het volgens mij met mij eens dat het hier meer gaat op een aanname uit hoofde van hun

functi^jR^^^i toe deze bullit aan te passen

10 2e

From |l0i^jil0 [29 jio 2e|F
Sent vrijdag 6 augustus 2021 11 51

10 2e |^[00 2e | [
IND A B DHR Ol i 10 2e |@lnd nl | 10 29

lOK2e 5 minbuza nl

@minbuza nl H 10 2e @minbuza nl ’^0 26
loifge^

IND A B DHR Ol 1 I0 2 |@ind nl

@min|env nl | 10 29 |@ind nlii0 2^| 10 H | 10 [29 |@minbuza nl j^| 10 [29 10 2e

gind nl

I0 2eTo

rzeT

10 2e

10 29 10 2e g mindef nl 10 29 10 2e IND A B DHR 02S minbuza nl

10 2e 10 2e@lnd nl

Cc DAB 1Q 2e] |[siD 10] 2e @ind nl DAO PRAF 1Q Pe] ig minbuza nl 1P 2e g minbuza nl

Subject Verslag tolkenoverleg 4 augustus

@min|env nl

Beste alien

Hieronder het verslag van het tolkenoverleg van afgelopen woensdag Mochten jullie nog aanpassingen aanvullingen hebben dan

hoor Ik het graag uiterlijk komende maandag

Groeten

il0 2e|

Verslag tolkenoverleg 4 augustus 2021

DEF heeft eerste opzet voor beantwoording Kamerstukken gemaakt Moeten samen door de lijn om afwijkingen te

voorkomen Bevat definitles voor tolk en hoog profiel werkzaamheden DEF stelt voor om op 13 augustus een definitief

concept te hebben

Tot nu toe hebben 4 EUPOL hebben de regeling doorlopen waarvan 2 tolken en 2 genderspecialisten 3 van de 4 zijn In NL

DEF zal details delen met J V

DAO vraagt naar uitzonderingen op basis van unieke prestaties waarbij familieleden van buiten kerngezin mogen overkomen

DEF legt uit dat unieke prestaties om levensreddende handelingen gaat waardoor Minister discretionaire bevoegdheid

gebruikt

Op vraag van DAO reageert DEF dat substantiele tijd van ten minste 3 maanden altijd als criterium voor hoog profiel

werkzaamheden is gehanteerd Is voor tolken losgelaten maar niet voor hoog profiel werkzaamheden

DEF geeft aan na intern beraad ook voorstander te zijn van naar Kaboel halen van tolken op een bepaald moment in de

procedure Belangrijkte bepalen op welk moment dat dan moet gebeuren DEF en KAB moeten samen nader uitzoeken hoe

dat er eventueel uit zou kunnen zien om tolken eerder naar Kabul te halen

Er moet nagedacht worden over opiossing voor scenario dat de ambassade afschaalt of moet slulten Uitwerking

00034cuatieplanning en procedure na vertrek ambassade door DEF Om te weten voor hoeveel tolken deze optie zou opj287817



het nodig om te weten waar mensen ongeveer zitten KAB is dit aan het navragen maar dit is bewerkelijk want veel mensen

zijn moeilijk bereikbaar

I0 2a

IND eist alleen dat ze geTdentificeerd zijn10 2a

voidoen aan regeiing docs hebben voor viiegreis Verder geen extra eisen

• KAB geeft aan dat het niet te zeggen is of de stroom van aanvragen nu opdroogt Afhankelijk van verschillende factoren

Plaatje moet scherper Gat tussen aantal tolkenpassen en aantal mensen in beeld stelt niet gerust

• KAB merkt tolken twee weken na reminder als non responsive aan

• KAB constateert dat een aantal tolken die goedgekeurd zijn op voorleggingsbrief de procedure vertragen willen familie

meenemen of laten niets van zich horen

fl0 2a

BZzal aanzet voor bulletin maken

00034 287817



@minbuza nl1 l flO 2e H iQ f2e |@minbuza nl1 | iO 2e | I0 2e

I0 2e l@ind nl1

10 2e | | 10 2e | 10 2e

IND A B DHR 01II io 2e |@ind nl1 ll I0 2e

^

^0 2e |@minjenv nl[] lOK^eT
lO 2» |@minVuza nl1 | iQ 2e nTro 2e |r

io^e |@ind nl |] 1Q 2 |@ind nl]

DA^ lO 2e | IND II 10 2e |@ind nll DAO PRAF|| I0 2e |@minbuza nll
i10 2e| 10 2e |

To

10 2e

Ccgminjenv nlj I |g6ina nl[| ^0 2e |@ind nl] l|i03 24llM2^ |[|0 24
@minbuza nll I ^ 2e ia mindef nr^ 10 29 |@mindef nll10 2g

Cc

From

Sant

Subject Verslag tolkenoverleg 2 augustus
Received

Wed 8 4 2021 7 34 14 AM

Wed 8 4 2021 7 34 00 AM

Beste alien

Hie render het verslag van het tolkenoverleg van afgelopen maandag Mochten jullle nog aanpassingen aanvullingen hebben dan

hoor ik het graag voor ons tolkenoverleg van vanmiddag

Groeten

i10 2ei

Tolkenoverleg 2 augustus 2021

DAO verzoekt KAB om alleen complete sets documenten van aanvragers door te sturen niet alleen de questionnaires Alleen

by hoge uitzondering enkel questionnaires sturen

KAB geeft aan dat de tijd steeds meer gaat dringen vluchten worden steeds minder betrouwbaar KAB heeft berekend dat van

273 tolkenpassen er nog 120 tolken te verwachten zijn {102 in NL 51 in pijplijn DAO wil meer duidelijkheid over de exacte

status problemen van de 51 aanvragen

KAB en DAO eens over wekelijks bewindslieden informeren over voortgang ontwikkelingen en risico s d m v kort bulletin DBF

geeft aan dit overzicht niet te hebben en dus niet een bulletin te kunnen schrijven

BZ verzoekt DBF de lead te nemen in vraagstuk of bevestigde tolken tijdens proces naar Kabul gehaald zouden moeten

worden om te voorkomen dat ze elders vast komen te zitten en niet kunnen ultreizen DBF zal intern voorleggen Indien

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

aangevraagd in ordegemaakt kunnen worden bij Afghaanse autoriteiten

10 2j

1P§^

1D 2a

DAO en JenV proberen z s m duidelijkheid over EU POL tolken te krijgen

In Kamerbrlef en Kamervragen moet heel duldelljk worden opgeschreven wanneer aanvragers wel in aanmerking komen voor

procedure maar ook wanneer niet Dus ookexpliciet aangeven dat bewakers daar niet onder vallen

Vraag leeft of er grens gesteld moet worden aan aantal keren dat iemand een aanvraag kan doen bijv na meerdere

afwijzingen of bij valse documenten en identiteitsfraude aangezien zij de goede aanvragen ophouden Conclusie hier

voorzichtig mee om te gaan en het probleem door DEF te laten signaleren bij veteranen

10 2s

00035 287821



Ii0 2e|t |i0 2€|f fiO 2e |@minbuza nnTo

From

Sent

Subject RE Weekbericht A^hanistan Veiligheid 001 010821

Sun 8 1 2021 7 06 41 PM

f1Q f29l

Sun 8 1 2021 7 06 26 PM

Received

Mooi helder en uitgebreid overzicht iO 26jDank

Van j10 2^][fQ 2^ cj 10 2e |@minbuza nl

Verzonden zondag 1 augustus 2021 19 05

AanT Q0P^M^®minbuza nl O‘^ 2^ j IO 26^rninbuza nl 10 2e 10 2e S minbuza nl R10 2^P 2 |^minbuza nl 10 [2e 0] 2a

‘’0 ^te minbuza nl llO 24jtQ {2g rninbuza nl 10 2e 10 2e 5 minbuza nl

@minbuza nl DVB t40 2g minbuza nl

de | l@minbuza nl [1Q 29 l0 2e {10 29] |@minbuza nl I

j@minbuza nl | iQK^e |J iOK2e |
I0 2e aminbuza nl lO 2eMlO [29 I0 2e | 5 minbuza nl r

d 00 2a] S minbuza nl I Xl^ 2ei i 10] 2e 5 minbuza nl 10] 2a I0 2e ^ 10] 2a |giminbuza nl [l0M2^jjl0 2 ^
10 2a @minbuza nl t10 2a 10 2 t 10 2a @minbuza nl 10 2a @mindef nl 10 2a @mindef nl

I0 2e gmindef nl 10 2e

10 2e

I0 2e I0 2e @minbuza nl rTfW2aT

@minbuza nl

10 {2e

10j 2aJ

_@minbuza nl [
•

lOk^e ^

10 2a

10 2e 10 2e

10 26 10 2e5 minbuza nl [ @minbuza nlIl0 2a

10 2e 10 2a 10 2e@minbuza nl \ @minbuza nl10 2e
„

10 2e

\ i0 2a @minbuza nl 10 2a |l0 2a[ j l0 2a | g nninbuza nl | 10 2a | j 10 ^a |jg nninbuza nl

I0 2e ^mindef nl | I0 2e II I0 2e U
^

10 2e

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

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

CC KAB BSB 1 I0 2e ||giminbuza nl | I0 26 | i] I0 2e | j lQ 2e |@minbuza nl | QQ 26 | |10 2^
10 2a aminbuza nl 10 2e

^
10 2e 10 2e @nninbuza nl 1£^[ 10 C2e 10 2a

nOK2a |@minbuza nl | 10 2e |J lOK2e |^ 10 2e ^@minbuza nl | 10M2a |j[lOK2^ ^ 10K2e

10 2a| pfiQ 2e f 10 2a @minbuza nl

Onderwerp Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

@minbuza nl

Weekbericht Afghanistan Veiligheid Ambassade Kaboel BVA^

1 Algemene veiligheidssituatie

Na de relatief rustige week tijdens Eid is het Taliban offensief ge i ntensiveerd De belangrijkste
logistieke en commerciele grensposten vooral in het zuiden zijn in handen van TB 6 12

grensposten de provinciale hoofdsteden in Helmand Kandahar en Herat worden nu ook bestookt en

deels bezet waarbi^i^^Puchtsteun sinds kort enige verlichting biedt na 11 September wordt deze

luchtsteun naar verwachting minder De TB hebben 17 van de 34 provinciehoofdsteden gelsoleerd

De aanvoerroutes van Kaboel blijven onverminderd kwetsbaar maar tot dus ver is er geen indicatie dat

TB nu al gebruik wil maken van hun dominante positie in de aangrenzende provincies districten Deze

situatie kan echter veranderen als de TB de druk na 31 augustus wil opvoeren De IDF aanval op het

paleis tijdens Eid is een indicatie dat ook in Kaboel dergelijke aanslagen kunnen worden uitgevoerd
onder de ogen van TB

Het escalerende geweld heeft een effect op de binnenlandse civiele vluchten afgelopen weekend is

Herat airport gesloten geweest De landingsbaan van Kandahar airport is 31 7 door raketten

beschadigd waardoor deze tijdelijk gesloten is

D^ipX^oet wekelijks een Counter Rocket Artillery and Mortar systeem CRAM test vanaf de

luchthaven in Kabul

De aanval op de UNAMA compound in Herat op 30 juli is een zorgelijke trendbreuk ook westerse

doelen zijn niet veilig Naar aanleiding van deze aanval beraden steeds meer NGO s en contractors zich

over de eigen duty of care

De impact van de TB in door hun gecontroleerde gebieden leidt op basis van bevestigde berichten

tot massale displacement en een toename in liquidaties vaak ad random

De intelpositie is afgenomen waardoor berichten uit het land en ook in de nabijheid van Kaboel

moeilijker te verifieren en te actualiseren zijn

Het specifieke veiligheidsbeeld voor Kaboel blijft voorlopig ondanks de externe dreigingen ’^02832i 9
maar de indicatoren schuiven op onderdelen richting oranje

00036



2 Politieke indicatoren niet militair capaciteit Afghaans staatsapparaat een maatschappelijke
sentiment

Vervanging van leiderschap tijdens deze crisis van kerndepartementen incl veiligheidssector om politieke
motieven toename impact powerbrokers terugval in budgetten en risico s van toename kapitaaiviucht
toename vertrek poiitieke eiite en vluchtelingen deze indicatoren gaan steeds verder richting rood

3 Diplomatieke gemeenschap en urgente maatregelen in Kaboel

• Kabul Security Working Group waarin alie reievante maatregelen na vertrek NAVO USFOR voor de

veiligheid van de diplomatieke gemeenschap aan de orde komen staat nu op rotatie basis o I v NL

Ambassade

• Medische traumabehandeiing Roie 1 en 2 is getesten voorziet in minimaie vereisten

• Quick Reaction Force i^^SPEAR team GZ ESZ zal ambassades bezoeken voor nadere afspraken
inciusief voor NL locatie Camp Seitz NL AMB heeft ai bezoek gehad van CRU222 team buiten GZ ESZ

voor afspraken over interventies in extremis in huidige NL Castor Compound
• Airport access NL rapporteerde over herstel van Diplomat Freight Services LTD DFS op de airport en

huidige positie van Emirates Airlines 50 vluchten naar Dubai waren reeds volgeboekt voor auqustus en

September en evacuatie LES is mogelijk met PCR test en doorvlucht naar andere bestemming i0 2a laten

geen Afghanen toe behalve voor transit

• Diplomatieke cargo NL wordt geopend in strijd met Weens Verdrag en er zijn nieuwe beperkingen
voor diplomatieke pouch actie richting MFA De inkomende en uitgaande diplomatieke koerier ging tot

voor kort via Bagram ^^basis DHL verwerkingspunt maar nu via de douane op luchthaven van

Kaboel HKAIA

• Op 5 augustus zal een fysieke meeting ob^l^K^tompound plaatsvinden om de details te bespreken met

nadruk op Evacuatie NEO planning en Counter Rocket testing
• Zorgpunten contractors trekken zich terug i v m duty of care en door grote achterstanden in betaling
door Afghaanse opdrachtgevers ruim 1 miljoen USD voor K9 honden beveiliging en andere knelpunten
Deze situatie kan leiden tot verdere problemen bij checkpoints bij diplomatieke enclave en elders

• NL eigen maatregelen alie noodvoorzieningen voor evacuatie of tijdelijke verhuizing op Camp Seitz zijn

gereed kort verblijf en ook tijdelijke huisvesting voor evacuatie extractie bij airport Baron is

voorbereid financien goedgekeurd Alie gebruikelijke evacuatie acties worden maandelijks geoefend NB

deze voorbereidingen zijn al sinds april gemtensiveerd

4 Evacuatie lokale staf nationals en niet essentiele staf

• reeds begonnen of gereed met uitviiegen van LES nationals en niet essentiele staf

met als deadline 31 augustus Hoewel deze landen grotere aantallen lokale staf en nationals hebben

beschikken deze posten ook over veel meer staf en werken zij samen in een specialeipK^ask force voor

deze massale logistieke operatie met een grote capaciteit
• Ambassade heeft het overzicht van de lokale medewerkers en gezinnen 160 pax die mogelijk naar

Nederland zullen reizen en daar asiel zullen aanvragen conform de tolkenprocedure ingediend De

complete lijst van medewerkers en gezinnen met alie paspoorten en andere documenten zijn op 1

augustus aan DCV IND is toegezonden Voor 58 familieleden wordt toepassing van de hardheidsclausule

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

reisdocumenten door de enorme toeloop van vertrekkende Afghanen
• Ambassade heeft reeds sinds januari jl een afschalingsplan met indicatoren gereed met vaststelling
van essentiele staf uitgezonden en lokaal Zodra deze fase zou ingaan is er geen of zeer beperkte
capaciteit voor de verwerking van tolkenaanvragen zie ook reisadvies voor andere doelgroepen die geen

ondersteuning meer kunnen krijgen NB d^ipK^heeft nu aangegeven geen tolken en andere voormalige
werknemers buiten Kaboel te kunnen faciliteren met transport etc

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

voorzien van een relatief kleine groep essentiele staf incl BSB plus Hongaren beveiligers en
_

bindende afspraken voor die tijd moeten alie niet essentiele stafleden en LES het land uit zijn

10 2a

00036 288219



5 Prioriteiten komende periode

• wekelijkse toets indicatoren KAB VCI DAO elke maandag vanaf 9 augustus

• ge i ntegreerd veiligheidsoverleg alle betrokken onderdelen BZ DEF 2 augustus

• afhandeling door IND van LES lijsten

• plaatsing visa in paspoorten LES 160 die op de compound verwerkt moeten worden

• mogelijk boeken charter indien commerciele vluchten vol zijn

• rekening houden met deadline van 31 augustus

• tolkendossier efficient en op basis van realistische beleidsuitgangspunten afwerken met een grotere
inzet DEF NB recente interviews van twee DEF medewerkers en een voormalige EUPOL

gedetacheerde hebben onjuiste informatie in het nieuws gebracht ook over BZ POST

• uitgezonden en deel van lokale medewerkers zullen deze twee kerntaken komende periode prioriteit

blijven geven naast politieke rapportage en veiligheidsissues andere taken komen wellicht in het

gedrang Mocht de werkdruk nog verder toenemen gezien de deadline dan wordt bezien of andere

taken mogelijk elders belegd kunnen worden

• verdere voorbereiding voorzieningen in tijdelijke locatie in Camp Seitz

• Deelname wekelijkse NAVO Caucus en DA updates OSCR Kaboel

BVA Kaboel OOl 010821 cr

u De post verzongt de komende periode niet a leen a gemene politieke weekberichten maar ook een update van de veiligheidssituatie en

maatregelen plus acties die samenhangen met de veiligheldsindicatoren Deze update is input voor de wekelijkse beoordeling van de

indicatoren die in beperkt verband plaatsvindt

Deze update is voor intern gebruik en kan niet worden gedeeld aan niet BZ DEF ontvangers buiten het BZ DEF netwerk Omdat dit de eerste

update is wordt meer informatie gegeven als baseline voor komende berichten

00036 288219



I0 2e \im24 I0 2e |@minbuza nn 1Q 2e | | 10 2e |^ I0 2e

10 2e| |1Q 2^
Tue 8 10 2021 11 36 32 AM

To @minbuza nl]
From

Ssnt

Subject RE A^haanse tolken

Received Tue 8 10 2021 11 36 32 AM

Dus dan is deze visum regeling 00k geen oplossing dus

Sent with BlackBeny Work

www blackberry com

From lQ 2e

Date Tuesday 10 Aug 2Q21 2 27 PM

To I 10K2e L\ m2e \^
Subject RE Afghaatise tolken

I0 2e @tninbuza nl

10 2e @minbiiza nl b ^ 2e|^fO 24H 1Q 2e |@minbiiza nl

Ja dit is eigen interpretatie van 10 2e niet mijn info

Ik zou het meteen corrigeren bij hem

I0 2e

From 10 2e ^ | 10 2e |
Sent dinsdag 10 augustus 2021 14 26

To I [10] 2e | [[ioK24
Subject RE Afghaanse tolken

Mooi lijkt de goede kant op te gaan Correctie de vertraging zit juist bij de e Tazkira Paspoort dat gaat {schijnbaar nog web maar

e Tazkira duurt al snel twee maanden tot ontvangst

From | I0 2e | |lb ^
Sent dinsdag 10 augustus 2021 14 23

TQ |l0 2H| ^^ j 10 2e | Sminbuza nl | 10 29 l| 10 2s |
Subject FW Afghaanse tolken

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl 10 2e iO 24 I0 2e @minbuza nlI0 2e

10 2e @minbuza nl

10 2« s minbuza nl

FYI

10 2e

From I0 2e {I0 26

Sent dinsdag 10 augustus 2021 14 12

^

l@rninbuza nl iO 2»M 0 26 blO 2e

Cc |7l0 f2e
10 2e @minbuza nl 10 2^ 10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nlTo 10 2el

10 2e @minbuza nl

Subject RE Afghaanse tolken

Kleine correctie zietekst in geel

From

Sent dinsdag 10 augustus 2021 14 00

To 10 24 10 29

10 26 10 2e s minbuza nl

10 2e @minbuza nl 10 2^ ■H0 2e 10 2^ @minbuza nl

10 2e I0 2e 10 2e
■

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

Subject Afghaanse tolken

Bestei10 29 en 10 2e

Ik heb jullie allebei vanochtend gesproken In eerste instantie Q 26 om de volgende punten te bespreken

1 Vertraging in paspoort afgifteprocedure en mogelijkheden om deze te bespoedigen dan wel andere mogelijkheid te vinden

2 Indien post Kabul uit Afghanistan vertrekt hoe worden de MVV stickers dan geplakt Uitkomst is dan via een visumverklaring

met een MVV sticker erop

Om met punt 1 te beginnen ik heb begrepen dat de procedure bij de aanvraag van een Afghaans paspoort voor sommige tolken

vertraging opievert Dus de aanvraag voor een eventuele e tazkera is niet de belemmering Deze is namelijk nodig voor het

aanvragen van een paspoort

Tevens heb ik begrepen dat tolken financleel geholpen worden via defensie om deze procedure versneId af te handelen en een

vertrouwensadvocaat ingehuurd is om problematiek rondom deze procedure te bepleiten

Tot slot hoewel de situatie schrijnend is zijn sommige tolken 00k niet zo voorspoedig om hun eigen zakjes af te handelen een

voorbeeld dat doorgegeven was was dat een tolk met spoed het land moest verlaten maar 00k zijn huis moest verkopen en dat

duurde al 3 maanden

Punt 2 lijkt me een interessant en werkbare optie waarbij de CSO een verklaring print en daarbij de bijbehorende MVV sticker op

iOOOST ti vervolgens deze te scannen en naar desbetreffende instanties in Afghanistan mailt als onze post er niet meer is ^288223



een werkbare optie blijkt te zijn dan moeten er wel afspraken komen tussen de post I0 2a deAFG instantles Airlines en

natuurlijkonze CSO

Ik had eind vorige week al met 0 2^^fgesproken om vandaag met hem vender te brainstormen Hierbij dus alvast een heads up

Met vriendelijke greet

10 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2500 EB

Den Haag | Nederland

10 2e

jSiminbuza nl10 2eE

Afwezig Maandag
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Crisisberaad Afghanistan opvang in N
20 08 2021

Aanwezijl|0 2^ 10 2e | IND | 10 2e [C0A J 1Q 2e ^LOCC
10 2el|l0 2e|^ 10 2e | VCI] | I0 2e || I0 2e | VCI

10 2e | DPG i OM24 rnOK2e | NCC]J I0 2e Kab team |fo ^iO f2e

OOK^MlKab teamp|0 2^ 10 2e

motie team
j

10 2b

Kmar

10 2e

Beeldvorming
• De evacuatie verloopt nog steeds ulterst moeizaam vanwege problemen op de toegangswegen naar

de luchthaven en bij de gates van de luchthaven Aantal checkpoints van de Taliban is toegenomen

• Vandaag aankomst MRTT in de mIddag op Schlphol^ verschlllende berichten over aankomst tljd^

exactetijd checkt IND met Defensie

• Gisteren 102 mensen geevacueerd via 2 vluchten C 130 waaronder 7 NL ers Vandaag 2 C

130 vluchten gepland bemanningen raakt aardig uitgeput MRTT vliegt morgen naar ISL

met reserveonderdelen om kapotte C 130 te kunnen repareren Vandaag ook 2 C 17

vluchten gepland naarTblisi^ met 105 plaatsen in totaal gereserveerd voor NL 60 op de

eerste^ 45 op de tweede vlucht Onwaarschijnlijk dat wij deze gevuld krijgen en zullen

anderen op de vlucht worden gezet Vandaag ook een charter ISL AMS geboekt met plek
voor 180 mensen CharterTblisi AMS wordt geboekt

• Over het algemeen worden veel vluchten niet gevuld ook van andere partners

Oordeelsvorming
Evacuees met eindbestemming Nederland die gestrand zijn in het buitenland

• Veel posten zijn op de lijn gekomen dat Afghanen met Nederland a Is eindbestemming gestrand zijn

op Europese luchthavens

• Er zijn drie Afghanen in Madrid aangekomen betreft lokale staf van de EU delegatie Er bevinden zich

7 mensen in Polen waarvan status onbekend

• Bij CSO wordt een postbus ingericht waar mensen met een Nederlandse link een bericht naartoe

kunnen sturen Er is ook een Instructie naar posten uitgegaan hierin is o m opgenomen dat er een

gevoelige categorle tolken is waar sensitlef mee moet worden omgegaan De post wordt gevraagd

een eerste identificatie te doen bekeken wordt of de personen naar NL vervoerd kunnen worden

Tickets kunnen worden aangeschaft op kosten van de Rijksoverheid betreft hier ultzondering op

staand beleid} Via het grenskantoor van de IND is het mogelijk toestemming aan te vragen voor de

vlucht als ergeen papieren zijn

Opvang van buitenlanders in Nederland

Zoutkamp is gereed voor opvang Personen niet in het bezit van een Schengen paspoort en waar

geer afspraken met andere landen mee zijn voor overdracht gaan naar Zoutkamp Op Schiphol wordt

zoveel mogelijk uitgezocht wat de exacte eindbestemming is indien niet duidelljk dan naar Zoutkamp

IND liaisons gaan de schifting maker op de hub tot die tijd wordt dit opgepakt door de SCOT en

ambassade teamster plaatse

Vandaag om 12 00 wordt het CDgebrieft door DPG en NCC over wat er van ambassades verwacht

wordt als hun nationals landen op Schiphol Er wordt een proces ingericht zodat DPG een bericht uit

kan sturen naar de betreffende ambassade als er nationals op de paxlijst staan en aankomen in NL

Via het EU protection mechanism kan subsidie aangevraagd worden voor de vluchten voorwaarde

hierbij is dat andere EU nationaliteiten mee kunnen vliegen Subsidie kan via het NCC worden

aangevraagd Voorziening geldt voor alle vluchten die mensen naar Europa halen DCV heeft hier ten

00038 288252



tijde van de COVID evacuaties eerder gebruik van gemaakt Belangrijk is dat de vluchten van tevoren

aangemeld worden

Team motie Belhaj

• IND heeft ondersteuning aangeboden aan het team isgraaggeaccepteerd
• Team probeert een beeld te krijgen wie in de categorie overig zit en bekijkt hoe triage gepleegd kan

worden op de aantallen

• Defensie brengt de mensen In beeld die voor Def gewerkt hebben erwordt een cross check gedaan

om te voorkomen dat er dubbelingen onstaan op de lijsten

• Triage gebeurt door het team vervolgensgaat de informatle naar DCV die Inhoudelljk

verantwoordelljk is DCV is goed aangehaakt bij het team

Besluitvorming

Defensie wordt gekoppeld aan het NCC i v m te verkrijgen subsidle vanuit het EU protection

mechanism actiepuntCCC DCV kan adviseren over het aanvraagproces o b v eerdere ervaringen

maargaat niet operationeel meewerken

IND is PoC voor BZ en stuurt de laatste stand van zaken vluchten door naar COA

Het overleg wordt teruggebracht naar lx per dag in de ochtend Defensie wordt uitgenodigd voor het

overleg
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02 09 2021 14u

10 2e 1Q 2e I vz 10 2e

Cmotie team | 10 2e || 10 2e | motie team 7l 10 2e dg 0 2^ KAB Team iiO 2W 2®

TBSB J l6 2e |

Aanwezig 1Q 2e 10 2e

CDAO [ri^ ll lOKae | DOPS 1Q 2e}rrH 10 2B | CCOMT
10 2e I DCV JiO 24| 10 2e | BS^
DAM 10 2eH [10] 2e I Q 10 2e

_

crisisteam^ secretaris

10 2e

10 2ei0 2e nj^

crisistearrij secretaris [roj^^ lO 2 j[

Beeldvorming

Politiek

Vrijdagmiddag wordt na het BWO een crisisberaad voorzien

Uit het BWO worden onder meer aanwijzingen verwacht ten aanzien van de verschillende

evacuatiemogelijkheden^ het verwerken van aanvragen per mail om toe te treden tot

evacuatielijsten motie Belhaj en hoe deze aanvragen te verwerken

Ook geeft dit hopelijk duidelijkheid over de betrokkenheid van de IND bij deze verwerking
De evacuatiemogelijkheden zijn vandaag dooifiO 2^ Tiet R besproken M reist in de regio
Debat wordt dinsdag door de IK ingepland
Focus is nu op het afmaken van het feitenrelaas tijdlijn Dit bevat een overzicht van alle

gebeurtenissen en besluiten vanaf het moment dat de eerste tolken zijn geevacueerd

Evacuatiemoqeliikheden

Momenteel lijken d rie mogelijkheden voor evacuatie het meest kansrijk
1 Vluchten van Qatar Airways tussen Doha en Kaboel

2 Vluchten van Pakistan International Airlines PIA op Kaboel

3 Eigen civiele charters zodra de luchthaven weer open is

Oordeelsvorming
Evacuatiemogelij kheden

Vluchten van Qatar Airways tussen Doha en Kaboel

• Mogelijk start vluchten binnen drie dagen

1

I0 {2a

Vluchten gaan alleen op verzoek

alleen third country nationals

• Mensen moeten wel weten dat de passagierslijsten met TLB worden gedeeld TLB is

namelijk verantwoordelijk voor veiligheid van de airport
• Lijsten delen is ook een AVG vraagstuk Aan de personen moet worden gevraagd of zij

instemmen met het delen van hun gegevens
• De kansen en risico s worden aan de minister voorgelegd via een nota opgesteld door VCI

met input van DAO en DCV

Vluchten van Pakistan International Airlines PIA op Kaboel

is benaderd om verder uit te werken wat de voorwaarden zijn

10 2a

2

10 2e

Eigen civiele charters

• Dit is alleen mogelijk als het vliegveld echt weer open gaat

3

Overige opties
• i0 2e|is bezig met het bezien van de mogelijkheden zijn om over land personen van Herat

naai lQ 2^]te krijgen
• Over de | iOK2a]j busoptie naar Islamabad is gemformeerd door

is gebleken dat dit een ingewikkelde operatie was die vooral v erkte omdat de groep zichzelf

had georganiseerd Er is door hen vermoedelijk rechtstreeks met TLB onderhandeld De NL

inschatting is dat deze onderhandelingen dagkoersen zijn Voor wat betreft Nederlanders gaat
het niet om een zelf georganiseerde groep waardoor deze optie mogelijk minder geschikt is

• Er is niet meer informatie beschikbaar over route over land van Herat naaifj0 2^ 3f over vliegen
vanaf andere luchthavens in Afghanistan

Daaruit10 2a

Page 1 of 2
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Evacuees

• Een groep vrijwilligers is bezig met het sorteren van de 13 000 mails die op de kab postbus
zijn binnengekomen Erblijven mails binnenkomen stand is inmiddels 19 000 Mailers

ontvangen een empatische out of office metdaarin een ontvangstbevestiging
• DCV vraagt bij NL ers naar aanvullende documenten als deze ontbreken De groep NL ers

wordt gebeld door 247 CC Er w ordt positief gereageerd op dit contact^ al w ordt niet iedereen

bereikt Sommigen van hen zijn al in NL

• Defensie mailt donderdag alle tolken appcontact was er constant wel reactief Per maandag
komt er een belteam om iedereen op de lijst te bellen

• Motie team inmiddels zijn er 60 personen voor evacuatie geselecteerd en er is contact met

hen We voelen een inspanningsverplichting deze mensen te helpen Mensen die vallen onder

de motie hebben vaak een publiek profiel en lopen om die reden meer risico

• Contracter| i0 2e |heeft op de laatste dag van de evacuatievluchten een lijst met 200 bewakers

gedeeld Deze moet nog beoordeeld worden Er zijn geen onderliggende stukken waaruit blijkt
of de personen op de lijst daadwerkelijk bewaker op de Nederlandse ambassade zijn geweest
Hierover is contact met10 2^ 3boel

Overiq

• Er is behoefte aan een instructie voor de ambassades in de regio over hoe om te gaan met

mensen die met een defensievlucht zijn meegekomen of over land zijn aangekomen bij de

NL ambassade Dit om onduidelijkheid voor de controle van de gegevens van deze

personen op de lijsten te verhelpen De posten hebben een centraal aanspreekpunt en

richtlijnen voor het bieden van onderdak aan deze mensen nodig
• Er is behoefte aan centrale regie voor de lijsten Voor posten en mensen in de organisatie

Dit punt wordt geparkeerd
• De ambassade Kaboel verhuist dit weekend naar Doha Denost CdP Doha moet goed

worden aangehaakt HDPN helpt met ticket en visum eto l|0 2Kaboel zal snel naar Doha

afreizen om gevolg te geven aan het bezoek van M en 10 26]l Vervolgens zal moeten

worden bezien hoe de ambassade er aldaar gaat uitzien de personele bezetting lokatie

etc

• 10 2tel samen met DAO werken aan ToR

• Zodra de evacuaties via Doha gaan lopen kunnen er SCOT ers worden ingezet

Besluitvorming

Actie VCI CCC verbindt DCV en HDPO met het tolkenteam zodat een instructie voor de

posten in de regio wordt opgesteld Islamabad Oezbekistan Istanbul Ankara Doha ten

aanzien van hoe personen op te vangen die via land zich bij deze posten melden

I0 2li5aboel ToR opstellen in samenwerking met DAO

Actie VCI CCC De kansen en risico s van de evacuatieopties worden op vrijdag aan de

minister voorgelegd via een nota opgesteld met input van DAO en DCV

Actie VCI CCC De uitkomsten van de hot wash up worden gedeeld met alle betrokkenen met

het verzoek aan te vullen Daarna zal dit met d^jOj^^vorden gedeeld voorzien van een advies

overde verdere evaluatie

Page 2 of 2
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ioj^ |T^I I0 2e |@minbuza nn | I0 2e | fl^|f
1Q 2e Llioj^

Thur 8 12 2021 12 04 35 PM

10 2eTo @minbuza nl]
From

Ssiit

Subject Ontvangst lokale staf in NL

Thur 8 12 2021 12 04 36 PMReceived

Da^ 0 2^ en |i0 2^
Ik begrijp dat volgende week de eerste lokale staf naar NL afreist

Ik vroeg mlj af of het jullle ook een goed idee lljkt als ik hen als een friendly face hen ontvang Dit hoeft niet perse op Schiphol te

zijn maar kan ook bijvoorbeeld een dag later langsgaan betekenen als dat handiger is in het proces Kan me voorstellen dat het

voor hen niet makkelljk is om zomaar In Nederland te moeten landen en dat het dan fijn Is om even lemand te zien die ze kennen

Hoor het graag

Groet

10 {2e
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I0 2e|t |i0 2e|^ I0 2e |@minbuza nn I0 2e | fi^|| 10 2 |@minbuza nll
1Q 2e | 10 2e |^ I0 ^e |@minbuza nl1 1 10 2e | | l0 2e |

To

10 2e @minbuza nl] ICc

|i0 26|g I0 2e I@minbuza nl] i0 2e

{I0 2e

Tue 8 3 2021 10 28 12 AM

I0 2e 10 2e @minbuza nl]
From

Sent

Subject FW A^hanen naar VS

Received Tue 8 3 2021 10 28 14 AM

Zie onder de gearceerde stukken heel ruime groep die in aanmerking komt Ik ben benieuwd wat dit betekent voor OS

programmeringj nu alle ngo medewerkers in aanmerking komen voor een visum

hoe ik het lees is het merendeel vd personen die voor het proces in aanmerking komt zelf

verantwoordelijk is het land uit te komen om vervolgens via UNHCR in de procedure aan de VS gelinkt te worden

From ] 10 26 | I0 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 3 augustus 2021 13 48

To I 00 2a] | | 10 2e | ^ j10 2e |@minbuza nl [{To 2e t^O ^ 10K2e | gminbuza nl | {10 2e

@minbuza nl

Cc | l0K2e lH0 2^fe| I0 2e |@minbuza nl | 10 2e

5 minbuza nl

Subject RE Afghanen naar VS

Ha college s

Ter aanvulling hieronder nog een nuttige readout van een gesprek tussen journalisten en college s van State Department over het

Refugee Admissions Program voor Afghanen die naar de VS willen

Met dit programme kunnen nu ook Afghanen die voor VS media of NGO s gewerkt hebben aanspraak maken op een verblijf in de

VS De personen kunnen een aanvraag voor dit programme starten via de website wrapsnet org maar het proces zal worden

afgehandeld zodra de persoon Afghanistan verlaten heeft Belangrijk is dat de werkgever media bedrijf of NGO aangeeft dat de

betreffende persoon in aanmerking komt voor het programme

Laat weten als er op basis van onderstaande aanvullende vragen zijn die kan ik dan meenemen in mijn gesprek met State

Department morgen

Groeten

10 2a

10 2a

10 2e

10 2e @minbuza nl I0 2e

I0 2e

10 2e

You are subscribed to Press Releases for U S Department of State This information has recently been

updated and is now available

Briefing with Senior State Department Officials On the U S Refugee Admissions

Program Priority 2 P 2 Designation for Afghan Nationals

08 02 2021 12 44 PMEDT

Office ofthe Spokesperson

Via Teleconference

MODERATOR Good morning everyone and thank you for joining us today for this call to discuss the

U S Refugee Admissions Program Priority 2 Designation for Afghan Nationals

This call as you know is on background For reporting purposes our briefers should be referred to as senior

State Department officials

Just for your knowledge and again not for reporting our briefing today will begin with remarks from and

will also be on the line to take your questions after’s opening remarks

All contents of this call are embargoed until the conclusion As you’ll hear from the operator you can enter

the question queue at any time by dialing 1 and then 0

And with that I will turn it over to our first speaker Please go ahead

00041 288280
SENIOR STATE DEPARTMENT OFTiaAL ONE Thanks so much and thank you all very much iUI



j oining us this momiug I ’ll start with just some brief opening remarks and then we all look forward to taking
your questions

So today the State Department is announcing a Priority 2 or as we call it a P 2 designation granting U S

Refugee Admissions Program access to certain Afghan nationals and their eligible family members

The U S objective remains a peaceful and secure Afghanistan Ks part of the President’s efforts to JBist|
AfgTans who have supported the U S Government’s efforts in Afghanistan we are working to provide
certain Afghans including those who worked with and for the United States the opportunity for refugee
resettlement in the United States Cases referred to this program will be processed in third countries oncJ

flie applicants are outside of Afghanista|^

Those eligible for referral includej

Une^^^o^mmentnnmumn^U^T^orces Afghamstan employee^n^ontractorsHncIuau^nterpret^T
and translators who do not have the minimum time in service to qualify for a Special Immigrant Visa orj

SIV

Second International Security Assistance Force employees including interpreters and translato^^^^^l
|iot have the minimum time in service for an SI\|

Resolute Support employees anc^onffactors^nSuSJ^^nte^retei^miKanslators who do not have tii^

minimum time in service for an SIV

^ ^^^fghans who work or worked for a U S Government funded program or project in Afgha^jjgtu^
supported through a U S Government grant or cooperative agreement

Iffin^ ho are or were employed in Afghanistan by a U S based nongovenmffl
organization that does not require U S Government funding

SifflSsIT

Many thousands of Afghans and their immediate family members are at risk due to these U S affiliations

and are not eligible for a Special Immigrant Visa because either they did not have qualifying employment or

they have not met the time in service requirement to become eligible however they may be eligible for a P

2 referral and thus to the U S Refugee Admissions Program

As noted this P 2 designation also expands eligibility to Afghans who are or were employed in Afghanistan

by a U S based media organization or nongovernmental organization Referral information for how thesJ~

|l S based media organizations orNGOs can be found at WRAPSNET orgi That’s wraps wilh a W W R A

P S dot O R G

Once we begin processing these cases we will work with our resettlement partners in the United States to

welcome these Afghan refugees to their new communities Refugee resettlement would not be possible
without the support of state and local governments our resettlement partners and affiliates nongovernmental
organizations faith based organizations advocacy groups and the tens of thousands ofvolunteers across the

United States who participate in this program

Similar to the Afghans who are eligible for or have received a Special Immigrant Visa the P 2 designation

expands the United States commitment to honor those who served alongside our military and diplomats on

the ground Their support was essential to our operations Our continued support for and humanitarian

assistance to Afghanistan includes offering this unique form of protection to those who are particularly
vulnerable as a result of their affiliation with the United States and maintains our promise to show our

gratitude for their extraordinary service

I thank you and we now look forward to your questions Over

OPERATOR Ladies and gentlemen as a reminder ifyou would like to ask a question press 1 then 0 on

your touchtone phone You will hear an indication you’ve been placed into the queue and you may remove

yourself from the queue by repeating the 1 then 0 command We ask that you please pick up your handsi ®®^®^00041



and make sure that your phone is unmuted when you
— before you press any buttons Again for questions

press 1 then 0

MODERATOR We’ll start with the line of Jennifer Hansler please

OPERATOR Your line is open Go ahead

QUESTION Hi thank you for doing this I was wondering ifyou could give us a timeline ofhow quickly

you anticipate processing all ofthese referrals Will it be done before the end of the month when the military
withdrawal is complete Do you have an estimate of how many people might be eligible for these referrals

And was there a particular impetus for announcing this now rather than when you announced Operations
Allies Refuge Thank you

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Thanks so much Jennifer Let me see if I can

remember all of them So the first is the time horizon for how quickly we can process So the first st in^9
process is really referrals and we would hope that that can start immediately

The next thing that’s going to determine the time horizon is how quickly people — or how when they make
the decision to actually leave Afghanistan We have to wait until they are outside of the country in order t^

^B^^^^^Hsing From that point on it is a regular refugee resettlement program and it is a somewhat

|ngthy process because there is a lot of security screening that goes on as part of the refugee program in|
itself That can take anywhere from 12 to 14 months So that’s the time horizon

The question on I’m trying to remember the other two One was the timing of this announcement Nothing
special in it just that this takes quite a lot of time to set up and our first priority had been to really focus on

getting the Afghan Special Immigrant Visa processing and relocation started because these are people that

are particularly affiliated with us and so that relocation effort really took a lot of time But concurrently we
were setting this one up so no special timing

And I think you may have had a third question that I forgot and I apologize

MODERATOR It might have been the number ofpeople potentially eligible for this

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Thanks so much for the clarification We don’t

have an estimate yet WeTl have to wait and see how many referrals we get for the program Thank you

MODERATOR We’ll go to the line of Missy Ryan please

OPERATOR Your line is open Go ahead

QUESTION Thank you I just want to clarify something that I didn’t quite catch So did you say that the

people need to apply for this outside of Afghanistan and are these people going to be relocated like the SIV

individuals are And it would be helpful for me if you would be able to just maybe walk through what the

steps would be for any particular former employee — how and where do they apply and then what the steps
are and then when they can actually come to the United States Thanks

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Thanks very much ^o to your rirst question just to

clarify people are not going to be applying once they get outside the country Whafs going to happen — the

^ocess is that individuals can be referred by their employer — not directly but through their employer — to us

are in our system and we will

individual via email to let them know they are now in the system and — for us|

□nc^ne^g^themselves out ofAfghanistan they alert us that they are now outside oftn^ounr^^elO^
Inhere they are and then we can begin the processing of their caseload to be presented to the Department of

Hoimeland^ecurit^foradiu^nation So that is the process of how it works

I’m going to turn it over to now to talk a little bit in more detail about how the former employees can

access the program00041 288280



SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL TWO I think hi this is So as 1 think as said that the

organization itself would need to make the referral so that would be true of a former or a current employee

Again this is a requirement we’ve put in place so that we can really verify the employment up front and kind

of avoid I think some of the issues in terms of trying to determine whether or not there was verifiable and —

employment through an organization So again you should have lists or other NGOs or media organizations
should have lists of their former employees and they would be welcome to submit that through the

WRAPSNET org site

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE And it’s again I realized there was one other

question about relocation As I said Afghans really they need to be outside of Afghanistan for us to begin
the processing At this time we do not anticipate relocating P 2 applicants prior to or during the application

process However we continue to review the situation on the ground and we continue to examine all options
to protect those who served with or for us Over

MODERATOR Thanks very much We’ll go to Nick Wadhams

OPERATOR Your line is open Go ahead

QUESTION Hi Thanks very much So just two questions To be clear on that last point it is the

responsibility of the potential applicants themselves to get out of Afghanistan

And then second could you give us sort of a bigger 3 000 foot view of what this says about the U S project
in Afghanistan that after 20 years anyone who has an affiliation or previous affiliation with a U S entity is

under so much threat that they would likely have to seek refugee status in the United States to remain safe

from the Taliban Thank you

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Thank you So fust just to confirm yes it is the

responsibility of the applicant to get themselves out of Afghanistan

On your last question I would just note what the President said on July 30 that although U S troops arel

[aving we will continue to support Afghanistan through our security assistance to Afghan forces as well as

humanitarian and development assistance to the Afghan people Obviously I’m from the Bureau for

F^ulation Refugees and Migration so my focus is on that — the humanitarian piece and I would just like

to add that the U S is the largest single donor of humanitarian assistance to Afghanistan And just as

recently as June 4 we announced an additional S266 million in new humanitarian assistance to help Afghans
both inside the country and those who have left Our total for humanitarian assistance now reaches nearl5i|

3 9 billion since 2002 Over

MODERATOR We’ll go to the line of Matt Lee

QUESTION I’m driving right now so I’m not sure if you can hear me Can

MODERATOR We’ve got you

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE We can hear you

QUESTION Yeah okay So look one of my questions was kind of already answered and that is you

really have no idea what the universe of it says “many thousands” in the fact sheet but are we talking
hundreds of thousands tens of thousands You must have some idea

And then just secondly I mean on the surface of this this sounds — this is wonderful It sounds like it’s a

great idea It meets or it would appear to meet concerns that have been expressed by members of Congress
and others about people with U S affiliations But if they have to get out of Afghanistan on their own to

apply or
— not to be referred but to actually start the process that doesn’t — that seems problematic to me

and I’m not sure how you expect people who might not be able to afford the — are there any countries that

they might get to where they couldn’t do this like Iran for example I just am not sure what exactly — it

looks good on paper but realistically I don’t see how this is going to be a significant thing If they have J^Qoon
pay for getting out and then do they — can only one person in a family leave the country to apply for an en^^^

00041



family or do they have to get an entire family of five or six out and then pay
— not just pay for them to get

out but pay for them to live for 12 to 14 months^ I think is what you said somewhere else Thank you

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Thanks very much Matt So on the universe of

people we really don’t want to project because we don’t know how many referrals So we did say many

diousands because we think it’ll be in the tens of thousands but we don’t know how much more than that

So we are because it is a very individual case right of individuals making a tough decision to leave their

homeland and become a refugee And so we will wait and see what the referrals bring us now that we’ve

announced this program

I take your point about the difficulty of people getting out and having to get out on Iheir own This is — this

program is meant to expand the aperture of people who have an opportunity to be resettled in the United

States beyond the SIVs So it is our attempt to try and offer an option for people At this — as I said earlier at

this point in time unfortunately we do not anticipate relocating them but we will conEnue to examine alj_
the options to protect those who have served with — or for us And we will review the situation on the ground

^jid our Over

MODERATOR WeTl go to the line of Francesco Fontemaggi

QUESTION Hello can you hear me

OPERATOR Your line is open Go ahead

QUESTION Hi Yeah I was about to ask about that since it seems to me that the process you described —

those people having to be referred and then having to leave the country by their own means — means that

they won’t be out of Afghanistan for most of them when the U S forces leave in one month So if you can

give more details about what you plan to do to protect them while in Afghanistan And then also if you plan
to expand this program to others like — who are not U S affiliated like minorities the Azaras or women

activists or others who may be threatened by the Taliban Thank you

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Thanks very much for the question So maybe ITI

start with the last one first in terms of those Afghans who are not U S affiliated in any way or worked for

any U S based organizations There is an existing program as part of the U S Refugee Resettlement

Program that is known as our Priority 1 or P 1 program that is specifically designed for people such as

those you have described There are two ways in which somebody can access the U S Refugee Resettlement

l^ogram through its —the P 1 referral One is if they are well known to our embassy our embassy can refer

them directly The other option is for anyone who is fleeing the country and outside the country They can

present themselves to UNHCR the UN High Commissioner for Refugees for referral to the U S Refugee
Admissions Program So there are options for other Afghans at risk through the P 1 referral process

I think I neglected to answer a question about family members I will say the whole family doesn’t have to

leave all at once but diey — die family needs to be outside the country for us to process them That is correct

Over

MODERATOR We’ll take a final question or two here We will go to the line of Joel Gehrke

QUESTION Hi thank you for doing this

OPERATOR Your line is open

QUESTION Hi thank you for doing this I just wanted to follow up on my colleagues’ questions about

these people getting themselves out of the country and that process Tm wondering Afghanistan’s passport
is one of the weakest passports in the world Are you doing anything to coordinate with allies or partner

countries so that — is there an5dhing about being in this program that would lead those other countries to treat

these people who show up without a visa as being eligible for refugee status In that very limited number of

countries where they do have visa free travel are you doing anything to coordinate with those countries

Because we can probably anticipate that they’ll be getting a lot of people suddenly And do you anticipa^
that what might be analogous 1 guess we could call it uncontrolled migration would put any pressure uii
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your ability to get countries to accept this parallel group of people who you’re trying to evacuate for the SIV

program

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFIOAL ONE Thanks Joel That’s a really great question And

there’s a lot to unpack there So let me start but then I’m going to turn to my colleagues and to add on So as

we have — as we see in — generally around the world with refugee crises there is a possibility that large
movements of people will seek to find safety by fleeing and crossing borders This is not unique to

Afghanistan we’ve seen it many times over There is a process in place by which people who are fleeing and

flee with limited documentation have the ability to present what they have and us through our case work as

well as U S Department of Homeland Security interviews to address those issues But I’m going turn to and

to see what more they want to add about this issue of people crossing borders Over

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL THREE This i^nTjus^oOTiani^^^icamSug^
outflow when refugees arrive at the border they would present themselves also to UNHCR which is our

primary partner on the ground And they would be providing the international protection in addition to

^Jjptever protection might be provided by the go^mmejj^jyjJjiglyJj^lg^ig^^^eekingjUiJmJ

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL TWO Yeah and this is Til just add one other thing and

that is that we’ve already been in discussions with neighboring countries as well as UNHCR to be prepared
for potential outflows So in a place like Pakistan it’ll be important that their borders remain open

Obviously if people go north or if they go via Iran to Turkey — we’ve already seen some arrivals in Turkey —

that people have an opportunity both to enter the country as well as to register with either the government or

with UNHCR

MODERATOR We will go to Courtney Kube

OPERATOR Your line is open Go ahead please I’m sorry I opened the wrong line One moment please
Courtney your line is open Go ahead please

QUESTION Hi thank you very much Two quick clarifications So just to be clear the 12 to 14 months

that is from the time someone is referred until potentially accepted Is that correct Number two you

mentioned sorry I’m out of breath I’m running you mentioned that these — these other countries that they
could go to Are there any countries where you’ll provide them any housing or any kind of support And

three you just mentioned that you’ve already seen an influx into Turkey Can you give us any sense ofhow

many people have gone to Turkey who may be eligible or applying for this new visa Thanks

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Thanks Courtney So first question on the time

horizon no it’s not 12 to 14 months from the time they’re referred The clock really doesn’t start ticking
until somebody has left Afghanistan and we can begin their case processing So the time horizon is really

dependent on when they get out and when we can start the processing of their case

In terms of assistance in other countries as in any other refugee situation where people are fleeing the

country and showing up in other countries as I believe my colleague mentioned there is an international

response for that that is organized through the UN High Commissioner for Refugees where people can

present themselves either to the government or to UNHCR to seek international protection while they wait

for our program And as part of that protection that is offered it oftentimes includes humanitarian assistance

and so lhat would be ihe mechanism by which we would look to have us and other donors support people
who are fleeing

I don’t have numbers on Turkey I would say we haven’t seen major large outflows of people yet but we

have seen some numbers of people crossing but not large numbers yet

MODERATOR And we’ll take a final question from Quill Lawrence

OPERATOR Your line is open Go ahead

QUESTION Hi thank you so much for this I have one question about — so you’re saying that their

employee their employer rather the NGO or the contractor or media organization is going to refer theili
00041 288280



through this website And then what sort of certification what piece of paper or digital form will they have

that tells them okay it s now a sensible thing for me to flee to a third country where I will have a decent

chance of getting this status And will any of that be — will the third countries where the SIVs are being
processed is there any idea that they — that some ofthis processing might also take place in those countries

although they re not bordering

SENIOR STATE DEPARTIVIENT OFFICIAL ONE Thanks so much Quill isTOimifflrs^uesnon
regarding paperwork and documentation so there is a form that the employing organization needs to fill out

and submit It’s pretty
— it just provides some basic bio data for us And that information is on the websitel

Once that is received and we confirm that we have all the necessary information we need to open the easel

me of the pieces of information we need is a point of contact for the principal applicant himself or hersel™

an email address by which we can reach them We will then reach out via email to say that their case has

now been referred to the U S Refugee Admissions Program and to let them know how to reach us once they
have gotten out of the country so that we can start their casework So they will basically have an email from

lifi tmnno tTinl tr\ tllPm wVlPTlP^ ^PT fViPV

In terms of your question about I think it was third — I’m looking — third countries — sorry I’m drawing a

blank Can — can somebody remind me what the second question is

MODERATOR Yes Will you help processing within the third countries

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE Oh thank you Yes yes So right now the plan for

processing through in the third countries for SIV is a separate program than the U S Refugee Admissions

Program So right now the anticipation is that we won’t be relocating them to third countries to process we

will process them where they get themselves to and go from there Over

MODERATOR Well thank you very much to our speakers Thank you very much for all of you for

dialing in and the embargo is now lifted Have a good day
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®minbuza nl

Subject Afghanen naarVS

Beste collega s

Zojuist heeft State Department bekend gemaakt dat ook Afghanen die niet in aanmerking komen voor het Special Immigration Visa

Programme nu via het US Refugee Admission Program naar de VS kunnen Zie hieronder voor meer info

De druk vanuit het congres op de VS regering om meer te doen voor de grote groep Afghanen die in het verleden voor de VS

heeft gewerkt blijftgroot Metdit USRAP worden nu extra stappen genomen om meer Afghanen sneller naarde VSte kunnen

halen

Afgelopen week zijn de eerste 200 Afghanen in Fort Lee Virginia aangekomen om vanuit daaruit het SIV proces te doorlopen Een

tweede vlucht zou as we speak onderweg zijn In totaal worden ongeveer 2500 Afghanen versneld naar de VS gehaald

Zal jullie informeren zodra meer bekend is

Groeten

i0 {2e

10 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e

From U S Department of State usstatebpa@public govdelivery corr

Sent maandag 2 augustus 2021 ~IQ 2ei

To | I0 2a | 10 12^ @minbuza nl

Subject U S Refugee Admissions Program Priority 2 Designation for Afghan Nationals

You are subscribed to Press Releases for U S Department of State This information has recently been

updated and is now available

U S Refugee Admissions Program Priority 2 Designation for Afghan Nationals

08 02 2021 06 19 AMEDT

Office ofthe Spokesperson

Today the Department of State is announcing a Priority 2 P 2 designation granting U S Refugee
Admissions Program USRAP access for certain Afghan nationals and their eligible family members

The U S objective remains a peaceful secure Afghanistan However in light of increased levels of Taliban

violence the U S government is working to provide certain Afghans including those who worked with the

United States the opportunity for refugee resettlement to the United States This designation expands the

opportunity to permanently resettle in the United States to many thousands of Afghans and their immediate

family members who may be at risk due to their U S affiliation but who are not eligible for a Special

Immigrant Visa SIV because they did not have qualifying employment or because they have not met the

time in service requirement to become eligible Access to the USRAP is a critical mechanism to provide
protection for these individuals

Individuals Eligible for the P 2 Program

• Afghans who do not meet the minimum time in service for a SIV but who work or worked as

employees of contractors locally employed staff interpreters translators for the U S Government

United States Forces Afghanistan USFOR A International Security Assistance Force ISAF or

Resolute Support

Afghans who work or worked for a U S government funded program or project in Afghanistan

supported through a U S government grant or cooperative agreement^

• Afghans who are or were employed in Afghanistan by a U S based media organization or non-

governmental organization

Afghans and their eligible family members spouse and children of any age whether married or unmarried

can be referred to the P 2 program by a U S government agency For non govemmental organizations
NGO and media organizations that were not funded by the U S government but are headquartered in th^

United States the senior most U S citizen employee of that organization may make a referral00041 288280



P 2 Program for Afghan Nationals

• The Department of State has designated certain categories of Afghan nationals as having access to

the USRAP by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement

• To manage the P 2 program for Afghan nationals the State Department’s Bureau ofPopulation
Refugees and Migration PRM created a USRAP Afghan Referrals Workgroup comprised of federal

agencies to refer individuals directly to the USRAP

• If an individual is not eligible for the P 2 program he or she may be eligible for the Priority 1 P 1

program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement Individuals may be

referred to the P 1 program by the UN High Commissioner for Refugees UNHCR a U S Embassy
or a designated NGO

Background on the USRAP

• The U S Refugee Admissions Program USRAP is managed by PRM in cooperation with the

Department ofHomeland Security DHS U S Citizenship and Immigration Services USCIS and the

Department of Health and Human Services HHS Office of Refugee Resettlement ORR

• There are currently three categories of individuals who may access the USRAP known as

“priorities
”

Once cases receive access to the USRAP they undergo the same processing steps

including extensive security vetting

• Priority 1 Individual cases referred by designated entities an Embassy designatedNGO or the

UNHCR to the program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement

• Priority 2 Groups of special concern designated by the Department of State as having access to the

program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement

• Priority 3 Individual cases granted access for purposes of reunification with family members already
in the United States

For further information please contact pnnpress @state gov and visit www wrapsnet org

Note Afghans who work workedfor sub contractors and sub ^antees do not qualifyfor the P 2program

though they may have access to USRAP through a P 1 Embassy referral fwell known to an Embassy direct

hire American or through a referralfrom UNHCR or a designatedNGO
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Sent

Subject RE Tolken aanpassing werkwijze vanwege afechaling ZMA KAB

Received Fri 8 13 2021 2 31 00 PM

In rood aangevuld opmerking

Best regards
10 2e

10 2e

T 93 CO 700 J 10 2e |
M 93 0 700 I lQ 2e |

E I I0 2e | g nninbuza nl

Embassy of the Kingdom of the Netheriands

Road of Ministry of Interior | Maialai Watt Shar e Naw ^ Kabui Afghanistan

From | I0 ^e | | l0 [2e | | 10 2e

Sent vrijdag 13 augustus 2021 17 46

To |lQ 2^] p ^ ^ [10 29 |@minbuza nl | 10 2e L [^ | 10 2e |@minbuza nl [l0 C2 t| C10 C2

Q0 2^] g minbuza nl

Subject Toiken aanpassing werkwijze vanwege afschaiing ZMA KAB

@minbuza ni

Hi aiien

Kunnen juliie meeiezen op onderstaand

Spoed verzoektot aanpassing werkwijze tolkenprocedure

Vanwege snei versiechterende veiligheidssituatie in Afghanistan zal ZMA KAB op korte termijn afschaien Vanwege afschaiing
en mogeiijke heriocatie siuiting kan KAB haar oorspronkeiijke taken binnen de tolkenprocedure niet meer vervulien

Ter vervanging van de consuiaire inzet van ZMA KAB wordt met spoed een samenwerking met 10 2a opgestart

Gezien de beperkte capaciteit druk op overige dossiers en het wegvallen van de oorspronkeiijke reden voor betrokkenheid

van KAB bij de procedure verzoekt KAB devolgende wijzigingen in de procedure

o Een nieuw toegewijd Defensie e mailadres voor toiken incl EUPOL en NAVO staf hiermee communiceert DEF

rechtstreeks met toiken tussenkomst KAB vervalt NB dft nieuwe e mailadres wordt op de ambassade en

defensiewebsite geplaatst KAB CA mails warden doorgezet naar het nieuwe e maifadres Gaat DEF dan ook aile

Afghanen te woord staan Dari Pasthun En moet hier niet een voorwaarschuwing voor worden gegeven aaffl0 2^
10 2e |Het moet immers uitvoerbaar zijn

sr dient een oniine werkomgeving gei nstaileerd te worden waarmeeI0 2a

documentenverificatie opgestart wordt

I0 2a aevindingen zet DEF door naar IND voor goedkeuring visumverstrekking

Om de medewerking van luchtvaartmaatschappijen te garanderen gaat KAB z s m met een specimen visumbrief bij de

maatschappijen iangs voor goedkeuring {verzoek specimen vandaag tijdens crisisoverieg nogmaais onder de aandacht

gebracht
Deze nieuwe werkwijze steit Defensie ook in staat de regie te nemen bij eventueie toekomstige tolkencharters

00042 288281



I0 2e|t |i0 2€|f I0 2e |@minbuza nn
I0 2e 1 1 10 ^

Tue 8 10 2021 5 01 38 PM

To

From

Ssnt
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Received

Update actiepunten Afghanistan iv docx
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Paar aanvullingen in tracks

From 10 2et I0 2e 10 2e @minbuza nl
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Subject Update actiepunten Afghanistan jv
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Update actiepunten Afghanistan

Tolken

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

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

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

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

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

komen GRAAG AKKOORD

Post heeft geen capaciteit denk ook aan risico s om on the ground dit militaire

vertrek te ondersteunen en toegang tot HKAIA moet worden geregeld GiROA is

bezorgd over geldsmokkel
Niet wenselijk om vertrek uit te stellen tot eind augustus charter als tolken eerder gereed

zijn voor vertrek Dient goed in kaart gebracht te worden om hoeveel mensen het tzt

waarschijnlijk gaat

• Documenten belanghjke bottleneck voor de tolken in procedure is niet de NL

visumverstrekking eenmaal akkoord gaat het snel maar het verkrijgen van de

benodigde Afghaanse documenten Verzoek van Defensie is om daarom de

documentvereisten paspoort en geboortecertificaat te laten vallen

NB Risico bestaat dan dat er bijvoorbeeld i p v een echt kind een ander familielid neefje of

nichtje meekomt maar snelheid wordt nu belangrijker geacht dan zorgvuldigheid Verzoek

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

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

akkoord GRAAG AKKOORD Kanttekening KAB als alleen maar de check van de

naam heeft plaatsgevonden door Defensie wel of niet een tolk geweest risico s

van onvoldoende check op ID documenten gezien recente fraude met inbegrip
van onvoldoende bewijs van biologische relatie met kinderen i h b meisjes

trafficking achtergrond contacten in reeds enige tijd door Taliban bezette

gebieden zoals Uruzgan Kandahar etc Wie gaat dat controleren en wanneer

KAB adviseert negatief tenzij alle andere basisdocumenten wel zijn

gecontroleerd anders dan reisdocument zelf 10 2a

Ook cruciaal dat IND hun|10 2a

online vetting alsnog uitvoert Vaak voorgekomen dat tolken kinderen van

familieleden proberen mee te nemen Zonder gedegen check kan dit in NL als

kindontvoering geclassificeerd worden of dient meegewerkt te worden aan

gezinshereniging als het kind in kwestie melding maakt

• Ogtie laissez passers

• Acceptatie AFGaut ook als wij in NL instemmen met het laten vallen van de

documentvereisten of het verstrekken van laissez passers aan Afghanen in Afghanistan
dan nog moeten de Afghaanse autoriteiten instemmen met het vertrek van hun

landgenoten zonder Afghaans reisdocument TZ KAB heeft daarover vandaag gesproken
met Protocol van het Afghaanse BZ dir DAO kaart dit morgenochtend 11 8 aan bij de

Afghaanse ambassadeur h t s

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

van NV Op dit moment doen zich problemen voor bij civiele charters |i0 2a|] die
uren worden vastgehouden omdat Afghanen zonder paspoort vertrekken Groot

risico

• Opschalen capaciteit in navolging van BZ SCOT er bij en binnenkort I0 2e met

kennis van het tolkendossier tijdelijk terug naar KAB en IND heeft Defensie nu extra

beleidscapaciteit ingezet op het dossier Dit is geen opschaling maar compensatie voor om

medische redenen uitgestelde tour van een medewerker
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• Belteam dzz suggestie om veteranen reeds in NL aanwezige tolken in te zetten om de

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

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

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

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

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

issue Proactief tolken benaderen die nog niet in het proces zitten is eveneens toezegging
aan de Kamer Dit is ook belanghjk om de aantallen compleet te krijgen van de 273

verstrekte tolkenpassen zijn inmiddels lOS tolken in NL 53 bevestigden in het proces

Belangrijk de overige tolken waar mogelijk te traceren

NB mocht het richting de inzet van de charter niet mogelijk zijn om alle 50 aanvragers in

de procedure te bereiken dan zou het veteranen tolkennetwerk vanuit NL wellicht alsnog
als belteam kunnen worden ingezet En dan lOj^Jmzet

10 2a

• NAVO kijkt naar bondgenoten om een bijdrage te leveren aan asielverlening aan

voormalig lokale medewerkers van de NAVO Het gaat om ca 240 werknemers ca 1200

incl fam ilieleden BZ wintvia 10 2e meer informatie in over dit verzoek Eventuele

aanvragen zullen moeten worden getoetst aan criteria die ook voor andere categorieen

gelden

Lokale staf

• KAB en IND zetten er op in om 15 augustus te beginnen met de eerste niet essentiele lokale

stafleden met hun kerngezinnen dagelijks te laten vertrekken Emirates heeft stoelen

beschikbaar IND probeert eind van deze week met een inventarisatie te komen van de

afhankelijke familieleden die nog in afwachting zijn van een nader besluit van de IND over de

status van hun aanvraag in het licht van de hardheidsclausule KAB dus 15 augustus de

zogenaamde A lijst zonder hardheidsclausule gevallen beginnen uit te vliegen en eind deze

week inventarisatie van B lijst
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[10 29 ] |i0 2j^ 10 2b |@minbuza nn
i0 2|a nctv minienv ncr |0 f2 @nctv minjenv nl] | 10 2e

10 2e

10 2e 10 2b

10 2e | f10 2B

10 2b 10 2B

l@mindef nll
i0 2b |[] i0 2b |@minbuzaml]
io 26 |fl iOK26 |@minbuza nl1 roo 2e Uio 26|

10 2e

10 2eV i0 2e I@minbuza nl1 F 10 2b

[1 i0 2e I@minbuza nl1I0 2e

@minDuza nij
I0 2e l@minbuza nl] | I0 2e |i0 26|g 1Q 2b |@minbuza nl]

{10 2b I@minbuza nl1
1Q 2 |@mm^uza nlilTiOK^J^ iQ 2fe j@minbuza nl]

@minbuza nll | fioi 2e |1 [I0 2e |@minbuza njH llO 2e | |[l0 2e |
@minbuza nl1 jlOM2e|i |lQ 2^|| I0 2e |@mjnbuza nl1 I M0 t2e I 10 {2b |@minbuza nl1 l lQ] 2e

@minbuza nl] \ iQ 2e | iOK2b | 10 2b ^@minjenv nl] {f^ 2B[j
riW2i j I0 2e I@minbuza nl1 l i0 2e | I0 2e] i0 a io 2e |@minbuza nil

i0 2b l@nctv minjenv nl] 1Q 2b [i0 2| i0 2b |@minbuza nl1 | iO 2B |
l io [2e3|| io 2e |@minbuza nl1 loK2e | jo [2^ HOK^e |@minbuza nl1 1 10 26 | lo 2e |@minbuza nl1 I0 2e

@minbuza nl1

| iQ 2e | io 2e |@minbuza nl] [i^mi0 2ei| 1Q 2b |@minbuza nl] ^0 2B|j 10 2b | 10 2b |@minbuza nl]
I0 2e |@minbuza nn l| io 2e je ] io 2e |@minbuza nll | i0 2e |

i0 2b| iOK2b ]@minbuza nl1 [i0^^ i0^ i0 2b |@minbuza nl]
10 2e 1

I1Q^ 2b

10 2b

10 2e

10 2b 10 2b

I0 2e|f I0 2e |@minbuza nl1
10 2b10 2b

10 2b 10 2b @minbuza nnl lQ 2e1 t10 2B fl01f2Bl

10 2b

From

Sent Sun 8 22 2021 3 30 48 PM

Subject 22 aug Verslag crisisberaad A^hanistan 10 00u

Received

20210822 Crisisberaad Afghanistan 1Q QQ QQ3 docx

Sun 8 22 2021 3 30 50 PM

Beste alien

Bijgevoegd het verslag van het crisisberaad van vanmorgen 10 00 uur

Hartelijke groet

VCI Crisisteam
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Agenda Crisisberaad Afghanistan evacuatie

22 08 2021 10 00

Aanwezigi 0 2n 10 2e i10 2e i0 S 10 2e 10 2e DEF 10 2b AZ 10 2e

10 [2e I BSB | 10 2e | DC\^10 2e || t10 2e ^KAB team C1R iBl0 24 ffl 10 [2e]| KAB

team |[10 2^ | 10M2e r DE^^0 2€|fi0 [29 | CC^0 2H 10 2e || lOK2e | DOBS3tl|0 2^ 10M^ BZ

I0 2e I I I0 2e 11 I0 2e | CC^ | 10 26 || 10 26 | Crnotie team ll0 24
I0 2e DAO COM

Beeldvorming
Veiliqheid op rondom de luchthaven Kabul

Het dreigingsniveau blijft hetzelfde er is geen reden om mensen niet naar het vliegveld te

laten komen

De poorten op de luchthaven gaan wisselend incidenteel open

Amerikanen werken aan nieuwe procedure om mensen naar het vliegveld te halen Deze

procedure wordt getest en daama mogelijk opgeschaald Er moet een risicoafweging worden

gemaakt voor deze procedure ten aanzien van de veiligheid
Er zijn signalen dat er sprake kan zijn van infiltratie doorTaliban in appgroepen en op

telefoonlijnen

Situatie in Islamabad

• De luchthaven van Islamabad wordt steeds voller De NKI0 2^^ldaar is in contact met de

vertegenwoordigers van landen waarvan personen niet vanuit Islamabad worden opgehaald
om te voorkomen dat er een bottleneck ontstaat

Evacuees

• Aantallen per categorie

1 DCV lijst NL Nederlanders of personen met Nederland als eindbestemming Op deze lijst
van DCV staan 927 personen daarvan zijn 141 personen inmiddels vertrokken uit Kabul

2 Lokale staf Er zijn 207 personen uit Kabul vertrokken een gezin is nog niet aanwezig op

het vliegveld in Kabul

3 Tolken Er staan 474 personen op de lijst waarvan vijf gezinnen inmiddels zijn vertrokken

uit Kabul

4 Motie Belhaj Het gaat in deze categorie naar verwachting om honderden mensen

precieze aantallen zijn niet bekend

• Mensen kunnen het best in groepjes naar het vliegveld komen

Evacuatievluchten

• Zondag 22 augustus

Drie C 130 vluchten Kabul Islamabad gepland 11 30 16 30 en 21 30 ETA Kabul lokale

tijd
Twee C 17 vluchten Kabul Tbilisi en daarna met charter naar Amsterdam voor mensen

met bestemming NL 13 30 en 17 15 ETA Kabul lokale tijd
• Maandag 23 augustus

Charter Islamabad Amsterdam ETD 01 00 NL tijd
Vier C 130 vluchten Kabul Islamabad 110 zitplaatsen

Politlek

De beantwoording van Kamervragen wordt voorbereid

Op dinsdag 24 augustus wordt een Kamerbrief verzonden over de stand van zaken t a v de

evacuatle en opvang evacuees

M belt vanochtend met Dominic Raab UK Minister van Buitenlandse Zaken

00046 289920



Personeel

• i0 2e 10 2e

ook extra SCOT ers uitgevlogen
• De groep die vanmiddag op Schiphol landt met lokaal personeel wordt opgevangen door

| i0 2e en twee medewerkers die op Kabul werkten De groep die vanochtend arriveerde werd

opgevangen door d^^P 2^n een oud ambassadeur

is naar Kabul gevlogen en werkt back to back met | iO ^e H | Erzijn

Oordeelsvorming
Veilioheid

• Aandacht voor infiltratie telefoongesprekken doorTaliban

Personeel

• Aandacht voor verversen teams in Den Haag Het team van de groep Motie maakt zich op om

ook 24 7 te kunnen doorwerken

Besluitvorming
Instructies zullen worden gegeven aan de belteams dat bij telefoongesprekken eerst vragen

worden om de identiteit van de beller vast te stellen

DCV vormt net als de andere teams groepen van de personen op de lijst Dit om de kand op

het binnenkomen van vliegveld te vergroten Een persoon groep wordt oproepen om naar de

luchthaven op aanwijzing van het Kabul team

10 2 i^raagt M om te bellen naar

Er wordt gekeken naar het nieuwsbericht dat Defensie wil uitsturen

evacuatieteam en DAO

Er zal niet actief worden gecommuniceerd over de hubs in Islamabad en Tbilisi

Volgend overleg maandag 23 augustus 9 30 uur

om te danken voorde pnedewerkina aldaar10 2e

10 2e
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From

Sent

Subject UN Integrated Security A^hanistan Daily Security Situation Report 03 August 2021

Tue 8 3 2021 12 47 54 PM

ISW COMSCEN Afghanistan
Tue 8 3 2021 12 47 02 PM

Received

DSSR AFG 21 08 03 odf

Dear Colleagues
Please find attached the Daily Security Situation Report 03 August 2021

Best regards
Crisis Coordination Center CCC | UN Integrated Security Afghanistan
UNOCA Compound Kabul

Duty Operations Officer ExtMobile 93 0 | iOM2g |OR 93 0} io 2g

Email io 2g feun ore

Within Afghanistan Via Mobile | io 2g | plus extension^ioK2g
Outside Afghanistan
Via USA 1

Via Italy
EMERGENCY ONLY Ext 6111

The information in this e mail is intended for listed addressees only and is legally privileged Access to this e mail

message or its attachments by anyone else is unauthorized Any disclosure of the content or redistribution of this e mail

message or its attachments without the express permission of the sender is prohibited and may be unlawful The United

Nations makes no claim as to the accuracy of the information or to the validity of deductions and conclusions contained

in this e mail message or its attachments Copyright with respect to all parts of this e mail message and its attachments

including the name and logo of the United Nations remain the property of the United Nations Copyright ©2021 UNDSS

Afghanistan

lus extension

plus extensior
I0 2g10 2g

00047 288297



10 2e I0 2e |@coa nl]|
B E fi0 [2ei |ciQ 2g]|@minaz nn ioj^

I0 2e l@niinbuza nl] io 2e

I0 2e I I0 2e |@minbuza nl1

lO 2e |io] 2^y^ I0 2eTo

m29^\ iQ 2e |@minbuza nl1 | li0 2a [| l0 2e t^
I 10 ^ I I0 2e l@minbuza nl] i| io 2e [ i0 2e |@minbuza nl]

| iO 2e]|P iOK2e feminbuza nll | iO 2g ^10 24 I0 2e l@ininbuza nl1
I0 2e |@minaz nl|] I0 2e

1F^ io 29 n@minbuza nl1 l i0 2e

| i0j 2e | 1Q] 26 l@minbuza nl]

ILE I0 2e

io 2e n@minbuza nlT^0 2N | i0 2e

i0 2e |@mindef nl [| lQ 2e |@mindef nl] [ noKZe j i0 2^ |@minbuza nl] | I0 2e |p 1Q 2e |@minbuza nl]

Tio 26 Kfoj^ I0 2e I@minbu ann ] ^ I0 2e [
I0 [2e Icajminbuza nll I | I0 2e |@minbuza nll

^ 10 2e

io 26 |@rninbuza nll | iQ 2e | I0 2e ]@minbuza nl1 l no 29 |
I0 2e | |10 2^|| I0 2e |@minbuza nl]J iO 2eU

io 2e I@minbuza nl1 i0 2e f
I0 2e ^@minbuza nl1 i0 2e[

10 2e i 10 26

I0 2e

110K2ii

@minaz nl] |
~1 I0 2e |@minbuza nl1 |M0 2e |Ji0 2e

I0 2e

10 2« 10 2e @minbu2a nll 10M2e I j
@minbuza nl] I0 2e10 2e

@minbuza nl1^[iO 2^J
@minbu2a nl] iO 2^ o^ 10 29 |@minbuza nl] | I0 2e

|@ind nn I io 2e 1 1 10 ^[| i0 2e |@minbuza nll

10 2ef1QV2

10 29 10 29

10 2e

10 2e | jl0 2¥ff J@minbuza nll

@minbuza nl] I0 2e I0 2e]|
i0K2eri@mindef nl] ki0 2ej iqi0 2e|E io 2e |@mindefnl] |iO 2d| iOK2e

10 2e

10 2e |[ 10 2e

10 2el

qoK jminbami]i I io 2e L jio 2eKf
1Q 2^ 10 2e

|i0 24 10 26

@minbuza nl]

l@minbuza nl]
iQ 2e I iQ 2e ^@minbuza nll l fi0 29 LI I0 2e

^I0 2ej 10 26 l@minbuza nl] I lOK2e tifl I0 2e feminbuza nll
i0 2e |@mlnbuza nii l 10 29 [i|0 2| io 29 |@minbuza nl1 |M0 2e ni0 26j|| i0 2e

10 2e

10 2e

10 26 @minbuza nlj

@minbuza nl]nOK2ei

00K2¥^0 2^ I0 2e |@minbuza nlll
i0 2e

10 2e @minbuza nl1 r~ nou2e^ 1
i0 2e |@minbuza nl]1i^H ^0 2e || iQ 2e |@minbuza nl]

I0 2e |@minbuza nil | i0 2e ^i | i{^2e ]@minbuza nll | I0 2e |
@minbuza nl] [iOK2^ ioK^ io 2e feminbuza nl] | io 2e ^@coa nlfl io 2e

10 2e

10 2e@minbuza nl]10 2e

10K2e
10 2e @coa nlj

@nctv minven| nri iQ 2e

10 2e

10 2e @ind nlE i0 2e |@ind nl1 10 2e@nctv minven| nl [1
10 2e I I0 2e I@minbuza nl1 I M0 2e \ I0 2e |@minbuza nll

10 26

1Q 2e [ 10 2e @minbuza nl1
I0 2e I0 2e I0 2e |@minbuza nl] | i0 2e[}

io 2e [@minbuza nl1 r
~

10 2e n@minbuza nl]
|iO 2e|E I0 2e |@minbuza nll
h0K2e | h0 2e|[l 10K2e l@minbuza nil l lOK2e

10 26

]@minbuza nl]10 2e]

10 2e

From

|l0 2e| Thur 8 19 2021 7 48 20 PM

Subject Verslag Crisisberaad A^hanistan opvang in NL 19082021

Received

20210819 Crisisberaad Afahanistan opvana in NL docx

Thur 8 19 2021 7 48 23 PM

Beste collega s

Hierbij het verslag van het Crisisberaad Afghanistan opvang in NL van vanmiddag

Vriendelijke greet

10 2e

BZ Crisisteam

00048 288300



Crisisberaad Afghanistan opvang in N
19 08 2021

I II 1 I n 1 1 I 1 r 1

AanwezijlM IND J HOK^e ^ 10 26 || BA | 10 2e ^ COAl lTOMSe [HDPO If^
10 2e I JenV |l0 2€| fj^0 [2feKab team [l0 2^l 10] 2 | CCC J 10 2e | VCI] |l0 CS^ 0K^4 VCI jf^

iO 2e {DOB I 10 C29] | COM i|lOM24 l {10 2e | {DCy ^|lO 24 OM24l[motie team | 10 2e

motie team ^| iQ ^s \ 10 {2e motieteam
^

{10 2e 10 2e qpg
^

NCC10 26

Beeldvorming
• De evacuatie verloopt uiterst moeizaam vanwege problemen op de toegangswegen naar de

luchthaven Getracht wordt om nog actiever de personen die op de lijst staan te lokaliseren en te

identificeren om mensen op vluchten te krijgen

Oordeelsvorming
Afghaanse Nederlanders die gestrand zijn in het buitenland

Veel posten op de lijn gekomen dat Afghanen met Nederland a Is eindbestemming gestrand zijn op

Europese luchthavens

Van belang hier beleid opte maken staan ze op de lijst screenen] DCV werkt aan een Instructie voor

de posten met daarin ook aan aandacht voorde praktische aspecten boeken vluchten etc

Er zijn drie categorieen Nederlanders met geldige documenten personen zonder documenten IND

SIS gesignaleerde mensen Schengen Informatie Systeem KMAR

E e a raakt aan de werkprocessen van het CSO er is contact tussen IND en CSO om proces vender in te

richten om tijdig te signaleren waar de mensen zijn en waar ze naar op weg zijn CSO neemt contact

op met het grenskantoor IND dit is het centrale punt voor triage van mensen die ergens in Europa

arriveren en naar NL moeten komen wanneer er problemen ontstaan

DCV is bezig met een waiver i s m DJZ t b v de inhuur van chartervluchten uit ISL

Voor IND is het van essentieel belang om te weten als er iemand meereist die NL als eindbestemming

heeft maar niet over de Juiste papieren beschikt

Defensie heeft een charter geregeld voor het ophalen van evacuees met Nederland als

eindbestemming in Tbiisi triage vindt plaats in Tbiisi

Opvang van buitenlanders in Nederland

De vluchten vanuit Islamabad worden opgevuld met andere natlonalltelten gevolg is waarschijnlijk

dat grote groepen met verschillende nationaliteiten gaan landen op Schiphol die niet NL als

eindbestemming hebben

Proces betreffende ambassades worden geTnformeerd om consulaire bijstand te verlenert conform

bestaand protocol NCC en BZ DP6 JenV bekostigt 72 uur eerste opvang in hotel Van belang dat in

dit tijdframe de ambassades worden geTnformeerd en hun consulaire rol gaan oppakken Voor NCC

van belang om tijdig te vernemen wie eraan komen en met welke natlonalltelt

Overig

IND bledt BZ ILO ondersteuning aan voor Tbiisi en Islamabad wordt graag geaccepteerd

IND levert een liaison voor het Kaboel team

Motie Belhaj

• Extra categorieen die nu politiek zijn geaccordeerd Vanuit de maiibox kabul@minbuza nl wordt

een lijst opgesteld om te inventariseren om hoeveel mensen het gaat triage toe te passen en

vervolgens wordt getracht om deze mensen uitte laten vliegen het gaat hierbij om grote aantallen

00049 289918



• De mensen die voor DEF hebben gewerkt worden door DEF in kaart gebracht

• DCV en het motie team moeten goed afstemmen^ processen moet nauw op elkaar aangesloten zijn

Besluitvorming
DPG en NCC stemmen af wie contact opneemt met de verschillende ambassade

consulair begeleiden van landgenoten o m met ambassadlP 3 i m casus van

zich in opvang bevlnden

DPG organiseert op korte termijn^ streven is morgen^ een briefing voor het Corps Diplomatique om te

adresseren dat eigen landgenoten doorde betreffende diplomatieke vertegenwoordigingen ter

plaatse worden opgevangen NCC sluit aan vooreen toellchting op het proces

NCC wenst dat op de paxlijst nationaliteit en eindbestemming wordt vermeld workflow wordt

gedeeld door CCC

IND legt contact met Defensie om mogelijkheid te bespreken voor het laten meevliegen van ILO

ondersteuning naarrespectlevelijklblisi en Islamabad

LOCC^ KMAR DPG^ DEU worden uitgenodigd voor volgende overleggen door CCC

hpt nnhalpn envnnr

10 2a die
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10 2g I@minbuza nl1 jiO 2e[t |iO^|| fiO 2e |@minbuza nl1

@mindef nl] I I0 2e | {I0 2ey lQ 2e |@minbuza nl1 KAB BSBglQ 2^

To

10 2e @mindef nlll lQ 2eCc

fO 24@minbuza nl]

From 10 {2e | |10 26|
Fri 8 13 2021 4 09 06 PMSent

Subject RE Charter

Received

Re Vlucht naar Nederland

Fri 8 13 2021 4 09 07 PM

Hoi 10 2«

Goed nieuws Bedenk vast hoe we de stoeien kunnen aanbieden aan overige ianden hun LES of diplomaten als we over hebben

10 2a I deed dat gratis voor hun chartervlucht

10 1b

We waren in gesprek met diverse charters maar enkeien zijn ai afgevailen De Nederlandse firma in de attachment mail checkt of

hun aanbieden nog geldig is

Mogelijk beter om dit in stadium verder door Defensie te laten cobrdineren

Zie attachment

Ik heb de gegevens van nog een aanbieder maar zijn prijs is inmiddeis gestegen tot boven de 1 miijoen

Voor de duidelijkheid het volgende

We zouden na het vertrek van de LES dus korte tijd in the Baron kunnen verblijven voor de afbouw en uitbouw van apparatuur uit

de Castor compound

10 1b

De iaatste medewerkers vertrekken met een iijnviucht of charter ais ze10 1b

niet met het vrachttoestei mee mogen

Het is maar een pian maar wei een dat veei geld en narigheid bespaart 10 1b

10 1b

We zijn hier reeds begonnen we het inpakken voor een maximale voorbereiding

Ik hoor het tzt wei

Groeten

iOKiel

Embassy of the Kingdom of the Netheriands

Road of Ministry of Interior

Malalai Watt^ Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

T 93[0 10 2e

Nl[O ^iO 0 2b_ 1
E| 10K 26 l@minbuza nl
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10 {2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent vrijdag 13 augustus 2021 19 22

To jl0 2^ ^^ j 10 2e |@minbuza nl | I0 2e L [lO 2H
@mindef nl 1Q 2e 10 2ei

I0 {2e @minbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza nlCc

Subject FW Charter

Da^l0 2« en 10 2«

We hadden zojuist contact met DOPS Het gaat snel met de charters DOPS had zelf al een eerste charter vastgelegd^ |0 2^ivas
akkoord met inhuur van een tweede charter

Do 19 08 eerste chatter 100 pax

Vrij 20 08 tweede charter 100 pax

Zodra wij meer gegevens hebben komen we bij jullie op de lijn

Greet

i0 2e

From

Sent vrijdag 13 augustus 2021 16 40

To 10M2e gmindef nl 10] 2a @mindef nl

0^2e | Smindef nl | 10 2e L^10 2eH 10 2e

Subject RE Charter

10 2e

5 minbuza nlCc

Beste college s

Voor de volledigheid ook nog een keer op schrlftt 0 2 jjis akkoord met inhuur van tweede charter capacitelt 100 pax voor

vrijdagochtend

Hartelijke groet

io 2e

10 2e 10 2«@mindef nl s mindef nlFrom

Sent vrijdag 13 augustus 2021 16 36

10 2e 10 2e @minbuza nlTo

10 2e gmlndef nl iQ 2e | 5 mindef nl iQ 2e |g mindef nlCc

Subject Charter

Collega

Zojuist heeft MINDEF akkoord gegeven op het inhuren van een charter voor 200 personen Dit wordt uitgevoerd
door 2 X een vlieqtuig met een capaciteit van 100 pax per keer U bent hierover zojuist gebeld door mijn collega
ii0 2ef 10 2e

@ I0 2e graag de vluchtdetails doorgeven aan de crisis coordinator

Gr 10 26

fl 10 2e Df 10 2e10 2«

Ministerie van Defensie

Defensiestaf

Directle Operaties
Afdeling J 5

Kalvermarkt Complex B 1 07

OOOSOermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag
Postbjs 20701 I MPC 58B | 2500 ES | Den Haag

288328



MDTN I 10 2e I

T| 10] 2e 1
M] ld 2e

I 10 29

Disclaimer De informatie venonden met dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten Gebruik van

deze informatie door anderen dan de geadresseerde n en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen is verboden Indien u niet de

geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming is openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en ofverstrekking van deze informatie aan derden niet

toegestaan en vrordt u verzocht dit bericht terug te sturen^ het origineel te vernietigen op al uw systemen en contact op te nemen met de afzender

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00050 288328



Ii0 2e|t |i0 2€|f I0 2e |@minbuza nl1 | i0 2e j j dOK^fl fiO 2e |@minbuza nl1 | MQ 2e |
lQ 2e |ri lQ 2e |@rriin^a nl1 iQ 2e | |10 2^^ I0 2e |@minbuza nl1 lQ 2e iQ 2e n@ininbuza nll

I0 2e l@minbuza nl] I 10 26 | |i0 12^f I0i 2» l@minbuza nl] KAB BSBCiO 12^r
^

{10 2» l@minbuza nlll iOK2e | 10 29 1@ininbuza nl1 | I0 2e H
I0 2e |@minbuza nl]| io 2epe lojgi ^@minbuzirri1]

To

10 126 |10 26

I0 2^minbuza nl1 CI0 2«

10 26 |[
From KAB

Sent

Subject FW ANP MIVD waarschuwde voor situatie Afghanistan werd toch verrast

Received

Tue 9 7 2021 12 20 28 PM

Tue 9 7 2021 12 20 29 PM

Van Newsroom

Verzonden dinsdag 7 September 2021 13 20 27 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Aan Newsroom

Onderwerp ANP MIVD waarschuwde voor situatie Afghanistan werd toch verrast

MIVD waarschuwde voor situatie Afghanistan werd toch verrast 2

DINSDAG 07 SEPTEMBER 2021 | 13 02 | Medianet BIN | Prioriteit 3 | 12 | Woorden 358

N i e u w bericht meer informatie na 2e alinea

DEN HAAG ANP De militaire inlichtingendienst MIVD waarschuwde al zekersinds december 2020 dat het

waarschijnlijk een kwestie van tijd was voor de regering in Afghanistan verjaagd zou worden door de Taliban Toch had

de dienst niet zien aankomen dat het zo snel zou gaan Dat blijkt uit een feitenrelaas dat de ministeries van Defensie en

Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer hebben gestuurd
De militaire inlichtingendienst schreef in december in een stuk dat de kans toenam dat de Afghaanse regering vroeg of

laat zou vallen Het scenario van uitstel van executie staat in de Kamerbrief De kans datde Taliban het voor het

zeggen zouden krijgen groeide Mede doordat de Amerikanen hadden aangekondigd zich terug te trekken nam de

onzekerheid over de houdbaarheid van de regering in Kabul toe

Al in maart werd nagedacht over de mogelijkheden om mensen wegte halen uit Afghanistan alsde veiligheidssituatie

verder zou verslechteren ook ingegeven door zorgen van andere landen Bind april werd vastgesteld dat evacuatie

eigenlijk alleen mogelijk was via de luchthaven van de hoofdstad Toch zou het nog maanden duren voor het de regering

duidelijk werd dat er met spoed militaire vliegtuigen die kant op moesten De MIVD dacht dat Kabul nog wel enige tijd

begaanbaar zou blijven

Op 10 augustus dacht men nog zeker drie tot zes maanden te hebben om te evacueren met lijnviuchten of charters

donderdag 12 augustus waarschuwde de MIVD dat het ook wel eens sneller onmogelijk zou kunnen worden De vrijdag

erop werden commerciele vluchten nog steeds overwogen maar op zaterdag bood Defensie aan dat er militaire

toestellen gebruikt zouden kunnen worden Op zondag 15 augustus viel Kabul en gingde luchthaven dicht Commerciele

vluchten werden niet meertoegelaten
Het zou twee dagen duren voor de evacuaties onder bescherming van een groot aantal Amerikaanse militairen weer

met horten en stoten op gang kwam Uiteindelijk zijn in lets meer dan een week tijd ruim tweeduizend mensen onder

levensgevaarlijke omstandigheden het land uit geleid Op de lijsten met mensen die Nederland eigenlijk had willen

evacueren staan voor zover nu bekend ruim 20 000 namen

Bastiaan Nagtegaal mwe

Deze e mail Is onderdeel van de Real Time Monitoring RTM van de Newsroom van de Directie Communicatie COM

Met RTM houden we u op de hoogte van relevante berichten op de beleldsthema‘ s van BZ

Vragen Neem contact op met 10 2e @mirbuza rl

Vind ons dagelijks persoverzicht op 247 Plaza

00051 288334



I0 2e|t |i0 2€j^ I0 2e |@minbuza nl1 | i0 2e [ j I0 2e | I0 2e |@minbuza nl1 | MQ 2e [
I0 2e ^ lQ 2e I@minbuza nl1 1 I0 2e | |l0 2^r I0 ^e |@minbuza nl1 1 l0 2e | l i0 2e]|| I0 2e |@tninbuza nll

I0 [2e] l@nninbuza nl] I iOM2e H|iQ 2^f lOM2e |@rninbuza nl] KAB BSBCiQ 24
I@minbuza nl1 | I0 2e I 10 29 |@ininbuza nll ho f2^

iQ 2e |@minbuz£rnrn I
I0 2e |@minbuza nl1 iO 2eti| I0 {2e | I0 2a @rninbuza nll

To

10K2e | 10 2»

0M2^ininbuza nl] 10 2« [ 0 2^^ I0 2e

io 2e I i0 2e ^@minbuza nl] r^ 10 ^
I0 2e fl
From

Sant

Subject FW ANP VS stoppen evacuatievluchten om rust op vliegveld te herstellen

Received

KAB

Thur 8 19 2021 11 25 50 AM

Thur 8 19 2021 11 25 52 AM

Van Newsroom

Verzonden maandag 16 augustus 2021 14 53 49 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Onderwerp ANP VS stoppen evacuatievluchten om rust op vliegveld te herstellen

VS stoppen evacuatievluchten om rust op vliegveld te herstellen

De Verenigde Staten zijn gestopt met evacuatievluchten vanaf het vliegveld van Kabul omdat het te druk is op de luchthaven De

aanwezige militairen gaan eerst de startbaan ontruimen Het is niet bekend hoe lang de ontruiming gaat duren

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat er geen vluchten konden landen of vertrekken vanwege de drukte

Veel Afghanen zijn naar de luchthaven gevlucht omdat ze het land wilien verlaten nu de Taliban ook hoofdstad Kabul hebben

ingenomen

Veel landen zijn druk bezig om het ambassadepersoneel het land uit te halen De luchthaven wordt gecontroleerd door 5000

Amerikaanse militairen Zij hadden het maandagochtend ook a I lastig om de rust te bewaren Toen werd er in de lucht geschoten

Er zouden vijf mensen zijn omgekomen door verdrukking op het vliegveld Er zijn ook berichten dat drie mensen zijn omgekomen
door schoten

Deze e mail is onderdeel van de Real Time Monitoring RTM van de Newsroom van de Directie Communicatie COM

Met RTM houden we u op de hoogte van relevante berichten op de beleidsthema s van BZ

Vragen Neem contact op met 10 2e 5 minbuza nl

00052 288335



I0 2e \im24 I0 2e |@minbuza nl1 iQ 2a | | 10 2e ||| 10 2e

10 2e| |1Q 2^
Mon 8 9 2021 5 48 14 AM

To @minbuza nl]
From

Ssnt

Subject 06_08_2021_DV_Memo ter beslissing lokale medewerkers Kaboel v1

Mon 8 9 2021 5 48 00 AMReceived

06 08 2021 DV Memo ter beslissing lokale medewerkers KaboeUvl Idocx

Kijken Jullie vooral naar alle onderdelen behalve de toelichting wat een vreselijk lang stuk

IO 20

00053 288336



I0 2e|t |i0 2e|^ M0 2e |@minbuza nn | l0 2e f j I0 2e I0 2a

10 2e l dlQ^
|i0 2e| Fri 3 13 2021 4 26 23 AM

Subject FW Relocation Scheme International Messaging
Received

To @minbuza nl]
From

Fri 8 13 2021 4 26 25 AM

Enkele landen willen een demarche vooracceptatie LP

Een bestaand systeem veranderen is lastig en in deze tijd
We kunnen beter inzetten op snelle paspoort afgifte door tiiKUA

H 1

10 2e

I0 2eFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 16 29

r o ^I0 2eTo

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e

|10 2^10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

Cc 10 2e 10 2« 10 2« 10 2« 10 2e 1D 2e

10 26 10 2e

Subject RE Relocation Scheme International Messaging

Thank you We are also very much on board for a joint demarche which in our view would have to be made as a matter

of urgency Just so you know our Ambassador discussed the issue with DM Nab yesterday who hinted that it might be

possible for Afghan authorities to approve boarding on charter flights with a laissez passer However pending a formal

confirmation and in light of recent events that is not yet cause for much hope
10 2a

10 2e @mofa go |p1From

Sent giovedi 12 agosto2021 15 33

To KABU 10 26 10 2e [| 10M26 |
S mfg no

I0 2e@kabu auswaertiges amt de @minbuza nl 10 2e

@esteri it j10 2e 10 2eI0 2e @fcdo gov uk

10 2e 10 2e@kabu auswaertiges amt de

@international gc ca

@mofa go |p 10 2eKABU

10 2e 10 2«@state gov

Cc | I0 2e | [i0 26j ^ I0 2e |@minbuza nl |CiO 2e 1@um dk |^10 2e

10 2e @gov se

Subject RE Relocation Scheme International Messaging

Thank you I0 2e

Hello this is

Japan is also interested in it Let me put my colleague

Looking forward to working with all of you

of io 2e Embassy10 2e

on the loop as wellI0 2e

10 2a

10 {2 0

10 2e 10 2« 10 2e 1D 2e

10 2e 10 2e 10 2ij

1 0 00054 I0 2e 10 2« 288340



gnnofa go ip10 2e

ST| 10 2e |7[i^2d j 10 2« g minbuza nl 10 2e 10 2e S um dk 10 2e 2e

10 2e @gov se

Subject AW Relocation Scheme International Messaging

Dear all

10 26 [ great initiative thanks a lot I0 2a interested I ve put

colleague that they d be interested too

Best

I0 2e into the loop as I understood from his

I0 2e

Von I 10 2e U 10 2a |[
Gesendet Donnerstag 12 August 2021 15 11

@minbuza nnI0 2e

An I0 2e KABU 10 2e

10 2e ©international gc ca KABU lQ 2e

Cc | I0 2e | [io 26| |
Betreff RE Relocatiun surieine iriieiriduundi I ^ie^bciyirT^

Hi {10 2e

Thanks for raising this and apologies for not being able to join yesterday s call We are definitely interested in joining an outreach

Our I0 2e had a meeting with protocol yesterday where protocol indicated that adding a NV to applicants might help in speeding

up the passport applications however we haven t been able to test this yet If anyone has any experiences in this we d be

interested to hear

Best

10 2e

10 2® @fcdo gov ukFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 13 33

@mfa no

’

^ d^]kabu auswaertiges amt de

@minbuza nl^

I0 2eI0 2eTo ^ g esteri it KABU|
©state gpu ^ | j 10 2e

I0 2e

10 2e

110 2e

CgyinTernaTionai gc ca KABUI0 2e 10 2e ©kabu auswaertiges

amt de

10 2eCc 10 2» 10 2Q 10 2^ ©minbuza nl 10 2e @um dk 10 2e 2e

10 2e @gov se

Subject RE Relocation Scheme International Messaging

Great thanks all Taking out| I0 2e [to save his inbox

Please do let me know if your missions would be interested in joining this I think anything we can do to try to unblock the issues

we are all facing in relocating our local staff is important and of course this work is a priority for our capitals

10 2e

10 {2e British Embassy Kabul

British Embassy Kabul 115th Street Roundabout | Wazir Akbar Khan | Afghanistan | PO Box 334 I

l| 10 2e

10 2e @fcdo gov uk 10 2e

UK in Afghanistan GOV UK | Facebook | Twitter

Please note Afghanistan is currently 3 5 hours ahead of the UK and office hours are Sunday to Thursday

10 2eFrom

Sent 12 August 2021 13 17

T 00054 10 2e

@gov se

288340I0 2e1@mfa no 10 2e ©esteri it KABU



10[K^ abu auswaertiges amt de

@state gQV

lO
^kabu auswaertiges amt de

Cc T 10 2^

@fco gov uk J

@interngtiongl gc ca KABU

1Q f2^10 2e

10 2e10 2e 10 2e@minbuza nl

@minbuzg nl 00 2 10 2« S um dk 10 2» 2e

I0 2e @gov se

Subject Sv Relocation Scheme International Messaging

Hi all

I am no longer working at the embassy HI put I0 2e in cc in my stead

Best

10 {2e

10 2eFran 5 mfa no

Skickat den 12 augusti 2021 10 35

10 2e 10M2»Till S esterUt KABU

@fcdo gov uk

@kabu auswaertiges g mt de

10 2e10 2e @state gov

10 2e 10 2«gminbuza nl @international gc ca
’

KABU 10 2e gkgbu guswaertiges

amt de

10K2e @gov se 10 2 i10 2ei 10 2e 10 2eKopia |
10 2e @um dk

Amne RE Relocation Scheme International Messaging

@minbuza nl

Thank you | 10 2e

I am also adding our 10 2a colleague | 10 2e |

Best wishes

10 2e

10 2®From

Sent torsdiair i^2_a

To
’

KABU

@estemt

oiio h Tmi 1 •g nA

10 2e
g kabu auswaertiges amt de l f

@state gov

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e@fcdo gov uk

@international gc ca KABU

g minbuza nl

10 2e 10 2e @kabu auswaertiges amt de

10 2e ttlO 2eH d0 2^

Subject RE Relocation Scheme International Messaging

10 f2« 10 2«@minbuza nl @mfa noCc @gov se

I0 2aHi I i0 2e [ 1 am adding to the conversation

10 2e

10 2e @ kabu auswaertiges amt de]From KABU

Sent giovedi 12 agosto 2021 12 32

10 2e I0 2e@fcdo gov ukTo J@state gov

@international gc ca KABU 10 2e10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl

5 kabu auswaertiges amt de

5 esteri it

10 2e

Subject AW Relocatiori Scheme International Messaging

Dear all

looping in I0 2e who is in charge at our Embassy

Best wishes

10 2e

10 26 @fcdo aov uk1Von

Gpoos^^t Donnerstag 12 August 2021 12 26

10 26
288340

l@international gc ca KABU iv
10 2e@minbuza nlAn unc c i



10 2e

Betreff Relocation Scheme International Messaging

All

Many thanks for fielding a representative for yesterday s discussion on the issues we are all facing on our relocation schemes

There was mention yesterday on the call that the I0 {2a Afere leading an international community message demarche on the

MFA having spoken to he was not aware of thisI0 2a

Hence I0 2a are proposing organising one Would your countries be interested in joiningthis Please do copy in any missions I

have missed who are trying to unblock the same issues we are {visas passports

Many thanks

10 2e

I British Embassy Kabul

British Embassy Kabul 115th Street Roundabout | Wazir Akbar Khan | Afghanistan | PO Box 334 I

l| 10 2e

10 2e

10 2e @fcdo gov uk I0 2e

UK in Afghanistan GOV UK | Facebook | Twitter

Please note Afghanistan is currently 3 5 hours ahead of the UK and office hours are Sunday to Thursday

Follow us online www gov uk fcdo

This email is intended for the addressee s only All messages sent and received by the Foreign^ Commonwealth

Development Office may be monitored in line with relevant UK legislation

Follow us online www gov uk fcdo

This email is intended for the addressee s only All messages sent and received by the Foreign^ Commonwealth

Development Office may be monitored in line with relevant UK legislation

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00054 288340



I0 2e|t |i0 2€j^ I0 2e |@minbuza nn | iQ 2e | |10 2^|| I0 2e |@minbuza nll iO 2e|t 1Q 2e ■Q 2|
{I0 2e] I@minbuza nl1

^

From

Sent

Subject Tolken aanpassing werkwijze vanwege afschaling ZMA KAB

Received

To

I0 2e |10 2^

Fri 8 13 2021 2 15 52 PM

Fri 8 13 2021 2 15 53 PM

reeds beoordeeld zie 288281

00055 288341



iO 29 | I0 2^f I0 2e |@tninbuza nl1 | I0 2e iQ 2e |@minbuza nll w5 | I0 2e

lQ 2e I@minbuza nl1

Fri 8 6 2021 9 53 54 AM

To

From

Sent

Subject RE VERTROUWELIJK verslag pre crisis oveiieg Afghanistan 5 8

Fri 8 6 2021 9 53 55 AMReceived

Helder

Mijn erdge vraag is of de datum van 31 augustus scherp op de bril staat voor LES

Van belang voor memo aan M

I0 2e werkt nog met de triggers

Verder nu geen opmerkingen

Aan de slag dus

I0 2e}

Sent with BlackBerry Work
www blackbeny com

From | iQ 2e | ^ lOK2e | I0 2e |@minbuza nL

Date Friday 06 Aug 2021 1 14 PM

1@minbuza nl | 10 2e ^@mmbnza nl |l0 2efa
I0 2e l@minbuza nl

Subject FW VERTROUWELIJK verslag pre crisis overleg Afghanistan 5 8

10 2e 10 2e

FYI en verdere actie Zullen we dit wellicht even zondagochtend verder bespreken Ik ben vanaf maandag tot en met 14 aug op

vakantie en moeilijk bereikbaar

From I0 2e | | 10 29 |
Sent vrijdag 6 augustus 2021 10 16

10 29 ]@minbuza nl J 10 2e ~| l 10 29 |@minbuza nl | 10 2e L| 10 2e H 10 [29

[10 2e 5 minbuza nl [10] 2e 00 29] lOK^e g minbuza nl I0 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl J[[0^ 10 2^ 10 2e @minbuza nl

Cc 1Q 2s 10 2e 1Q 29 g minbuza nl rl0 2e^ 0 C2^ lOK2e g rninbuza nl 10 26 8|0 2^ 10 2e 5 minbuza nl

10 2e @minbuza nl

10 29 S minbuza nl

10 2ei 10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 26

10 2e ®minbuza nl

Subject VERTROUWELIJK verslag pre crisis overleg Afghanistan 5 8

10 2e

Beste alien

Hierbij het verslag van de bijeenkomst over de situatie in Afghanistan en consequenties voor de ambassade afgestemd met 10 2e

en| l0 2e l

Greet

10 29

i0 2^ 10 2eAanwezig

Aanleiding van de bijeenkomst is veranderende veiligheidssituatie in Afghanistan en de consequenties daarvan voor de diverse

processen aangaande de evacuatie indicatoren evacuatieplanning op afschalen lokale medewerkers EU staf defensietolken

Situatie

Ontwikkelingen gaan sneller dan gedacht De provinciale hoofdsteden staan onder grote druk Afghaanse leger erg in het

defensief gedrukt Recente m islukte aanslag in Kaboel op AFG H MinDEF in blauwe zone aanslagen op regionale vliegvelden

verstoren binnenlands vliegverkeer Het is onduidelijk wat er na 31 8 te verwachten is Een veilig vliegveld in Kabul is sleutel

voor het aanblijven van de internationale gemeenschap niet volledig duidelijk op dit moment of TLB instemt met 10 2a rol

Nog geen concrete dreiging voor Westerse targets tenzij daar aanleiding toe is {bv luchtsteun VS Situatie al met al onzeker en

zorgwekkend

Doelstelling blijft de post zolang mogelijk open te houden maar aanwezigen tekenen daarbij aan dat dit nog wel een doel moet

dienen blijven is geen doel op zich Hierbij moet ookconstant gemonitord worden wat andere landen doen met de

aantekening ddiM^^M ^riiO 2a iiet helemaal vergelijkbaar zijn vanwege hun grote presentie Belangrijke factor is

wezigheid va i1f ^a aarvan vertrek nu niet aan de orde is Post geeft aan dat indicatoren die gehanteerd worden ®
28834300056

oaaraan verbonden acties in lijn zijn met die van andere landen Nederland loopt in vergelijking met anderen bepaald met



achter

Desalniettemin waar eerder verwacht werd dat zo lang mogelijkgewacht kon worden met het laten uitviiegen van de lokale staf

is het advies nu om hier niet mee te wachten Dit mede zodat de overblijvende essentiele medewerkers op de post hun harden

vrij hebben en een evacuatie bij verdere verslechtering uitvoerbaar is Post stelt daarom voor de lokale medewerkers zodra de

IND goedkeuring binnen is civiel uit te gaan vliegen Andere landen zoaUlO ^^te ^^n{ 0 2s^jn hier ook mee bezig a Is zijn ze

niet helemaal vergelijkbaar ziJn vanwege hun grote presentie

Besluiten en way forward

delen deze visie besluit is uiteindelijk aan M Daarvoor moet een memo vafl0 2^n M opgesteld worden waarin

aangegeven wordt wat gelet op de situatie en het akkoord van de Ministerraad de planning nu is voor evacuatie en presentie

van de ambassade

2 Voor BZ en DEF is het wenselijkdat er meer zicht komt op draaiboekvan evacuatie om heel i0 2e] te hebben wie exact wat

doet als er maatregelen genomen moeten worden

3 Tevens informatiebehoefte om te zorgen dat besluitvorming in Den Haag op basis van voldoende en correcte informatie

genomen wordt bijv door regelmatige sitreps

4 Besluit nodig over communicatie aan Ministerraad en Tweede Kamer juiste timing van deze laatste van belang mhoo veiligheid

medewerkers

5 Reisadvies zal aangepast worden om Nederlanders op te roepen het land nu teverlaten

6 Er komt een crisisteam op het departement met de leden die deelnemen aan het integraal overleg elke maandag

Crisiscoordinator p0 2»j |i0 2»^ wordt nu ingeschakeld voor het coordineren van pre crisissituatie DIt team loop de

Indicatoren af elke weeken communiceerttussendoor indien noodzakelljk Van belang dat verschillende delen van Defensle

hierbij goed aangehaakt zijn om verrassingen te voorkomen Plus concrete uitwerking samenwerking met een ander

{vertrouwelljk land

7 Belangrijke besluiten in voorgestelde respons op scenario s worden door de post via crisiscoordinator aaft M voorgelegd

Knelpunten

Het op tijd uit het land krijgen van de defensietolken Daarover zijn door BZ nu een aantal heldere boodschappen aan Defensie

meegegeven Er moet gekeken worden hoe dit dossier kan doorlopen bij een afgeschaalde gesloten post hiervoor is Defensie

1 10 2e

aan zet Aankondiging van afschalen post zal meteen tot vragen op dit dossier leiden 10 2a

10 2a

Post geeft aan momenteel te weinig capaciteit te hebben en verzoekt urgent om extra capaciteit in de vorm van een

beleidsmedewerker Belang hiervan wordt door aanwezigen onderschreven

Actiepunten
I VCI stelt l o m memo op vai{i10 2 Bar M om akkoord te vragen met de voorgestelde aanpak Daarin het volgende

o Scenario en stappen die voorzien zijn

o Toelichting hoe lopen de lijnen qua besluitvorming

o Triggers indicatoren waarof 10 1b litreizen lokale staf gebaseerd is

o Informatie hoe dit gaat verlopen
o Vervoigstappen triggers indicatoren

o Voorstel voor informeren Ministerraad en Tweede Kamer

II Post KAB stelt schema op voor ultreizen van lokale staf en andere in en ultreisbewegingen van staf

10 {1b

IV DAO informeert IND dat besluitvorming aanstaande is vwb uitviiegen lokale staf

V DAO neemt contact op met HDPO en HDPN over noodzaak extra capaciteit post KAB

VI Post KAB zal 2x per week een veiligheidsbericht sturen naar departementsleiding in DH

VII DAO neemt contact op met betrokkenen tolkenoverleg om| iQ 2a [nader uit te werken

VIII Post KAB informeert als besluit genomen is op vertrouwelijke basis de partners mbt voornemen vertrek niet essentiele staf

nOK2e

Directie Azie en Oceanie DAO

Mini»terie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland■tit

LJ 10 2e

00056 288343



I0 29 | l0 2e |^ I0 2e |@tninbuza nl1 l0 2ef I0 2e

|l0 2e|^ I0 2e y |@minbuza nn

From

Sent

Subject RE VERTROUWELIJK verslag pre crisis oveiieg Afghanistan 5 8

Fri 8 6 2021 10 07 03 AM

10 2e @minbuza nl] ’Q 2e [To

10 2eyi0 29|
Fri 8 6 2021 10 07 01 AM

Received

We moeten het ook nog hebben over de route ISL voor onze lokale staf die wel essential is 10 2a

10 1b

10 2e

Sent with BlackBeiry Work
www blackberry com

From ^10 2Hlt0 ^4H 10 2e |@minbuza iil

Date Friday 06 Aug 2021 1 35 PM

To | 10 2e ] j 10K2e |
@mmbuza nL

Subject RE VERTROUWELIJK verslag pre crisis overleg Afghanistan 5 8

10 26 @minbuza nL l]l Q 2e[ I0 2e I0 2e @minbuza nl lQ 2e [ |i0 2ej
10 2e

Neem aan dat 0 2e ons zoals hij steeds doet inkopieert

Sent with BlackBeiry Work
www blackbeiry com

From | 10 2e | ^ 10 2e |
Date Friday 06 Aug 2021 1 27 PM

I0 2e ]@jninbuza nl lQ 2H]
@mmbuza nL

Subject RE VERTROUWELIJK verslag pre crisis overleg Afghanistan 5 8

10 2e @mmbuza nl

10 26 J 10 26 L ^0 2^
10 2e

Inderdaad dat is nu

Re datum 31 augustus die staat nu inderdaad helder voor de bril

10 26 moet nu vandaag met memo komen Ik ga kijken of ik hem daarbij nog kan helpen

FrQm jtO ^rtQ 24H~~ To 26 |@minbuza nl

Sent vrijdag 6 augustus 2021 10 55

To 10 2e 10 2g [g minbuza nl lb 24 10 29

00 29] g minbuza nl

Subject RE VERTROUWELIJK verslag pre crisis overleg Afghanistan 5 8

logi duidelijk in zijn instructie

jo^geeft dus leiding aan het proces

Iige
Sent with BlackBerry Work

www blackberry com

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

Date Friday 06 Aug 2021 1 20 PM

To |l0 {26|i^dj ^ | l0 [2e n aminbLza nl ^10 2e|
10 2e S mirbuza rl

Subject FW VERTROUWELIJK verslag pre crisis overleg Afghanistan 5 8

10 29

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

10 2e 10 2e ^I0 20

FYI

M0 24 0 2j | 10 2e

10 2e {10 2e {10 2e Reeds beoordeeld bll verzoek 2Sq
10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e
00057 288344

L ^ 2e 10 2e I0 2e 10 2e 10 26



10 2« 10 29 Ica minbuza nl1 l M0 2e \Am24 I0 2e

I0 2e I@mmbuza nl1 1 i0 2e I0 2e |@minbuza nl1

To @minbuza nn

10 2eCc I 101 29 I
10 2 l@minbuza nl]

Sat 8 14 2021 8 58 04 AM

I0 2|

nrsmi

Sent

Subject RE 13 08 2021 Kabul bianco Ip
Sat 8 14 2021 8 58 00 AM

i

Received

Uitstekendl Keep ourfingers crossed

From [ 10 2» 10 2e @minbuza nl

Sent zaterdag 14 augustus 2021 09 40

ToLjl0] 2^] ^^ ^ C10] 2e |@minbuza nl [10] 2e

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl10 2eCc 1Q 2e 10 2e 10 2e

I0 2e | g minbuza nl

Subject RE 13 08 2021 Kabul bianco Ip

Het pakket is iraniddels weg met de DHL Dat is gistermiddag nog geregeld

Als het niet meer lukt dan komt het weer terug Maar dan hebben we het geprobeerd om de documenten bij jullie te

krijgen

Mochten er toch nog wijzigingen zijn mbt inreis laat het dan vooral weten Als jullie het dan willen en DHL komt niet aan

dan kunnen we alsnog een DK maken

Groeten

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van |lO 2^J]lO 24 c| lQ 2e |@minbuza nl

Datum zaterdag 14 aug 2021 4 03 AM

Aan |

Kopie J I0 2e

| I0 2e @tninbiiza ril

Onderwerp RE 13 08 2021 Kabul bianco Ip

10 {2e |@tnmbuza nl J 10 29 U|10 2^H 10 ^9

{I0 2e |@minbuza nl I0 2e

10 2» @mmbuza nl

I0 2e l@minbuza nl [ 10 2e

Hi 10 2e

Ik zie geen opties meer om de LPs hier te krijgen Kans op inrotatie is uitgesloten Weer niet ofDHL nog werkt op dit

moment

Ik overleg met 15^ i

Greet

10 2e

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

00058 288392
10 2e 10 2«Froml @mmbuza nl



Date Friday 13 Aug 2021 2 27 PM

To I I0 2e L [l^H
Cc jlO 2e|i^P ^^H |@minbuza nl

10 2e 4 r@miiibiiza nl

Subject RE 13 08 2021 Kabul bianco Ip

@minbuza nl

I0 {2e @minbuza nl I0 2e @minbuzajil10 2e 10 2e

Hi 10^

Dan ga ik de zending afblazen voor maandag Komt I0 2e | nog wel naar KAB Wil je dat ik het omzet Dan laat ik het

pakje namelijk bij 3w dk om het op naam van haar te krijgen Heb ik wel haar gegevens nodig en paspoortnummer
Of eventneel iemand anders Ook gegevens dan van nodig

Wil je het desnoods nog met DHL ontvangen

En anders houden we het even aan tot we meer duidelijkheid hebben

{f i0 2e Kanzijnda^^^ 2ejog contactmetje opneemt

Ik hoor vanje

Groeten

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

Van 1Q 2e | fl0 2e|
Datum vrijdag 13 aug 2021 11 38 AM

Aan

Kopie ^l0 2e|j 0 24 d I0 2e |@mmbuza ul

Onderwerp RE 13 08 2021 Kabul bianco Ip

I0 2e @minbuza til

lOK2eI0 2e @minbuza nl

I0 2e fS mitibuza nl10 2e

10 2e

Ik hoor net van de BSB dat de komst van hun i0 2e ollega s is afgeblazen

Groeten

P 24

Original Message

From

Sent vrijdag 13 augustus 2021 12 03

To I I0 2ey L [ib 24 4 I0 2e |@mlnbuza nl

Cc [l0 24}lQ 2^kl il0 2g l@mmbuza nl f

Subject FW 13 08 2021 Kabul bianco Ip

l@mmbuza nl10 29

10 2 @mmbuza nl10 2e

Het worden twee doosjes Voor elk een Ze worden op naam gesteld van dq io 2€^SB en worden op Jouw naamgezet als zijnde ontvanger

Zie hier delijstmet documentnummers Zijn er245 geworden In doos 2 grootste zit een gqjrintelijst met denummers

Het mobielenummo van I0 2e ol 10 2e tieb iknog niet mogen ontvangen Zou welfijn zijn wanneer deze nog ontvangen worden Dan kan ik

dat aan 3W DK doorgeven
00058 288392

Heb‘i0 2ebk al direct gemaild metjouin de cc



In ieder geval ga ik nu naar Rijswijk om de pakketjes afte geven en ben daama op zich vrij Maar ik ben telefonisch bereikbaar of via de app of

mail Neem mijn werktel mee

Mocht jenog vragen hebben dan boor ikhet van je

Groeten

[10 2e

Met vrioideliike groet

10 2e

Consulaire Service Organisatie CSO

Ministerie van Buitealandse Z akai

TerminalZuid | Schedeldoekshaven 101 12511 EM Den Haag
Postbus 2QQ611 2500 EB Den Haag
Email lfS minbiiza iil

H1|0 2^ I0 2e ^

Per 30 augustus 2021 zalik een andere functie vervullen binnen het ministerie en niet meo’voor CSO Specials werkai

Original Message——
From

Sent vriidajj 13 aiipiisfiis 2021 08 06

l®mmbuza nl 1 I0 2e l@mmbiiza nl10 2e

10 26 10 26 @mmbuza nLTo

Subject 13 08 2021 Kabul bianco Ip

Scan van MinBuZa Multifunctional

Attachment File Type pdf a Multi Page

Multifunction Printer Location Schedeldoekshaven 101

Device Name Gegevens printe
■

00058 288392



10 2eTo @minbuza nl]I ime L

Fri 8 13 2021 8 16 03 AM

From

Sent

Subject FW FLASH UPDATE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 004 120821 graag ook aan M en R

Fri 8 13 2021 8 16 24 AMReceived

HiU0 2e

Hierbij de eerdere update

Groet

10 2e

Sent with BlackBerry Work

www blackberry com

From ^lO 2HlfO 24H Ut 2e |@minbuza til

Date Fri^ 13 Aug 2021 12 13 AM

TQ fOKaTO^minbuza nl f^ ^minbuza nl ^ tl0] 2el i^minbuza iil

^0 2^ minbuza nl J lQ f2e

I0 2e l@niinbuza nl W^
l0 2e i@uimbiiza ril

10 2e

I0 2e |@mmbuza nl BRN 4p 2]^trLiubiiza nl

@mmbuza nl DVB ^0 2^minbuza nl

1Q 2e l@minbuza nl J 10 2e L| l0 2e |

I0 2e

10 26 10 26 10 2e

10 2e |@niinbuza nl 1 10 2»

I0 2e @minbiiza nl lQ 2e [j |0 24te[ 10 2e |@minbuza ul
^

i0 2e |@tnitibuza til JiO 26|b oK26

10 2e 10 2eir miiibuza ni^

I0 2e 10 2e 10 2e fg mLnDuza nL

]@mmbuza nl I0 2e

I0 2e l@mmbuza nl ^0 24j^10 2e^

10 2e10 2d

10 2 ®mmbuza nL I0 {2e I0 2ef10 2 @minbuza nl I 10 29

10 2e @minbuza ni 10 2e 10 2^ 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e@mindef nl fSmindef nl

@mindefnl N I0_ 2e10 2e [@mmdefnl | 10 2e l@niindef nl

j I0 2e | fa niinbi]za nl J

I0 2e |@mindef nL

1Q 2e T@minbuza nl I 101 29

@minbuza n] J i0 f2^1 l j 10 2e |fSminbuza nl ^ 10 2e L |10M^ 10 29

10 2e

10 26 @minbuza nL

10 {2e 10 2g @minbuza nl

] 10 2^ ^ {I0 2e |@minbuza nl j I0 2e

|@minbuza ril J lQ 2e ] ^lQ 2e|K

10 2e |@minbuza nl ^ 10 2e ^ {10 2e

@mmbuza ril

10 2e |@miiibuza nl J 10K2e |lp] 2|6^ 1Q 2e l@minbuza nl I 10M2e [] 10] 2en f 1P 2e l@minbuza nl r n

^ 10 [29 H 10 2e |@tninbuza nl | 10 2e |@minaz nH 10M2e l@minaz nl Ml4 ^^g^mbuza nl R^|^hiinbuz^nl ^ r^^^T
4j3 ^^tniiibuza nl y5^^@minbuza nl

C^KAB BSB j 1Q 2ej |@minbiiza nl | 10 2e | ^ 10K2e | 10M2e |@minbi^a nl

j 10 2e ~|@minbuza ni I 10 2e |J 10 2e | 10 2e |@minbuza nl |lO 2H 10 2e | |10 2¥

10 {2e10 2e 10 2e

I0 2e |@minbuza nl lQ 2e | | 10 2e |
I 10 2e ^ 10 26

Subject FLASH UPDATE Weekbericht Afghanistan Veiligheid 004 120821 graag ook aan M en R

10 2e @minbuza nl lQ 2e [ [10 24 10 2e @minbuza nl I0 2ej
@minbuza til

FALSH UPDATE

Op basis van informatie van gesprekken met

loop van de avond en briefings in Brussel NAVO

Slotoffensief TB begonnen richting Kaboel alle intelbronnen compleet verrast}
NGO s meeting op Ambassade bevestigde dat TB ook in Kapisa en andere omiiggende provincies rond Kaboel actief is veel

liquidaties gedwongen huwelijken met Jonge meisjes en een heksenjacht op bewoners die banden met Westerse organisaties
hadden

Ook Ghazni gevallen waardoor TB vrije beweging heeft gekregen richting Kaboel

TB aan de grens van Kaboel in nog voorii0 2eiaugustus tenzij opmars wordt tegengehouden door geconcentreerd tegenoffensief

met luchtsteun mogelijk risico s voor airport militaire functies airport vormen risico voor TB

0 2]pteloceert J 2a^haalt snel af beide landen vliegen militaire versterking in

Beide landen versnellen uitviiegen van alle LES en gezinnen om daarna snelle NEO te kunnen uitvoeren

BiJ vertraging van deze LES exercitie loopt uitgezonden staf risico^s

Tijdframe 31 augustus is nu krapper geworden

TB heeft een slot offensief ingezet dat is gericht op Kaboel
TB heeft nu 10 provinciale hoofdsteden ingenomen
De doorslag gaf de val van Laskhar Gar en nu ook Kandahar binnen 24 uur

00059 iTassing is vooral de val van Ghazni zie eerdere updates in het centrale deel van Afghanistan waardoor C288396

10 2a 10 2a
in recente updates in Kaboel in deen



staat is de doorgang van het zuiden naar Kaboel volledig te beheersen

Verwachting is dat in de komende dagen week konvooienvan TB richting Kaboel trekken

6 van de 14 districten rond Kaboel zijn onder controle contested TB

HPA aanslagen in Kaboel zijn onderdeel van de TB strategie om ook in de stad zelf instabiliteit te veroorzaken

Eerste indicates dat ook de Kaboel samenleving reageert winkels gaat onder de prijs goederen verkopen en brandstof

prijzen zijn met 20 verhoogd vandaag
Onze lokale staf geeft duidelijke signalen dat him eerdere waarschuwingen uitkomen en geven aan dat ze geisoleerd

raken

10 2a gaf aan dat niet alleen een ineenstoiting van de ANDSF dreigt maai ook•1

van het staatsbestel

Eerste signalen datPaleis Pres Ghani richting een machtsdeling gaat TB capitulatie

Mogelijk scenario TB aan de grens van Kaboel in een week met speciale focus op Parwan bevrijding gevangenen om

verliezen aan te vullen en mogelijk risico s voor airport militaire functies vornien risico voor TB

vaarschuwt voor wraakacties TB indien zij airport ovememen bij vertrek van LES vanNAVO

bondgenoten Window ofopportunity zeer beperkt
Bij komende nationale feestdag dreigingsbeeld opgevoerd mogelijk IDF airport en GZ

i 0 2jial rond middemacht 12082021 reloceren naar een locatie dicht bij HKAIA en versterking invliegeii^^K^al
rigoureus afschalen en ook versterking invliegen

[10 2^1 ook veiligheid airport versterken

I0 2a

10 2ali0 2a

Acties post zie indicatoren en maatregelen

Crisisberaad installeren

• Uitvliegen alle LES nu absolute prioriteit om uitgezonden staf daama te kiinnen evacueren binnen een week

commerciele vluchten nog mogelijk post heeft charters in principe voorbereid

10 2a

• Daama versnelde atschaling tot atgesproJcen Icemstat 3 4

• Beeindiging consulaire taken

• Rotaties stopzetten
• On hold in Castor Compound
• Verdere minimaliseren bewegingen
• Mochten routes op zwart gaan naar Camp Seitz

• NEO voorbereiden

• Verplaatsing naar Baron etc

I0 2« i0 2e

Ki ngdgfp NptfieHj nd»

10K2ei 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of the Ministry of the Interior I Malalai Watt Shahr e Nawl Kabul | Afghanistan

T 93[ 10 2e 10 [2e I Email 10 2e @minbuza rlM 93

From ^i0 2e| [|l0 2^
Sent maandag 9 augustus 2021 13 47

TAl^^ 2giminbuza nl 0 [2^0 2 @minbuza nl i0 26 ^i0 26@mjnbuza nl I0 2e I0 2e @mmbuza nl [ ^ C^
{jO 2i@minbuza nl _0 ^ 12^ ^0 2e @minbuza nl BRN 40^@iminbuza nl 10 2e

@minbuza nl DVBy0 2@ minbuza nl

10 2e |@nninbuza nl

00 2e] |@minbuza nl {l0 |2e] 10X2e |@rninbuza nl | [10 2e | | l0 2e | | 00 2e] |@minbuza nl I0 2e

10 2e H 10 [2e |@minbuza nl [[10 26 | ^0 2^ ^ [10 2e |@minbuza nl^ 10 [2e ^ 10 2e |
@minbuza nl

I0 2e I0 2e 10 2e

@m inbuza nl I0 |2e|ii0 |2eiv i0 2ei I0 2eI0 2e I0 2eI0 2e

I0 2e10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e|5 m inbuza nl ^_

5iminbuza nl iO0 ^J iO 2ek I0 2e 5 minbuza nl IOM2e 10 [2aji I0 2e S minbuza nl

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e gmindef nl j 10 2e |@mindef nl

I0 2e @ minbuza nl

©mindef nl

_

S mindef nl
_

@minbuza nl

5 m indef nl

@mindef nl10 2e 10 26 10 2e 10 2e

■00059 ^ 10 2e [10 2e10 2e@minbuza nl 288396I0 2e



10 2e l@minbuza nl 10 2«

10 {2e |@minbuza nl 10 2e Smindef nl’

@minbuza nl | I0 2e | |lQ 2e|
10 2e | g minbuza nl 10 2e 10 2e aminbuza nl

l I 10] 2a S minbuza nl 10 [2e] gminaz nr

@minbuza nl

@minbuza nl 0 2e lOK2e

@m inbuza nl ^0 ^6 j 10 2e 10 2e|

10 2e |J lO 2e H 10 2e |@minbuza nl | 10 {2e j [lO 2^ ^ 10 29

@minbuza nl

Subject Weekbericht Afghanistan Veiligheid 003 100821 URGENT t b v precrisisberaad heden

Weekbericht Afghanistan Veiligheid Ambassade Kaboel BVA^

I0 2e |ig nninbuza nl 10 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e ^i]10K2e[
10 2e ^@minbuza nl

@mindef nl | OOK^e [^ | I0 2e |
l@minbuza nl j °K^^ [ I 10K2e T

10 2e

10 2e 10 2e

10 2«

I0 2e {I0 2e

10 2« 10 2« 10 2e 10 2e5 m inaz nl

Cc KAB BSBj 00 2g] inbuza nl | I0 2e | ^ 10 2e | | 1Q 2e

[■ 0 2e @minbuza nl iQ 2e 10 2e 10] 2e

@minbuza nl

10 29ll I0 [2e H

10 2 @minbuza nl

Vijf provinciale hoofdstad gevallen

Dreiging aanslagen in Kaboel verhoogd

VS intensiveert luchtaanvallen om offensief Taliban te ontregelen

Post beperkt verplaatsingen tot ESZ GZ en airport reizen buiten Kabul niet langer mogelijk verdere afschaling taken

Demonstratie voor de ambassade van afgewezen “tolken”

ALgemene veiligheidssituatie

V Taliban blijft voortdurend druk op Lashkai Gah deels bezet Herat omciikeld en Kandahar uitoefenen en ontregelt verbinding door

airport Herat en Kandahar met rakketten te bestoken Afghaanse Special Forces vertragen offensief raaar ondervinden probleraen met

bevoorrading Vertraging van ovemame steden vooral te danken aan VS luchtsteun

V Intussen richtie Taliban zich zoals voorzien op de andere provinciehoofdsteden waarvan er nu vijf zijn gevallen in 48 uur Zaranj

strategisch i v m grensovergang naar Iran Shebergan bij grensovergang naar Oezbekistan en mmiddels ook Kunduz Sar i Pul

noorden Oezbeekse raeerderheid en Taliqan strategische stad niet ver van Kunduz

V Afghaanse strijdkrachten ondervinden problem en om vanuit Kaboel naar deze steden te “manoeuvreren” omdat TB de meeste doorgaande
routes controleert zonder dat de ANDSF zich kan verplaatsen

V Betrouwbare intel geeft aan dat Taliban onvoorspelbaar blijft bij de verdere stappen in het offensief en ook elk moment richting centraal

Afghanistan kan optrekken Ghazni van waaruit Kaboel kwetsbaar wordt

V Voorlopig lijken de volgende vijf provinciale hoofdsteden benaderd te worden waaronder Mazar e Sharif

V Capaciteit Afghaanse strijdkrachten neemt af ook door uitvallen van luchttransport TB heeft nauwelijks problemen om verliezen te

compenseren deels door aanvullingen vanuit Pakistan en deels door in elke stad gevangenissen te “bevrijden” en him aanhang weerte

verversen Ook alle logistieke middelen munitie en wapens worden bij elke inname zonder moeite overgenomen van de gevluchte
ANDSF

V De komende weken worden HPA’s High Profile Attacks verwacht in Kaboel waarbij niet kan worden uitgesloten dat ook westerse doelen

het doelwitzijn i v m intensivering luchtaanvallen VS

TB activiteiten rondom Kaboel blijven voelbaar met mogelijke impact op toevoer van essentiele en strategische goederen als onderdeel van TB
‘

anaconda” strategic afknijpen van Kaboel ora de regering op zijn knieen te krijgen

De laatste intel en militaire analyses gaan ervan uit dat TB voor hetp0 2fijVan het vechtseizoen winter nog 8 weken heeft in het Noorden korter

en dan Kaboel potentieel zou kunnen belegeren

Tegelijkertijdgeven betrouwbare bronnen deafgelopen 48 uur aan dat 31 augustus een serieus “waypoint” is

Specifieke veiligheidsbeeld aanslagen voor Kaboel gaat door de toegenomeai dreiging van HPA aanslagen richting oranje met als harde indicator

31 augustus

Folilleke indicatoren niet militair capaciteit Afghaans staatsapparaat een maatschappelijke sentiment

Onveranderd kans op een positieve uitkomst vredespogingen 10 en 11 augustus in Dohaklein positief dat VNVR zich nu ook richt op

situatie in Afghanistan druk op president Ghani om nu voor te bereiden op transitie lijkt sterker te worden {vanuit powerbrokers kringen
mujahideen generatie etc Zie ookpolitieke paragraaf algemeen weekbericht indicatoren gaan nog steeds richting rood

Diplomatieke gemeenschap en urgente maatregelen in Kaboel

Betalingsachterstanden voor contractors en politiepersoneel die de GZ ESZ beveiligen na tweede rappel nog niet opgelost Minister BZ

Atmar is op de hoogte Escalatie naar NSC op 9 augustus ingepland omdat veiligheid in de diplomatieke zones in het geding korat

• Ook protocol van MoFa zorgt voor toeneraende knelpunten verplichte goedkeuring verzending diplomatieke koerier wachttijd 3

weken vasthouden en openmaken diplomatiek vracht een kritische vracht staat al sindsfebruarijl vast en niet verstrekken van

goedkeuring voor uitvliegen van verhuisboedel van twee vertrokken diplomaten 7 en 3 weken vertraging en nog niet goedgekeurd
00059anden die strakke reciprociteit kennen ondervinden deze problemen niet 288396



• NL eigen maatregelen gemtegreerd veiligheidsoverleg gestart en vanafheden twee update per week Precrisis bo’aad opgestart

Draaiboek LES aan Crisiscoordmator M wordt ingelicht over vertrek LES uiterlijk 31 augustus
• Logistieke planning I0 2a geeft aan nu nog beperkte ruirate te bebben omlOO LES uit te vliegen NB exit nanegatieve reisadviezen

kan dit beeld snel veranderen Arabassade is bezig cbarter prijzen op te vragen voor resterende 50 personen en voor uitvliegetjf¥1b

]etc
• Vandaag was de eerste demo van afgewezen “tolken” voor de ingang van de Ambassade compound I o m diplomatieke politic is groep

eai andere plaats aangewezen {1 km van toegangsstraat

10 1b

Evacuatielokale staf nationals en niet essentiele staf

10 2a en nu ook l0 2abebben het uitvliegen van LES nationals en niet essentiele staf geintensiveo d om de deadline 31

augustus te halen Hoewel deze landen grotere aantallen lokale staf en nationals hebben bescbikken deze posten ook over veel meer staf en

voor deze massale logistieke operatie met een grote c^aciteit Het is een raisverstand te

veronderstellen dat de ratio capaciteit op de post uit te vliegen LES tolken etc voor Nederland het zou toelaten later te starten

• Ambassade begintmet integrale planning en draaiboek uitvliegen lokale medewerkers en gezinnen 160 pax plus de aanvullende lijst
van haidheidsclausule gevallen zodat na goedkeuring door IND etc geen verdere vertraging ontstaat

NB

10 2a

• Ved ambassades I0 2a |pu ook hebben in hun reisadviezen nationals opgeroepen Afghanistan te verlaten NL heeft het reisadvies

ook op sociale media geplaats om een beto’bereik te hebben

^• 0 2^aat over tot een noodverhuizing naar de GZ voormalis^lO 2^ibomDouDd en schaaltaftoteen absoluut minimum

•j0 2^ompound met de^tl^li^ls gelegen aan onze straat

10 2a

10 2a

• VN en NAVO vragen lidstaten om deel van hun LES visum te verstrekken en op te vangen NAVO UNAMA EUPOL LES asiel

verzoeken worden veiwacht Ambassade zal voorstellen doen voor verstrekken visa vervangende documenten die i o m de

vliegtuigmaatschappijen kunnen worden gebrulkt voor de toeloop aan nieuwe groepen kwetsbare Afghaanse LES van deze organisaties
Deze kunnen dan “out of country” worden voorbereid

• Ambassade heeft extra visum stickers aangevraagd

Prioriteiten komende periode

V URGENT memo aan M over vertrek LES

V Aanvullende maatregelen om NAVO EUAJN lokale staf te ondersteunen zonder directe bemoeienis van de post

V 2 X po week toets indicatoren KABA^CI DAO elke maandag vanaf 9 augustus

V geintegreerd veiligheidsoverleg alle betrokken onderdelen BZ DEF ter beoordeling

V afhandeling door IND van LES lijsten post bereidt planning en draaiboek voor LES voor visa in paspoorten LES

V charteropties zijn bekend

V tolkendossier{zieafzonderlijke afspraken

V uitgezonden en deel van lokale medewerkers zullen deze twee kemtaken komende periode prioriteit blijven geven naast politieke

rapportage en veiligheidsissues andere taken worden nu uitgesteld

V verdere voorbereiding voorzieningen in tijdelijke locatle in Camp Seitz

V Deelnarae wekelijkseNAVO Caucus DA updates OSCR Kaboel VN overleg KSWGetc

BVA Kaboel 003 0100821 cr

^ De post verzorigt de komende periode niet alleen algemene politieke weekberichten maar ook een updates 2 x per week van de

veiligheidssituatre en maatregelen plus acties die samenhangen met de velligbeidsindicatoren Deze update is input voor de beoordeling van de

indicatoren die in beperkt verband plaatsvindt De updates zijn een aanvulling op eerdere analyses en dreigingsmelding die tenzIJ anders

vermeld nog steeds van toepassing zijn
”date is voor intern gebruik en kan niet worden gedeeld aan niet BZ DEF ontvangers buiten het BZ DEF netwerk

00059 288396



10 2e U 10 2e |[ 10 2e @minbuza nll Q0 2e| lQ 2e 10 2e @minbuza nl] I0 2e [To

10 2e f 10 2e @minbuza nll
I0 2a \Am24 I0 2eCc @minbuza nl]

10 29|t |l0 26|
Tue 8 10 2021 11 33 22 AM

From

Sent

Subject RE

Received

10 2a

Tue 8 10 2021 11 33 23 AM

Alles is bevestigd in open bronnen sociale media MR organisaties etc De droom over een modeme rechtvaardige en

cleane TB is over

Sent with BlackBerry Work
www blackberTy com

10 2e U 10 2e |
Date Tuesday 10 Aug 2021 2 25 PM

To l|l0 2^jf^H I@minbuza nl ]i0 2^

10 2e @Tninbuza nlFrom

10 2e 10 26 @minbuza nl J 10 2^ L| 10 2e

10 2e @mmbuza nL

Cc | 10 2e L ^0 2^ ^ 10^

Subject FW
@minbuza nl

10 2a

Da^ 0 2^j| 10 2e | enj10 2^
Ik Wilde onderstaande eigenlijk integraal doorsturen aan DSH omdat zij de [l0 2gjprojecten monitoren Dit is onderdeel van

en centraal project Wij hebben hier geen capaciteit voor dus is het 00k beter om alle benodigde informatiete leveren

Ik ben nog steeds een voorstander van doorsturen wellicht 00k DAO en DVB meenemen maar toen ik de briefings las zag ik wel

dat deze erg zorgelljk zijn en wellicht roepen ze zonder context een verkeerde reactie op Daarom graag even dubbel check bij Jullie

of ik dit kan doorsturen

Om maar een paar dingen te noemen

Takhar TB heeft humanitaire organisaties gemeld dat vrouwen niet meer mogen werken

Takhar TB schijnt alle families met minstens drie zonen te vragen er 1 voor de gevechten te leveren gerucht
Sar e Pul Faryab vrouwen schijnen gedwongen te worden te trouwen met TB strijders gerucht

Herat Humanitarian response basically paralized

Kandahar zorgen over huiszoekingen waarbij systematisch te werk wordt gegaan en personen met Internationale connecties

{tolken VN staf een doelwit zouden kunnen zijn

Overall erg zorgelljk maar bevestigd wel wat we meer horen over de Taliban Ook overal berichten over migratiestromen

waaronder vaak ook dochters die weg worden gesmokkeld uit vrees dat ze gedwongen worden met de TB te trouwen

Hoor het graag

Greet

10 2a

10 2e

10 2e 1 10 2e | g| 10 2a

Sent dinsdag 10 august us 2021 09 28

10 {2e Jil0 2e | f
r^s beoorcleald onder 2^\ 10 2e |igi| 10 2a

From

10 2« ®minbuza nl 10 2^ 10 2e 10 2e @minbuza nlTo

10 2aSubject

Dear| 10 2e |and| 10 2e L

10 2a

00060 288399



00 2^ l@CQa nl1 l10 2eI0 2eTo I i

]| iQ 2e |@minaz nn jiQ ^el
|[] 10 2^ l@minbuza nl]

10 29 ^@minbuza nll
I0 2e l@minaz nl]

I0 2ehOK2el I0 2e |@minbuza nl1 1 i0 2el || i0 2e^ yanf
I0 2e l@minbuza nl] 10 2» |@mindef nl[] iQ 2e l@mindef nl] C] i0 2e

I0 2e
~

\\ 10 2e |@minbuza nl1 | iOK2e f
I0 2e [|| I0 2e l@minbuza nl] | i0 2e |@minaz nl[

@minbuza nl]| 1Q 29 | I0 2e I@minbuza nl1 \ 10 2^ t I0 2e |@minbuza nl1 | i0 2e [
lQ 2e I@minbuza nl11 1Q 29 |j iQ 2e |@minbuza nl1 l’ I0 2e ypj^

^

@minbuza nl] |li03 29]| [ °K^qfl ^^nbuza nl]^^0 2 jj| i0 2e |[| 10 2 t@minbuza nl] I0 2e

0 minbuza nll I O0K2e I io 2e |@minbuza nl1 | io 2e t^OK2| io 2en@minbuzaim
—

@minbuza nM 2^ i0 2» ID lofee |@ind nl] | I0 2e |
io 2e |@mindef nr[l io 2e ^@mindef nn I I0 2e | I0 2e |@rninbuza nI]

I0 29 nil0 l2 C’Q 29 |@minbuza nn

@minbuza nl] | I0 2e |i0 29]j 10 2^ |@minbuza nl1 1 iQJ 2tj_aM^
I0 2e l@minbuza nl] ^ I0 [2e ioj 2e n@mindef nll ti0 2e]| iqi0 2ey iQ 2~gn^mindef nll^f^l no 2e

@mInbuza nl] I I0 29 | i0 {2e|| 10 2e |@minbuza nl] | I0 2e |[ i0 {2e [@minbuza nl] 10 29

tQ 24 I0 2e I@minbuza nl1 r^ io 2e yi0 26^|| iOK2e l@minbuza nllj I0 2e I

|io 24 I0 2g ]@minbuza nl][ 10 129

~

|r [| 10 2» 1@minbuza nll] 10K^^ |
I0 2e n@minbuza nll I C’Q 2fe [T | I0 2e ^@minbuza nll i|i0 2e|

i\\C {2q I0 2e l@minbuza nll I 10 29 | I0 2e Mminbuza nll | I0 2e n | MO 2e

10 2« lid I0 2e l@minbuza nll I I0 2e |@minbuza nll | i0 2e | I0 2e @minbuza nll
I0 |2ej

I0 2e ]
I0 2e

10 {29 ^0 24 I0 2e |@minbuza nl1 [
iOK2e io^ iQ 2e bminbuza nP

I0 2e 10 2e

10 2e ^

ll10 2e

h0 2^f 10 2e

10 2e10 2e

I0 2e | i0 2e |@minbuza nil

{I0 2e | 10 29 |@minbuza nl1 r iOM2e U10 2b| 10 {29 @minbuza nl1
1O 20 10 2e I 1O 20

10 2e

10 2e

I0 2e @minbuza nl]

I0 29 |j[[ 0 2| 10 293 |@minbuza nI] I

10 29

@minbuza nl] l 10 29no iZ9i

10 {29 i\ {I0 2e @minbuza nl1 lQJ 2e 10 29 [ 10 29 @minbuza nl1

@minbuza nl] | i0 2e [i^ iOM2e |@minbuza nl] | I0 2e |
ti0 2e]ri iOK2e |@minbuza nl1 [iOK^HiO 2el^ I0 2e] |@minbuza nl1

@minbuza nl]

@minbuza nl1
10 2e 10 2e

10 2eCc
10 2e

From

Sent

Subject 20210820 Crisisberaad Afghanistan_09 00

Fri 3 20 2021 2 51 15 PM

20210820 Crisisberaad Afghanistan 09 Q0 docx

Fri 8 20 2021 2 51 13 PM

Received

Beste collega s

Hierbij het vers lag van het crisisberaad Afghanistan van van morgen 20 augustus 09 00 u

Vriendelijke groet

10 2e

VCI Crisisteam

00061 288400



Il0 2e 10 2e

10 2«

f^

t0 2e

0 {2«o io 26 10 {2e

10 2e 10 26 10 2e

10K2 0

From |lO 24j^lO 2e

Sent vrijdag 3 September 2021 10 10

10 2e I | 10 2e | j 10 2e | ®minbuza nl

@minbuza nl ^0 2s [I0 2e

To

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

@tninbuza nl 10 2e 10 2e

Subject RE AAB Afghanistan ter review voor post

10 2e 10 2® @minbuza nl

J en V zal toch ook wel begrijpen dat het geen business as usual is

Loop het bericht toch graag snel door Om te kijken of er nog lets in staat dat blijvend is Op dit moment is in alle discussies

op alle niveaus de hoofdzin we weten het niet Op dit moment ookabsoluut onduidelijk waar TLB voor staan en dat zal

essentieel zijn voor later beleid na het indammen van de stroom nu

10X26 ^| 10 2e |
Sent vrijdag 3 September 2021 09 58

Tot IQ 2^ l0X2e 10 126 @minbuza nl

10 2e @minbuza nlFrom

10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl | I0 2e | l0 2e | j I0 2e

S minbuza nl 10 2« 10 2e 10 2«

@minbuza nl 10 2e i0 2eCc

10 2e S minbuza nl

Subject RE AAB Afghanistan ter review voor post

Ik zal het met de college s van AAB bespreken Het valt eigenlijk onder DAF want daar vallen ambtsberichten

onder Dan wordt het aan post en regiodirectie voorgelegd en evt andere relevante directies zoals DMM}
U iteindelijk wordt het een JenV document omdat zij over asiel gaan

Het probleem hier is dat het een toezegging aan de Kamer was Eerst stond het voor oktober gepland en door

ophef over terugkeer die nog steeds doorgang vond is er toegezegd dat er al een maand eerder een ambtsbericht

zou komen wat ook niet helemaal klopt nu

Denk wel dat je een punt hebt dat het in dit geval wellicht helemaal een lastige exercitie is geworden Het zou van

JenV afhangen aangezien zij de ambtsberichten bij ons uitvragen

From^[0X^4^0X26j r i0X2e |@minbuza nl

Sent vrijdag 3 September 2021 09 30

10 2e I | 10 2e | j 10 2e S minbuza nlTo

10 26 10 26 10 26 @minbuza nl ^0 2s I0 2e 10 26 @minbuza nl 10 2e 10 2eCc

10 2® @minbuza nl 10 2« 10 2« 10 2« 5 m inbuza nl

Subject RE AAB Afghanistan ter review voor post

Ik zag ook de andere correspondentie over benaderen lokale collega Vroeg me al af ambtsbericht Ik denk dat

het heel moeilijk is in de fluide situatie van het moment lets zinnigs op te schrijven Ik vind dan ook dat het28843300062



gestaakt zou moeten worden Kun jij dat bij pO ^^|feE^^ neerleggen Als het daarna nodig is kunnen we hoger in de

lijn inzetten Vallen ambtsberichten onder DAO of DCV

10 2e 10 2e 10 2« S minbuza nlFrom

Sent vrijdag 3 September 2021 08 47

Tot IQ 2| 10 {2e 10 2e igiminbuza nl

10 2e |J 10K2e | 10 2e |@minbuza nl | I0 2e | lOK2e j lQ 2e

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

5 minbuza nl lQ 2e |^ [l0 2ejCc

10 2e @minbuza nl

Subject FW AAB Afghanistan ter review voor post

Goedemorgen I0 2e

Ik zou volgende week het ambtsbericht kunnen doorlopen maar wilde even checken en |i0 2ej kan wellicht

nog naar het consulaire deel kijken

Ik wilde alleen even dubbelchecken of dit momenteel prioriteit heeft Ik denk persoonlijk dat het goed is als

de post ook meekijkt vanuit onze ervaring daar Het zal echter lastig blijven dit ambtsbericht de komende

tijd nog up to date te houden

Groet

10 2e

I0 2e I0 2eFrom

Sent vrijdag 3 September 2021 08 42

Toil0 2e|i0 2« l0 2e @minbuza nl 10 2e10 26 5 mmbuza nl

@minbuza nl jl0 2ei io 2e

1Q 2e |@minbuza nl ^^^AlO 2ejT~ iQ 2e l@minbuza nl lQ 2e t| 10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e io io 2 i@minbuza nlCc

10 2« @minbuza nl

Subject RE AAB Afghanistan ter review voor post

Beste 10 2«

Onze lokale ambassade staf heeft de afgelopen weken een traumatische ervaring gehad en doorlopen nu

een intensief traject Gelieve hen niet zomaar over dit soort zaken te mailen dat zorgt voor veel onrust Als

er een echte urgente zaak is kunnen wij hen bereiken maar inhoudelijk gezien werken ze niet meer voor de

ambassade

We zullen kijken wat we hierop als ambassade kunnen leveren in onze huidige staat dear kom Ik nog op

terug

Ik heb contact met| i0 26jlus Ik zou haar kunnen vragen of ze op dit moment een bijdrage kan leveren op het

ambtsbericht 10 2e

10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

M 10 2e

l@minbjza nl

bttp www riiksoverheid nl

I0 2e

00062 288433



From |io ^l0 26 I0 2e @minbuzg nl

Sent vrijdag 3 September 2021 07 52

ToJ

Cc l|iO 2ef| io [2e 1 [I0] 2e |@minbuza nl I I0 2e U iOK2e |
10 2e |@minbuza nl |l0 29| 10 2e

| @minbuza nl

Subject RE AAB Afghanistan ter review voor post

10 2« @minbuzg nl

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

10 2e

1Q j0 2j10 2«

10 2e

De consulair medewerkster die echt veel weet is 10 2e @minbuza nl 10 26

10 2e

Wellicht kan ze commentaar geven op het rapport van 10 2e Overigens10 2e

vraag ik me af waaKlO 2«ihu is

Ik heb haar nog gemaild geen reactie

1D 2e

Hartelijke greet

10 2€

10 2e @minbuza nlFrom | 10 2e

Sent vrijdag 3 September 2021 00 34

To | 10M2e | |t10 2e | 10 2e

Cc |l0 2 [j|l0 2 van t f 10 2e

@minbuza nl

10Xf^10 10 2e 10 2e@minbuza nl

I0 2e |@minbuza nl
_

10 2e @minbuza nl

S minbuza nl

I0 2e |@minbuza nl dT0j^0 2^I0 2e

Subject AAB Afghanistan ter review voor post

Beste 10 2e

Bijgevoegd vind je het concept van het AAB dat ik zojuist naar de IND heb gestuurd In deze versie staan

nog wel de bronnen en commentaren van andere reviewers

Zoals ik eerder e mailde zouden wij het heel erg op prijs stellen als collega s van de post nog naar het AAB

kunnen kijken tijdens de reviewperiode Zou je mij kunnen laten weten of het mogelijk is voor jullie om mij

voor 17 September deadline voor de IND nog van commentaar te voorzien Ik zou met name graag meer

commentaar ontvangen op het hoofdstuk over documenten van een consulair medewerker en het

hoofdstuk over specifieke groepen

Groeten

10 2e

Afdeling Ambtsbericten AB

Directie Sub Sahara Afrika DAF

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

M 10 2e

@minbuza nlE 10 2e

00062 288433
I0 2e



10 2e

Country of Origin Information COl Unit

Ministry of Foreign Affairs

8 Rijnstraat | 2515 XP | The Hague
P O Box I 2500 EB | The Hague

M 10 2e

@ininbuza nlK 10 2e

00062 288433



10 2e io 24 10 2e
00 2^ ^ ®coa nll I0 2e

lOK2e

10 2eTn

10 2«t ^ 10 2e

10 2^
@minbuza nl1l Il i0 2e yanT

I0 2e l@rninbuza nl] 10 ^
iQ 2e |@minbuza nl] |~

I0 2e | iOK2e |@minbuza nl1 f^ 2g no 2f[ 1Q 29 l@minbuza nl1

J I0 2e |@minaz n |[] I0 2e |@minaz nl]Tr 10 ^
I0 2^ io 29 1@minbuza nl1 1 iOK2eTli I0 2e |@minbuza nl1 |MQ 2e | tiO 2e jo 2

10 2e

I0 2e lQ 2e |@minaz nn QQ 2e[i

[I0]pe l@minbuza nl] | 110 29

I0 2e l@minbuza nl]

J

10 2e

@minbuza nl] I0 2e10 2e

10 2e @minbuza nl] | 10 2«

^10 2e 10 2e @minbuza nl1^[iO 2^J
@minbuza nl] | i0 2^ |0i 2^ i0M2^ |@rninbuza nl] I

lif I0 2e ka indJili l i o 2e | | 10 ^ ||| I0 2e |@minbuza nll

l@minbuza nl] I I0 2e | 1Q 2e |@minbuza nI]
10 2e I

I0 2e 10 2e@minbuza nl1 l

I0 |2e I0 2eH 10 2e

I0 2e I I0 2e n@minbuza n]T^0 2N Q0 2e

i0 2e |@mindef nr[] lQ 2e |@mindef nl] |
I0 2e I ji0 26| I0 2e |@minbuza nl1 1 Tio 2^ 10j 2|| io 2e |@minbuza nl]

I0 2e I I0 2e |@minbuza nil ]’ilO 2e | 10 29]|| I0 2e |@minbu7a nl] l iO ^e If] I0 {2e |@minbuza nll
I0 2e |@mindef nl] ^ 2e]| iqio 2e|fl I0 2e |@mindef nl] | I0 2e IUiQX2 f

^^

10 26

|0 2^minbuza nl] R^6 [j^ 2eK^ 10 26 |@minbuzajinl1 \\ i0 2e |@niinbuza7inTTiO ^
1Q 2^ 10 2 |@minbuza nl]^ I0 2e ^I0 2e|j 1Q 2e |@minbuza nl] | lOK^eH
I0 2e||~ i0 2e @minbuza nl] T io 2e^ | 10 26 |@minbuza nl]

~

io 2e [
I0 2e [j iQ 2e ^@minbuza nl] I fi0 29 | | I0 ~2e | I0 2e ]@minbuza nl] tiioi 2e[

I0 2e|^ 1Q 26 l@minbuza nl]] 10 2e

g fioHZey^nll
| lO 2e [HO 2^ I0 2e |@minbuza nl1 J

jmZBi} I0 2e l@minbuza nl] 10 2^3
i 0 2«3 I Ti0 2«

10 2e

I0 2e l@minbuza nll I0 2e | | I0 2e

iOK2e l@rninbuza nl] I 10K29 [i|0 2| 0Q 2e |@minbuza nl] | lO 2B |JiO ^ I0 2e |@minbuza nl]

@minbuza nl1

I I0 2e |@minbuza nl] [io 2^H ^PH2eiB iQ 2e |@minbuza nl]

@nTOuza nll l iO 2» |^P ^ lOH2e |@minbuza nl] | I0 2e |
@minbuza nl] [io^ ioK^ i0 2e |@minbuza nl]

10 2e

10 26 @minbuza nlj

I0 2eI I0 2eMOlfgal

10 2e fl 10^ 10 2e @coa nl[] io 2e |@coa nl]
i0 2e |@nctv minvenrnri I0 2e

lQ 2e

I0 2e ®ind nl[ I0 2e tSindnll @nrt\ minwpni n

10 2e1Q 2e [ 10 2e I0 2e @minbuza nl1 f] I0 2e l@minbuza nll

@minbuza nl] |iO 2e[5
@minbuza nl1 I0 2e

10 2^ I0 2e10 2e10 2e

|i0 2e|f I0 2e |@minbuzaj
[iQ 2e | {[iO i2€|B I0 2e |@minbuza nl] | iOK2e

From

io 2e [@minbuza nll | I0 2e

10 2e n@minbuza nl]

30 2tf 10 2e ]@minbuza nl]10 2e

10 2e

10 2e

|iO 26| Thur 8 19 2021 7 48 20 PM

Subject Verslag Crisisberaad A^hanistan opvang in NL 19082021

Received

20210819 Crisisberaad Afahanistan opvano in NL docx

Thur 8 19 2021 7 48 23 PM

Beste collega s

Hierbij het verslag van het Crisisberaad Afghanistan opvang in NL van vanmiddag

Vriendelijke greet

i0 2e

BZ Crisisteam

00063 288465



no 2e I@llve nl^ I0 2e |@live nll

W2e| |10 5^
Tue 9 14 2021 12 49 09 PM

Subject Presentatie BZ en timeline BZ

Received

Timeline POST KAB 03092021 docx

POST KAB FI Q60921 aanoevuid 140921 pptx

To

From

10 |2«}

Tue 9 14 2021 12 47 00 PM

Hi 10 2e

Hierbij de presentatie die ik op 6 September gaf op BZ en de tijdslijn

Greet

IO {20

Kl nydon of {hf Nnticit] nd»

10 2e 10 2e

{10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of the Ministry of the Interior Malalai Watt 5hahr e Naw| Kabul | Afghanistan
t| 10 2e ^1 mI 10 2e || Email | 1Q 2e l@minbuza nl

00064 288467



12 angnstns donderdag

J
r»

A

■

\

\

f

\

i L

V
rS^irm

r

■

_tlw« ^

Chsm \

• Binnen 24 uur zijn Herat Kandahar Lashkar Gah en Tarln Kowt gevallen Dit zijn

grote steden waarbij Kandahar symbolisch is Met de val van Ghazni is de

gevarendriehoek zie hierboven rond Kaboei gebroken en is de verwachting dat

de TB binnen een dag voor de poorten van Kaboei kunnen staan

• Moreel bij de ANDSF is laag wordt weinig weerstand geboden De focus iigt nu op

de stronghoid Mazar e Sharif

Beeld Kabul

Grote vluchtelingenstromen komen stad in

Eerste signalen dat het bankensysteem in elkaar start

Moskeeen en parken stromen over van de mensen

Internationale prognose changing of the guard nog voor

31 08 wordt steeds waarschijnlijker

Uiteindelijk is de val van Kaboei een felt op 15 augustus zie onderstaand

schema

00065 290982



Order •Date

G August Nimruz ^aranj 1

7 August Oowzjan Stiet ergti an 2

Kunduz Kunduz

3—4

8 August Sar s Pol Sar o Pol

Taktiar ~Taloc|an 5

9 August Samangan Samangan e

7Faratt Faran

to August
aBagtilan Puli Ktiumri

tt August Badatcti3tian Fayzabad 9

Ghazni Ghazni 10

Horat Herat It
12 August

Badgtills Qala e Naw t2

Kandahar Kandahar 13

Malmand Lashtcargah ta

Ghor Ohaghcharan 15

13 August Logar Puli Alam

^abul Qalati GhMJ 1 18

Gruzgan Tarinkot

Paktia Gardez 19

20Paktllea Sharana

21Kunar Asadabad

14 August Faryab Maymana

Laghman Mihlarlarn 23

Daykundi Nili 24

Balkh Mazar—i S tiant 25

Nangarhar •J alalabad 26

27Maidan Wardak Mardan Shar

28Khost Khost

Bamyan Bamyan 29

15 August
Kapisa Mahmud FRacyj 30

Parwan Oharikar 31

Nunslan Pamn 32

Kabul Kabul

Government control Panjstiir Bazarak

13 augustus vrijdag

10 2a

• i]Q 2|gaou reeds eerder zijn vertrokken naar Camp Sullivan bij HKAIA e[tl1| 2|^gpecial
Forces hebben aevloaen of noa inviieaen

10 2a

Ook I0 2a zal naar HKAIA vertrekken

NAVb verklaart The security of our personnel is paramount NATO will maintain

our diplomatic presence in Kabul and continue to adjust as necessary

00065 290982



10 2a

Er is alleen nog USFOR A over die de paar honderd charters de komende 17

dagen op de airport moeten gaan begeieiden Er komen kenneiijk nu io 2a

troepen om HKAIA te versterken

VS geeft aan dat binnen 72 uur GZ verlaten zal zijn en dat MoA shield daarna zal

ophouden op 17 augustus voor de landen zoais NLJ die deze MoA met de VS

hebben getekend

10 ib

Post heeft al geruime tijd geoefend en scenario s dooriopen om gereed te zijn om

te ailen tijde kunnen vertrekken Grabbags waren altijd gereed en noodpian is

bekend aan aile medewerkers Post was dus voorbereid op een georganiseerd en

vertrek onder alle omstandigheden in alle rust en weloverwogen ^ gebaseerd op

overeengekomen indicatoren maatregeien

14 augustus zaterdag

• {i0 2e aan POPS verzocht om alvast pre positioneren voor militaire evacuatie

hoewei de i0 2e toen nog steeds uitgingen van een ordeiijk ”permissive

verioop
• Co locatie bij de | i0 2a | is afgevallen principe besluit genomen tot het nemen

van intrek in the Baron Hier is zondag 15 08 piek voor 50 pax beschikbaar

Nog steeds sprake van een georganiseerde en permissive verplaatsing op gezag

van de waarschuwing van de VS in het kader van de MoA afspraken
• VS Ambassade versnelde afechaling tot een minimale bezetting in komende 72

uur Partners aangezegd snel te volgen
• VS zet de gefaciliteerde evacuatie op basis van een Memorandum of Agreement

MOA in working Deze borgt ook het uiteindelijk uitviiegen uit het gebied indien

nodig tot aan 17 augustus 72 uur

• 0 2«g|eeft nu een signaal richting CCC en |io^ dat vertrek vanaf Castor naar the

Baron steeds dichterbij komt 10 2a

10 2a

• Bewindsliedenoverleg vindt plaats over de LES op de B lijstt fOK^eeft reeds

besloten alle voorbereidende documenten voor alle LES en gezinnen gereed te

maken en heeft geen uitvoering kunnen geven aan het terugbrengen van het

aantal begunstigden van 60 naar 3

• Besluit om niet eerder dan de avond van 15 08 te gaan verplaatsen naar the

Baron ondanks de waarschuwing van ddO 2^ Daarmee wordt een voortzetting
van consulair taken gegarandeerd vooral om een geordend vertrek van de LES

uit te voeren Planning van inkomende vluchten voor evacuatie is een C 17 op

maandag 16 08

• MeS is zo goed als gevallen De TLB heeft Kabul nu als main area of operations
Er komt informatie binnen over aanwezigheid en vijandigheden in de buitenwijken
van Kabul Er zouden schoten gehoord worden De TLB zou zich ophouden bij de

4 poorten van Kabul Er is sprake van storingen in het stroomnetwerk en

communicatienetwerk Dit zorgt voor onduidelijke situaties doordat er weinig
informatie uit het gebied komt

• I0 2e joet suggestie tot verplaatsing per direct naar Baron hotel Vanuit contact

met deli0 2e en na intern overlea wordt besloten niet te aaan voor een nachteliike

verplaatsing 10 1b

10 lb

• NACHT 14 augustus Ochtend 15 augustus
De OPSROOM op de post wordt gebeld door

het dringende advies om per direct te gaan verplaatsen naar de luchthaven

I0 2aijn Kaboel met10 2a
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Crisisteam BSB in Soesterberg wordt in kennis gesteld en noodvernietiging Camp
Castor wordt opgestart
Post naar de luchthaven HKIA

CCC en i0 2e worden door [io 2^ geinformeerd CCC informeert Min BZ

Aankomst ingang HKIA Gedurende de nacht instalieert het team zich in oude

NSE huisvesting op het miiitaire deei van de iuchthaven

Crisisteam BSB in Soesterberg formuieert voorzichtig scenario s en monitort de

situatie

Redenen van vertrek op instigatie van VS Taiiban gesignaieerd in Kaboei

ongeidentificeerde heiikopters boven GZ risico dat TB beschikking had over deze

middeien serieuze dreiging dat drie gevangenissen Bagram Poi e Gharki etc

metTB gevangenen volledig zouden worden geopend 2500 bleken al vrij
waarmee de TB ongeveer 8000 man extra in de geiederen zou krijgen om

daarmee overde potentieie siagkracht zou beschikken voor de Endgame Siege
of Kabui VS geen verdere garanties meer kon bieden in het kader van de MoA

I0 ib

15 augustus zondag

• VS Ambassade veriaat GZ ^10 ^| I0 2a ^za\ worden teruggetrokken naar

HKIA Pendeiende Chinooks brengen VS staf en miiitairen naar HKAIA

• Regering Afghanistan treedt af

13 {2a
10 1b

1 D 2a

Voortdurende aiarmen op HKIA staf Post moet zich regeimatig verpiaatsen naar

de bunker Apaches viiegen buiten over het iuchthaventerrein Regeimatige
schoten iijken in te iopen richting het viiegveid
Via intell cel wordt vernomen dat de Taliban grootschalig Kabul intrekken

Greenzone staatopen gevangenis mogelijk geopend Ghani is vertrokken en de

TLB is in het Presidentieel Paleis

Post 1 io 2e f geven aan zoveel mogelijk presentie verder te structureren en to

sit it out gezibn het belang van de tolken LES

10 1b

NL geeft in WAS door aan Pentagon en State door dat NL 400 a 500 pax gaat
evacueren en 16 augustus de eerste 150 De Post op HKAIA had echter al

ingezet op de start van evacuatie direct na aankomst op de airport
]| stellen een plan op voor

dat in de zelfde locatie

De post op HKAIA

extractie via North Gate op suggestie van

aanwezig is

VS geeft aan dat zij alleen kunnen faciliteren indien NL beschikt over eigen
miiitaire canaciteit

I0 1b

10 2a

I0 1b
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iO ib

Indicatoren Te nemen maatregelen Te nemen acties Opmerkinge
n

10 1b

16 augustus maandag

In de gehele nacht zijn er voortdurende schendingen van de integriteit van het

militaire kamp deel van HKAIA Het BSB team staat hierdoor in opperste staat

van paraatheid De op 15 augustus gestarte voortdurende breach meldingen

gingen door op 16 augustus
Post team slaapt in gemeenschappelijke ruimte bunker

In de ochtend om 04 30 gaanl io 2e haar i0 2a bm de eerste indicates te

krijgen hoe die dag de toiken lES kunnen worden binnengehaaid
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Beeld aan iQ 2a | is bijzonder negatief integriteit van HKAIA staat onder druk

en zonder consolidatie en binnenhalen meer troepen is het risico op een

overrun

1D 2a

10 1b

De situatie op HKIA wordt steeds grimmiger De US Force Protection is niet in

staat om de grote massa s wanhopige mensen terug te dringen wat tot treurige
beelden leidt

Beelden van drukte chaos wanhoop en wanorde voeren de boventoon in zowel

de media als de situatie aldaar Dit zorgt voor een enorme beperking in de

werkbaarheid en veiliaheid van de situatie

10 1b

10 {1b

De luchthaven is totaal afgesloten door de US en er is gedrang bij de

toega ngspoorten

1 2a

10 {1b

Inmiddels blijken ook alle io 2a te zijn uitgevlogen Alleen landen met

aanzienlijke troepen aanwezig op in te vliegen biijven actief om een extractie

over enkele dagen voor te bereiden

Vliegverkeer is beperkt en aanvoer US troepen voor herstel orde dus ook

fi0 2eiheeft weer contact met DOPS voor het inbrengen van evacuatie team

UO 24Btuurt aan op vertrek uit het gebied uiterlijk dinsdag 17 08 Dit wordt

vanuiti I0 {2a londersteund
I0 ib

TolgensTiet
besluit van M van 9 augustus is CCC gemachtigd tot instemming met vertrek

Luchtruim wordt gesioten voor alie niet US viuchten

Tijdens het 16 00 overleg o i v t| ’0 Hkomt als duideiijke boodschap van de VS

dat iuchtruim wordt gesioten troepenaanvoer voorrang krijgt gates de komende

twee dagen dichtblijven om de HKAIA perimeter te consolideren en command van

I0 2at ver te nemen en tenslotte dat in het kader van de aflopende MoA garanties
Ambassades worden opgeroepen te vertrekken

Dit geeft aanieiding tot de vraag op welke wijze en wanneer de extractie van

LES toiken weer mogelijk is VS geeft aan dat die indicatie nu niet gegeven kan

worden en dat daarvoor een forse militaire inzet van de aanwezige landen wordt

gevraagd

10 1b

n {2a
10 1b

10 2a

e a hebben daar al eerder gebruik van gemaakt10 1b
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•
•

Q 2j^it nog in overleg omdat de scenario s worden besproken voor het inviiegen

troepen ook door NL Intussen beitt 0 2«i^ietit[2^ BZ om de situatie uiteen tevan

zetten

10 2€

I0 1b

10 2a

•

o i[0
1D 2g

10 {1b

1} Sa

Redenen van vertrek VS kon geen garanties meer bieden in het kader van MoA landen

zouden eigen miiitaire capaciteit moeten inbrengen om extracties mogelijk te maken

gedurende tenminste 48 uur zou het luchtruim gesloten worden met als uitzondering
vluchten met troepen 10 1b

10 1b

Indicatoren OpmerkingenTe nemen

maatregeien

Te nemen acties

10 {1b

10 1b
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Fase 1

Voortekenen snelle ineenstorting Kaboel en Green Zone richting HKAIA

Aanloop naar verplaatsing NL naar HKAIA

Vertrek naar HKAIA

Aankomst en verblijf HKAIA pogingen tot evacuatie LES tolken

Vertrek hergroepering en nieuw team

Conclusies

Lessons learned
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Voortekenen

Jk My

■•

IV
•

• Trump deal vertrekdatum 1 mei 2021 gebaseerd op een vredesproces dat nooit echt begint

• Eerste waarschuwing eind 2020 voor te vroeg vertrek hoge prijs in de vorm van massale

migratie en versterking van de slagkracht van AQ ISIS restanten

• Kansen om nog veel te doen voor 1 mei beperkt het Afghaans staatsbestel verbrokkelt

corruptie tot op het hoogste niveau de strijdkrachten niet in staat om de huidige omvang van

aliban presentie en intensiteit van agressie het hoofd te bieden

• Biden zet Trump deal door en kiest uiteindelijke voor vertrek niet later dan 31 8

• COMRSM geeft vanaf maart waarschuwingen De Taliban heeft een duidelijk plan het

overnemen van provinciehoofdsteden strategische routes en punten grensovergangen en het

isoleren van andere plekken inclusief Kaboel

• Deze voorspellingen komen uit maar ongekend snel Taliban nadert na de inname van alle

steden in de driehoek rond Kaboel op 12 augustus de hoofdstad

• FRA als eerste gevolgd door VK VS ITA en NOO beginnen luchtbrug in juni juli om locale

staf tolken en ook speciale categorie mensenrechtenverdedigers NGO s uit te vliegen
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Cats Province e Cipital • Onfei »

Sne e ineenstorting Kaboe 12 AUG
BAugusI Nimru£ Zaranj 1

7 Augusi Jowzi n Shebeigtian 2

KimdiB Kunduz
3 4

BAugud Sarc Pol Sar « Pol

STakFiar Taloqan

6BAugutf Samangan Samangan

Farit Farih 7
• 12 AUG Binnen 24 uur zijn Herat Kandahar Lashkar Gah en Tarin Kowt en Ghazni gevallen
• Afghaanse strijdkrachten imploderen
• Beeld Kabul moskeeen en parken overvol met vluchtelingen signalen dat het bankensysteem in

elkaar stort

• Post werkt intussen verder aan tolkendossier LES circa 50 biometrische handelingen per dag
logistieke voorbereidingen op vertrek naar Camp Seitz Ook worden chartervluchten

geidentificeerd boekingen gedaan op commerciele vluchten en voorbereidingen getroffen voor

overdracht taken aan een schaduwambassade in Den Haag

lOAvgvM
Baghlan Pui Khurnri a

11 August Badakhshm Fayzjbad 9

Ghazni Ghazni 10

Herat Herat 11

12A igw«|
12Badglas Qala e Naw

Kandahar 13Kandahar

ItekhMid Lashkargah 14

3

Ghor Chaghdiaran IS

13 August Log Puli Alani

16 13Qalati GhHj

l^uzgan Tarinkot

Paldia Gardez 19

PakHca Sharana 20

Kunar Audabad 3110 2a I0 2a

14 August Faryab Maymana 22

10 2a 10 2e

Laghman MMariam 23

• Post ontvangt aanvullende instructie van BZ over de procedure voor het onklaar maken van de

io ib appratuur

Daytoindi 24Nil

Bakh Mazar i Sharff 2S

Nangarhar Jalalabad 26

Maldan Watdak Maldan Shar 27

lOunl Khost 28

29Bamyan Bamyan
15 August

Kapisa Mahmud i RaQ 30

Panran Chari ar 31

Nunstan Parun 32

Kabul Kabu 33

Government coitiral00066 290983Par^t Bazarak



Green Zone richting HKAIA 13 AUG

IO 20

10 2a

U 4^ ui

‘1^

ssysMSiiis

■Bum f

■i “

i^miA
‘j

r

■i
rvf
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KAIA 13 14Aan oop verp aatsing NL naar

AUG
• Post rapporteert op basis van SITREPS en FLASH REPORTS 9 AUG draaiboek met

indicatoren in werking gesteld goedkeuring M CC heeft bevoegdheid acties te starten Post

geeft per SITREP kleurcode aan inmiddels ROOD Twee drie keer p w pre crisisberaad

• Post opschoning van belastende documenten foto’s en andere voorbereidende handelingen
voor een noodvernietiging Voorbereid op een georganiseerd vertrek onder alle

omstandigheden {in alle rust en weloverwogen gebaseerd op overeengekomen draaiboek

indicatoren maatregelen
• Post LES tolken IND zal individuele verzoeken op de hardheidsclausule zal gaan beoordelen

door Post voorgestelde visumverklaringen voor LES en tolken in principe goedgekeurd met

Crisisberaad 13 AUG meldt dat de IND mogelijk die dag een

besluit neemt op de 60 hardheidsclausule aanvragen voor LES VCI bevestigt twee charters

door DOPS voor ieder 100 pax op 19 en 20 augustus Post informeert de EUDel LES over de

charter vertrek opties
• Post bevestigt overeenkomst met Baron hotel bij HKAIA voor 30 bedden reservering van

15 08 21 tot 15 12 2021

• Intelpositie Post droogt op

m
■

J in ji

l_

•

t

k
■k

L
■f\

mmm10 2a

I

2

wm
nm
lii

4

vmV

m

10 1b

10 1b
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Vertrek naar HKAIA 14 15 AUG

• | ic 2^ ^eeft nu een signaal richting CC en | i° ^6 | dat vertrek vanaf Castor naar Baron steeds dichterbij komt

• Bewindsliedenoverleg vindt plaats over de LES op de B lijst f o«^eeft reeds besloten alle voorbereidende

documenten voor alle LES en gezinnen gereed te maken inclusief hardshipgevallen

• ’° 2° doet suggestie tot verplaatsing per direct naar Baron hotel

Redenen dringend advid^| ^
Taliban gesignaleerd in Kaboel

ongeidentificeerde helikopters
boven GZ risico datTB

beschikking had over deze

middelen serieuze dreiging
dat drie gevangenissen

{Bagram Pol e Gharki etc

met TB gevangenen volledig

zouden worden geopend 2500

bleken al vrij waarmee de TB

ongeveer 8000 H 0 2 i^xtra in

de gelederen zou krijgen om

daarmee over de potentiele

slagkracht zou beschikken voor

de Endgame Siege of Kabul

VS geen verdere garanties

meer kon bieden in het kader

van de MoA

10 1b

10 1b

• Besluitp° P om niet eerder dan de avond van 15 AUG te gaan verplaatsen naar de Baron ondanks de

waarschuwing van de VS Daarmee wordt voortzetting van consulair taken gegarandeerd vooral om een

geordend vertrek van de LES tolken uit te voeren Planning van inkomende vluchten voor evacuatie is een

C 17 op maandag 16 AUG

• io 29 verzoekt aan Defensie om de C 130’s de KDC 10 z s m te pre positioneren in Islamabad

• NACHT14 augustus Ochtend 15 augustus

doet dringende advies om per direct te gaan verplaatsen naar de luchthaven

Crisisteam BSB in Soesterberg wordt in kennis gesteld en noodvernietiging Castor wordt opgestart Post

vernietigt reeds geprinte visum stickers i v m gevoelige persoonsinformatie en verwijdert definitief alle

persoonlijke gegevens foto’s etc Post legt voor alle lokale medewerkers Safe Passage brief klaar en laat

een note achter voor medewerkers m b t de stavaza

10 2a
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Aankomst en verbli f HKAIA 15 AUG

erOM^
io 2e Ibellen in vroege ochtend met

en consulaire medewerkster om alle stafleden te informeren Ook

• Post naar de luchthaven HKIA
•

worden doorl gelnformeerd CCC informeert Min BZ

locale

instructies over afgifte documenten aan derden

• Alle EU Westerse ambassades zijn inmiddels op HKAIA

10l 1b

1O 20

a 10 1b

I

iO ib

• Voortdurend alarm op HKIA staf Post moetzich regelmatig verplaatsen naar de bunker Apaches
vliegen buiten over het luchthaventerrein Regelmatige schoten lijken 1n te lopen’ richting het

vliegveld Via intel cel wordt vernomen dat de Taliban grootschalig Kaboel in trekken “Greenzone
staat open gevangenis mogelijk geopend Ghani is vertrokken en de TLB is in het Presidentieel
Paleis

10 1b
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Vertrek 16 AUG

I
10 1D

\

uit onze locatie m4¥’^5^^lucht• Die nacht evacueren

• o° ib Ineemt nogmaal ^^ 6^itact op over urgentie om een KCT team direct naar Kaboel voor te

bereiden gelet op de situatie op de airport en het feit dat zonder hun aanwezigheid een extractie van

tolken LES een onevenredig groot risico met zich meebrengt

• De situatie op HKIA wordt steeds grimmiger De US Force Protection is niet in staat om de grote
massa’s wanhopige mensen terug te dringen Pit zorgt voor een enorme beperking in de

werkbaarheid en veiligheid Er komen

andere groeperingen zou kunnen leiden tot aanslagen

ff10 2a10 2a

i_

t

V

iW

ok indicaties dat infiltratie door Taliban en10 1b

11

m

flfi10 2a

toenamep ^dreiging op de runway aanhoudende breaches op het vliegveld luchtverkeersleiding
onder druk geen gegarandeerde veilige afvoer via ^ middelen meer beschikbaar toename kans op

oncontroleerbare incidenten onvoorspelbaarheid Taliban intenties
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Cone usies

werden elk door de eigen aansturende organisatie met verschillende precondities
gevraagd om te blijven zonder dat duidelijk was voor betrokkenen wel analyse en risico afweging daar

aan ten grondslag lag

10 1b

10 2e
• Door 10 1 ^was in contact met een beroep gedaan op het draaiboek NEO fase met als

toelichting dat het niet mogelijk is gedurende enkele dagen VS gaf aan tenminste 48 uur en zeker

niet zonder de herhaaldelijk gevraagde militaire ondersteuning uitvoering te geven aan de instructie

om aanwezig te blijven om tolken naar binnen te halen en uitte vliegen

• Het was niet langer verantwoord zonder force protection en eigen extractiecapaciteit diplomaten bloot te

stellen aan onevenredig hoge risico’s bij het verder voorbereiden en uitvoeren van extracties evacuaties

aan de gates van LES en tolken

• Aanwezige ambassadestaf en na ib ^veel te klein om evacuatie operaties uit te voeren

• Onduidelijke way ahead en daardoor aanwezige postbezetting niet in staat om lokale staf en gezinnen
te richten op evacuatieperspectief veiligheid en haalbaarheid

• Veel landen zijn reeds vertrokken uit eigen overweging of n a v oproep van VS
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Lessons earnea

Lijst met indicatoren en maatregelen wie neemt de beslissing en in welke mate is dit een politieke afweging of een

veiligheidsafweging De Minister machtigtr om de besluiten te nemen maar[[^^^ neemt die niet

Zeer hoge belasting van| |reeds 3 dagen voorafgaande aan verplaatsing naar HKAIA maar ook de weken

voorafgaand Bovendieri is taakvervulling veel breder geweest dan persoonsbeveiliging Sneller militaire capaciteit
inzetten is van levensbelang

Inrichten Camp Seitz kostte veel tijd inspanning naast reguliere werkzaamheden Post was volledig overbelast

gedurende een lange periode Eerder versterking inviiegen

Post heeft naast de veiligheid veel werk gedaan m b t tolkendossier LES logistieke voorbereiding etc Er kan veel

meer centraal in Den Haag in een eerder stadium worden overgenomen

Mogelijk verschillende beelden van situatie ‘on the ground’ vs Nederland beeldvorming Waarom was de

intelvoorziening vanuit Nederland zou beperkt En op welke basis werden instructies en besluiten voorbereid

Post niet goed op de hoogte van besluitvorming in Nederland en C2 tussen de drie kolommen

{10 2e

is niet10 1b

10 1bl

LES zouden in evacuatieplanning al eerder vertrokken zijn en verplaatsing was volgens draaiboek bedoeld geweest
als voorbereiding op vertrek lokatie in GZ was bedoeld als alternatieve werklokatie maar die was niet langer relevant
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10 2e | | 10 2e | 10 2eTo @min buza nl]
From 0 2^ 2e |

|i0 2e|i Wed 7 21 2021 10 21 59 AM

Subject RE Voorstel tot taakverdeling acties en herbevestiging instructies voor Procedure asielverzoeken Afghanistan
Received Wed 7 21 2021 10 22 12 AM

Nee klopt die staat uit bij DCV en DMM zij gaan immers over het beleid t a v mensenrechtenverdedigers en consulaire zaken

Verwacht geen pushback omdat het bevestiging van bestaand beleid is

Gr 10 2e

From | I0 2e ^| 10 2e |
Sent woensdag 21 juli 2021 11 21

\ I0 2e

Subject RE Voorstel tot taakverdeling acties en herbevestiging instructies voor Procedure asielverzoeken Afghanistan

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Ja deze bedoelde ik Bij mijn weten is hier nog geen reactie op gekomen klopt

Promt io 2« 9 2® I0 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 20 juli 2021 17 20

1Q 2e] |J{1Q 2e]| | 1Q] 2e

Subject FW Voorstel tot taakverdeling acties en herbevestiging instructies voor Procedure asielverzoeken Afghanistan

@minbuza nlTo

Bedoel je dit

From | lO 2e | ^ lQ 2e | | I0 2e | Sminbuza nl

Sent donderdag 1 juli 2021 14 54

10 2e | [10 2^ ^ 10 2e

Cc | 10M2e |f|0M2^ 10M26 |@minbuza nR| 10K2e | 10 2e | |
10 2e @m inbuza nl 3[|K C2^ 2e 10 2e gJminbuza nl

I0 2e 1Q 26 giminbuza nl C 0 C2e

[10] 2e ^ 10] 2e bminbuz^l | 10 2^

10 2e @nninbuza nl 10 ^e l0 2e 10 2e

10K2e |@minbuza nl tl0] 2e^ S B B de ^ ~{10 2e |@minbuza nl

Subject Voorstel tot taakverdeling acties en herbevestiging instructies voor Procedure asielverzoeken Afghanistan

@minbuza nlTo

10 2 5 nninbuza nl i 0 2 j I0 2e

@minbuza nl | CI0 ^6 |

^ Cl0 2e |[g minbuza nl |i0 2^0 24]^ iQ 2e | g minbuza nl iP C2eHlO 26

@minbuza nl ^ 0 2 a||10 2e

10 2e I| l0 2e

10 2e10 2e

il0 2e]

@minbuza nl

Beste i0 26

Graag vraag ik je aandacht voor bijgaand voorstel van onze ambassade met veel dank aan | i0 2e | t a v de behandelprocedure

van asielverzoeken uit Afghanistan Het betreft een herbevestiging van de staande instructies voor afhandeling van verschillende

categorieen asielverzoeken een voorstel voor de taakverdeling tussen post en DAO en ook een verzoektot acties van DAO om

bepaalde onduidelijkheden weg te nemen of zaken vast te leggen Een en ander is al op werkniveau besproken

Aanleiding
De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert De Taliban neemt sneller dan verwacht districten in door het gehele

land Dit zijn veelal rurale gebieden maar in o a Kunduz Faryab Baikh Uruzgan en Paktia naderen de Taliban provinciale

hoofdsteden

Dit leidt tot een toename van IDPs binnen Afghanistan en irreguliere migratie naar buiten Afghanistan Verwachting is dat

10 2a

j^
Grenzen met alle buurlanden zijn inmiddels echterformeelgesloten veelal ook voor reguliere migratie De grensovergang

in Kunduz naarTadzjikistan is inmiddels in handen van de Taliban Ook de grensovergangen richting Oezbekistan en

Turkmenistan liiken doelwit van de Taliban momenteel I0 2a

1D 2e

Gevolgen voor behandeling asielverzoeken

00067 ZMA KAB krijgt als gevolg hiervan in toenemende mate asielverzoeken en verwacht dat dit de komende tijd in aan288482



toenemen Hierbij gaat het om tolken procedure vastgesteld iom MinDef en IND voormalige contractors of personeel van

Defensie zonder een hoog risico profiel voormalig ambassade personeel voormalig personeel van partnerorganisaties

journalisten en mensenrechtenverdedigers al dan niet met een link naar Nederland en tenslotte ook Afghaanse burgers

zonder een specifieke categorie

Om de beantwoording van de verschillende aanvragen op voorhand te stroomlijnen en de behandeling te bespoedigen

herbevestigt ZMA KAB via deze weg in het document in bijiage de staande instructies voor afhandeling van deze

verschillende categorieen

Voorts is er tot nu toe geen overeenkomst bereikt tussen de ZMA KAB DAO en DCV over de toepassing de instructie uit

het HBBZ inzake verwijzing naar 1Q 2a Dit belemmert en vertraagt de afhandeling van verzoeken ZMA KAB vraagt

daarom DAO om afstemming en centrale besluitvorming in Den Haagte bewerkstelligen over onderaan gevoegde

standaardreactie zodatZMA KAB dit proces voort kan zetten

Tenslotte verwacht ZMA KAB een toename van visumaanvragen door hoge regeringsfunctionarissen en andere VIPs Zij

zullen indien men niet over een paspoort van een andere nationaliteit beschikt steeds vaker op basis van diplomatiek of

dienstpaspoort een visa proberen te verkrijgen Deze paspoorthouders moeten dat doen met een NV van AFG MFA en met

opgaaf van reden Indien geen valide reden wordt opgegeven zal evt iom DAO het visum worden geweigerd

VIPs met een Afghaans nationaal paspoort zullen ook steeds vaker een visum proberen te verkrijgen Deze visum

aanvragen worden nu al niet vanwege beperkte consulaire dienstverlening te Kabul verstrekt maar moeten worden

aangevraagd in Islamabad of New Delhi behoudens zeer uitzonderlijke gevallen ZMA Kabul zal deze regel strikt blijven

toepassen

Graag ontvangen we feedback op de voorgestelde taakverdeling en de gevraagde acties in bijiage

Veel dank hartelijkegroet
10 2e

Nederlandse Ambassade in Afghanistan
1@minbuza nl10 2ee

I0 2ew

mobiel whatsapp
Twitter

10 2e

10X26
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Procedure asielverzoeken Afghanistan

ZMA Kabul 1 juli 2021

Aanleiding

De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert De Taliban neemt sneller dan verwacht

districten in door het gehele land Dit zijn veelal rurale gebieden maar in o a Kunduz

Faryab Baikh Uruzgan en Paktia naderen de Taliban provinciale hoofdsteden

Dit leidt tot een toename van IDP^s binnen Afghanistan en irreguliere migratie naar buiten

Afghanistan I0 2a

10 2a

Grenzen met alle buurlanden zijn inmiddels echter formeel gesloten veelal ook voor

reguliere migratie De grensovergang in Kunduz naarTadzjikistan is inmiddels in handen van

de Taliban Ook de grensovergangen richting Oezbekistan en Turkmenistan lijken doelwit

van de Taliban momenteel I0 2a

10 2a

10 2a Hierdoor is er

geen formele weg om te vluchten uit het land

ZMA KAB krijgt als gevolg hiervan in toenemende mate asielverzoeken en verwacht dat dit

de komende tijd in aantal zal toenemen Hierbij gaat het om tolken procedure vastgesteld

iom MinDef en IND voormalige contractors of personeel van Defensie zonder een hoog

risico profiel voormalig ambassade personeel voormalig personeel van

partnerorganisaties journalisten en mensenrechtenverdedigers al dan niet met een link

naar Nederland en tenslotte ook Afghaanse burgers zonder een specifieke categorie

Om de beantwoording van de verschillende aanvragen op voorhand te stroomlijnen en de

behandeling te bespoedigen herbevestigt ZMA KAB via deze weg de staande instructies

voor afhandeling van deze verschillende categorieen

Voorts is er tot nu toe geen overeenkomst bereikt tussen de ZMA KAB DAO en DCV over de

toepassing de instructie uit het HBBZ inzake verwijzing naar UNHCR Dit belemmert en

vertraagt de afhandeling van verzoeken ZMA KAB vraagt daarom DAO om afstemming en

centrale besluitvorming in Den Haag te bewerkstelligen over onderaan gevoegde

standaardreactie zodat ZMA KAB dit proces voort kan zetten

Tenslotte verwacht ZMA KAB een toename van visumaanvragen door hoge

regeringsfunctionarissen en andere VIPS Zij zullen indienmenniet over een paspoort van

een andere nationaliteit beschikt steeds vaker op basis van diplomatiek of dienstpaspoort

een visa proberen te verkrijgen Deze paspoorthouders moeten dat doen met een NV van

AFG MFA en met opgaaf van reden Indien geen valide reden wordt opgegeven zal evt iom

DAO het visum worden geweigerd

VIP s met een Afghaans nationaal paspoort zullen ook steeds vaker een visum proberen te

verkrijgen Deze visum aanvragen worden nu al niet vanwege beperkte consulaire

dienstverlening te Kabul verstrekt maar moeten worden aangevraagd in Islamabad of New

Delhi behoudens zeer uitzonderlijke gevallen ZMA Kabul zal deze regel strikt blijven

toepassen

Beoordeling ambassade en voorstel voor vervolg zaken aan DAO

ZMA KAB herbevestigt de volgende afhandeling van asielverzoeken met onderscheid naar

categorie

Procedure Taakverdeling DAO en Gevraagde actiesGroep
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ZMA KAB

Tolken Speciale regeling Zal worden

vastgesteld in memo

die DAO

interdepartementaal
afstemt in Den Haag

DAO stelt memo op

waarin werkwijze

interdepartementaal

wordt vastgesteld
Post heeft hiervoor

aanzet gedaan

Voormalige contractors of

personeelvan Defensie

zonder een hoog risico

profiel

Speciale regeling Ja zie tolken MinDef

beoordeelt of de

regeling kan worden

toege past

Zie tolken

voormalig lokaal

ambassade personeel

Nader in te vullen Nader in te vullen DAO en VCI stellen

memo op voor M

voormalig personeelvan

partnerorganisaties

Reguliere

asielaanvraag

doorverwijzing

UNHCRtenzij

uitzondering

conform HBBZ

ZMA KAB behandelt

volgens HBBZ beleid

geen asielverzoeken

en verwijst door naar

UNHCR Bij mogelijke

uitzonderingen hierop

legt de post de casus

voor aan DAO DAO

stemt verder

interdepartementaal

af en communiceert

de uitkomst aan de

post Bij positief

besluit handelt post

het consulaire proces

af

Journalisten en

mensenrechtenverdedigers

al dan niet met een link

naar Nederland

Afhankelijk van

verzoek

hervestiging of

asiel verwijzing

naar EU

programme s of

doorverwijzing

UNHCRtenzij

uitzondering

conform HBBZ

ZMA KAB behandelt

volgens HBBZ beleid

geen asielverzoeken

en verwijst door naar

UNHCR Bij mogelijke

uitzonderingen hierop

legt de post de casus

voor aan DAO DAO

stemt verder

interdepartementaal
af en communiceert

de uitkomst aan de

post Bij positief

besluit handelt post

het consulaire proces

af

hoge

Regeringsfunctionarissen

VIPS

Diplomatiek of

dienstpaspoort

NV met opgaaf
van reden voor

reis vanuit AFG

MFA vereist Op

Wanneer nodig

overlegt ZMA KAB met

DAO

00068 288493



basis van deze

vereiste handelt

ZMA KAB af

Indien niet

voldaan aan

voorwaarden

verwijst ZMA KAB

door naar ZMA

NDE of ZMA ISL

Afghaanse burgers zonder

een specifieke categorie

Reguliere

asielaanvraag

doorverwijzing

UNHCR

ZMA KAB behandelt

volgens HBBZ beleid

geen asielverzoeken

en verwijst door naar

UNHCR

Afwijzing onder verwijzing UNHCR conform HBBZ

[Voor tijdefijke hervestigingsverzoeken]
In response to your request we advise you to apply for emergency support via

www Drotectdefenders eu ProtectDefendem eu also provides 24 7 support to Human Rights
Defenders facing immediate risk through their emergency helpline via 353 121 00 489

[Voor asielverzoeken en afs toevoeging bij afwijzing toikenprocedure standaardmaii 6]
It is not possible Co apply for asylum for the Netherlands at Dutch Embassies In case you are

outside of Afghanistan and seek asylum^ we advise you to contact the UNHRC office in the country

you are heated For the overview of UNHCR country offices as well as the procedure please go

to https protectdefenders eu

Note as an Afghan citizen you need to be outside of Afghanistan in order to apply for asylum

Bij de tweede optie zou gezien de gesloten grenzen en daarmee de grote risico s die

vluchtelingen zullen lopen wanneer zij kiezen voor irreguliere migratie gekozen kunnen

worden om ook een verwijzing naar lOM en of UNHCR in Afghanistan te vermelden die

werken met IDP s

]Hun programma s richten zich

echt op de meest kwetsbare groepen Programma s lOM en UNHCR richten zich op de meest

kwetsbare groepen

In den brede blijft ZMA KAB migratiestromen in Afghanistan en de regio monitoren conform

afgestemde migratieaanpak

[ npiizai

Aanvullend op bovenstaande graag herbevestiging van staande afspraken

Mocht in Den Haag wel een beleidswijziging worden overwogen voor een bepaalde

beroeps groep zoals genoemd in de tabel cfm tolkendossier dan vindt de

behandeling in DH plaats IND DAO etc De post beschikt niet over kennis en capaciteit

Procedure t a v van zeer uitzonderlijke noodgevallen zoals beschreven in HBBZ blijft van

kracht zie volgende punt voor procedure

In Kabul worden personen met een asiel of hervestigingsverzoek die niet onder de

uitzondering vallen niet ontvangen op de ambassade maar schriftelijk gewezen op NL

beleid en doorverwezen naar UNHCR

00068 288493



I0 2e i0 2e^ I0 2e |@minbuza nn

|i0 2e| Thur 3 12 2021 4 06 59 AM

Subject FWi|iO 2a[ werkwijze bij afechaling
Thur 8 12 2021 4 07 02 AM

To

From

Received

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From ^lO 2HlfO 24H Qt 2e |@minbuza til

Date Wednesday 11 Aug 2021 12 08 PM

TQ jlQ] 2Hlf^H 10M2 j@minbuza nl

Subject FW Q1 Q 2^ werkwijze bij afschaling

Beste| 1Q 2e

Ik Wilde je eerder de update geven van wat er speelt rond tolken en onze lokale staf Jou goed bekend Maar zoals Je

hebt gemerkt is iedereen op Afghanistan gesprongen en is alles in een stroomversnelling gekomen terwiji de post

hier al sinds September 2020 mee bezig is

Dit culmineerde dit in NOS berichten over ophalen tolken en diplomaten mogen ook nog mee door Defensie

Volstrekt onbekend aan ons maar geen fake nieuws

Zoals je weet zijn we al jaren met de tolken bezig Maar sinds het aangekondigde vertrek van NAVO loopt het storm

april mei De post heeft het initiatief genomen processen te versnellen en DEF ervan te overtuigen dat het

efficienter en proactiever moet vooral toen de troepen nog in MeS zaten Ik stuur je een overzicht mee

Zoals je zag in het nieuws gaat DEF nu tolken ophalen Procedure en hoeveel per vlucht Is mij nog onbekend Mijn

vrees is dat er maar een handjevol tolken vertrekken want hoe krijg je die bij elkaar en binnen HKAIA en de kist bijna

leeg vertrekt Kans is levensgroot dat er steeds meer nieuwe aanvragers komen en het aantal fraudegevallen verder

toeneemt En intussen staat de diplomatieke gemeenschap onder druk

De laatste ontwikkeling is dat toch gekozen is om tolken zonder documenten weg te halen iets waar de post

tegen heeft geadviseerd maar is overruled ID en de minimale achtergrond checks voorkomen reeds

geconstateerde fraude^ meenemen van kinderen meisjes die niet tot gezin behoren en uiteraard

veiligheidsrisico’s als je niet zeker bent dat de aanvrage nit Taliban bezet Umzgan ook echt de man is op de

lijst van Defensie

Als er een rotte peer tussen zit en we hebben al veel fraude gezien hebben we over een paar jaar een nieuw politiek
schandaal

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

• Identiteitsdocumenten

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

minimaal vereiste documenten onvermijdelijk Indien we daarvan afwijken komen de volgende ook politieke

risico s in beeld fraude mensensmokkel kinderhandel banden met terroristische organisaties en andere

veiligheidsrisico s Dit is in lijn met IND eisen

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

10 {2etokale medewerkers erf I0 2g| oor tolkendossiers invoeren van tolkentelefoonnummer proactieve

outreach richting tolken per mall telefoon inschakelen van vertrouwensadvocaat die aanvragers begeleldt bij

verkrijgen documenten documenten met inconsistenties hoeven niet meer gecorrigeerd te worden en vereiste

documentenlegalisatie wordt achterwege gelaten

Reisdocunnenten

• Een tweede categorie documenten zijn reisdocumenten visa Hierbij kunnen twee versnellende acties

worden toegepast visumbrief verstrekking en militaire charter vlucht

00069 288495



• De eerste is betrekkelijk eenvoudig maar zal de vertraging bij het aantonen van ID en gezinssamenstelling
niet versnellen De toepassing van de visumbrief door DCV vervangt het visum in het paspoort waarmee

biometrics etc on arrival in NL kunnen worden gedaan Echter de aanvrager zal nog steeds een Afghaans

paspoort moeten hebben Volgens de NLse Paspoortwet kunnen we aan Afghaanse onderdanen in Afghanistan

geen NL reisdocumenten verstrekken Bij deze optie zal KAB met de vliegtuigmaatschappijen Turkish Airlines

en Emirates afspraken moeten maken

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

uitviiegen Deze optie is niet onderzocht en levert strijdigheid met de soevereiniteit van Afghanistan op Zo had

Defensie bij vertrek vanuit Mazar hun tolken direct kunnen meenemen Probleem is dat deze optie zorgvuldig

onderzocht moet worden en veel voorbereiding vereist om alle resterende tolken in een keer uit te vliegen De

post beschikt niet over capaciteit om dat te doen Dit zal een taak van DEF zijn cfm de toezegging van MINDEF

aan TK om tolken desnoods uit Afghanistan te halen Andere landen hebben hier reeds ervaringen mee

Rol BZ bij afschaling e o sluiting

10 2a

Gevoeligheden

DEF als eindverantwoordelijk ministerie voor de tolken immers hun vml medewerkers en daarmee hun duty

of care die de keten uitvoert stelt zich reactief op

o Post heeft herhaaldelijk aangegeven dat de tijd opraakt urgentie vanuit DEF lijkt niet te worden

gevoeld

o Verzoeken van post om proactiefnaar tolken opzoekte gaan eveneens conform toezegging Kamer

worden niet opgevolgd DEF geeft herhaaldelijk aan niet veel tolken meerte verwachten Dit

baseren ze o b v binnenkomende aanvragen i p v een gedegen overzicht

o Signalen van de post dat binnenlandse vluchten minder betrouwbaar worden terwiji er nog tolken in

m n Kunduz en Kandahar zitten worden niet door DEF opgepakt DEF denkt niet mee met

opiossingsrichtingen en reageert traag niet op voorstellen

Drukom meer documenten te laten vervallen hierbij belangrijk
o Visumverstrekking is geen vertragende factor Post is i o m DCV opiossingen aan het uitlopen voor

visumverstrekking ihgvafschaling post Visumbrief

o Identiteit van aanvrager moet absoluut vastgesteld worden Veel aanvragers met vervalste certificaten

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

o Wettelijk gezien mag een reiziger niet zonder paspoort het land verlaten Alternatieven op het paspoort

zijn daarom een inbreuk op de soevereiniteit van Afghanistan

FT Optie die nagelopen kan worden aanvragers militair uitviiegen Hierbij hoeven indien NL
00069 288495



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

identiteit wordt vastgesteld o b v een identiteitsbewijs of elders Er zijn landen die hiervoor

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

Motie Piri 3 6 2021

[verzoekt de regering om voor 10 2» [sjederlandse aanwezigheid alle mogelijkheden te benutten om ervoor te zorgen

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

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

identiteltsdocumenten ook via bevriende ambassades consulaten en mllitaire bases het proces waar mogelljk te

vereenvoudigen en in te korten desnoods de mensen op te halen evenals Afghanistan veteranen die tolken willen

helpen actief te ondersteunen bij hun belangrijke werk en het uitwerken van een evacuatieplan op basis van het

prlndpe no man left behind voor het geval develligheidssituatieter plaatse nog verder verslechtert ]

^ Huidige stand

DEF heeft 273 tolkenpassen verstrekt

o 108 tolken zijn in NL aangekomen

o 53 bevestigd door DEF die nu in de procedure zitten

o Ontbrekend aantal 112

KAB voIgt de 53 proactief op

o 7 aanvragers 1 maand geen reactie

o T3 aanvrager ]jn bezig met verkrijge^eis3ocumen e^no^Ten^ezl^a^aspooff^^3ez
|categorie is dus kwetsbaar en zou gebaat zijn bij een alternatief

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

meenemen of ouders broers zussen l h g v problemen met documenten wordt

vertrouwensadvocaat ingeschakeld Een aanvrager herhaaldelijk niet komen opdagen bij zittingen

NB aanvragen van paspoort kan enkel o b v een Tazkira {Afghaanse Identlteitskaart Wachttljd voor Tazkira

gemiddeld 2 maanden

Daarnaast veel vertraglng vanult de tolken zelf veelvuldlg hebben mensen uitstel van 3 maanden gevraagd

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

Indian documenten in orde bewijslast plus wettelijk vereiste documenten doorlooptijd van aanmeldingtot

vertrek 3 weken {Sinds juni 21 vijf snelle aanvragers

Vereiste documenten

o Geldig paspoort

o Trouwcertificaat t b v vaststellen familieband vereist om kindontvoering uit te sluiten

o Ihgv ontbreken trouwcertificaat geboortecertificaat

o Geen vereiste we opgevraagd voor dossier indien in bezit aanvrager Tazkira Afghaans
iden titeitsbewijs}
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I0 29 ^i0 2|^ I0 2e |@minbuza nl1 MO 2e |qo 2 I0 2e |@minbuza nn l I

|1Q 2^^ 10 26 I@minbuza nl1 l i0 2e l j i0 2e l I0 2e feminbuza nl1 jiQ 2e |ic 2^M i0 2e l@minbuza nll
10 29 | i0 29]fl 10K29 l@rninbuza nl]

10 29 n iOK2y~l@iTiinbuza nl1 | I0 2e | | i0 2g | 10 29 ~l@minbuza nl1
1Q 2e T

Sun 8 15 2021 3 07 41 PM

Subject RE Bericht op rood A^hanistan
Received

To

Cc

From

Sent

Thur 8 19 2021 11 16 14 AM

Dank voor het informeren Ik ga het ophalen Ik hoor tzt wel wanneer het tweede product klaarligt

Gr |l0 2e

From 10 2e 10 2 3 10 2e @minbuza nl

Sent zondag 15 augustus 2021 16 05

5 minbuza nl | 10 2e |g0^ I0 2e [ gminbuza nl | 10 2

@minbuza nl 10 26 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 ^6| l0 ^^ 10 ^s @minbuza nl

10 29 I0 2eTo

10 2e

10 29 10 2 S minbuza nl

f10 2e |@minbuza nl | 10 2e ^ | 10 2e |
~

Subject RE Bericht op rood Afghanistan

Ha|[i0] 2e |^ collega s

Het eerste bericht is aan jullie verzonden en zou klaar moeten liggen Er wordt op dit moment een tweede bericht

opgesteld over de melding dat Ghani het land zou hebben verlaten Deze volgt zodra hij af is ook op rood

Hartelijke groet fo^

10 2e 10 2e @minbuza nlCc

10 2e 10 2e @Tnmbiiza nlVan

Datum zondag 15 aug 2021 3 20 PM

Aan | l0 2e |^fb ^ ^ 10i 2e |@mmbuza n J 10 2e | t]0M2^li I0 2e [@minbuza nl I 1pjl2gi
nfSminbuza ^ J 10 2e | ^10K^e ^^ 00 2e fembuza nI jlOK^epO 2^^ I10 2e |@jnmbiiza nl

10 2e t^10 2eH 10 2e |@mmbuza iil

I0 2e ‘^minbuza nl | 10 26 L | l0 {2e | 1 I0] 2e |@miiibuza nl

^10 2e

10 2e

Kopie

Onderwerp RE Bericht op rood Afghanistan

10 2e

Best^l0 2

Dank voor alle info en fijn dat er bij jullie ook opschaling plaatsvindt We gaan ermee aan de slag

Mvg
h0 26

From | lO 2e ^l[o ^ 10 2e |@minbuza nl

Sent zondag 15 augustus 2021 14 06

@minbuza nl | lO 2e H 0 2^ j 10 29 |@minbuza nl | 10 2

@minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2® @minbuza nl 10K2glll IO 24 10 2e @minbuza nl

10 29 10 26To

10 2e

10 29 |10 29K 10 29 g minbuza nl

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

10 2e

Subject Bericht op rood Afghanistan

Beste collega s

Zoals vanochtend toegelicht is het landenteam aan onze zijde tevens opgeschaald om een zo n goed mogelijke duidingte bieden

Ze gaven me zojuist aan dat er vandaag een bericht op rood aan jullie zal worden gedistribueerd Ik mocht hieronder alvast wat

lijnen dep v delen die vender in dat bericht worden toegelicht
• Er circuleren nu veel berichten dat Ghani gaat opstappen Opvolger is al in Beeld Jalali Anas Haqqani is met een 9

koppigeTB delegatie in het Arg gesignaleerd
• Gevangenissen worden inderdaad leeggemaakt v w b KBL nog geen berichten

• TB zeggen buitenlandse vertrekbewegingen toe te staan vrijwillige westerse achterblijvers moeten zich op termijn

melden bij de TB

I0 2e @minbuza nlCc

Hartelijke groet

10 2e
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I0 2e|t |i0 2€|f I0 2e |@minbuza nn 10 2e | | 10 2e ||| 10 2e

I0 2e l dl^ 10 ^ n@minbuza nI]
I0 2e I | iO ^

Sat 9 4 2021 5 54 01 PM

To @minbuza nl]
Cc

From

Sent

Subject RE Feitenrelaas

Received Sat 9 4 2021 5 54 02 PM

Asielaanvraoen tiidliin docx

Tiidliin tolken KAB MA docx

Hierbij

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

Sent zaterdag4 September 2021 12 25

10 {2e I | 10 2e | ^ 10 2^ | gminbuza nl | 10 2e | |ci0 2e | ^ 10K2e

Subject RE Feitenrelaas

@minbuza nlTo

Asiel mag ook apart Geen probleem

I0 2e

Sent with BlackBerry Work
www blackberrv com

From I0 2e | | 10 2» | j 10 2e

Date Saturday 04 Sep 2021 10 50 AM

To | 10 {2e t|{1Q 2e]| ^ 1Q 2e

Subject RE Feitenrelaas

@minbuza nl

@mmbuza nl l0 2er 0 2u c I0 2e @minbuza nl

Ik had asiel apart gedaan maar dat kan ik heel snel samenvoegen Laat maar weten

Sent with BlackBerry Work
www blackberrv com

From I0 2e | l0 2e |
Date Saturday 04 Sep 2021 10 44 AM

To ^10 2e| |l0 2^ j 10 2e |@niinbuza nl | 10 C2ej | | 10M26 |
’

Subject RE Feitenrelaas

10 2e @minbiiza nl

@mmbuza nl10 2e

Ha |iO 2Hl

Daar hebben io 2e en ik al een overzicht van voor tolken incl asielverzoeken Wil je dat document van ons hebben

Verzonden met BlackBerry Work

Cwww blackbenv com

VaD |l0 2^tf^H 10 2^@minbtiza nl

Datum zaterdag 04 sep 2021 8 52 AM

Aan | 10 {2e | [ lOK2e |
Onderwerp RE Feitenrelaas

@minbuza nL I0 2e l0 2e @minbuza nlI0 2e 10 2e

Voor de goede orde we makennu onze eigen tijdslijn voor de tolken Beter om alle stappen en acties goed op een rij^e
te zetten

10 2e

00071 288498



Sent with BlackBeny Work
www blackberry coin

From 10 2e 0 2 10 2e @mmbiiza iil

Date Friday 03 Sep 2021 8 42 AM

To I 10 2e ^ | 10 2e |
_

Subject RE Feitenrelaas

@mmbuza nl I0 2e
^
I0 2e @minbuza nlI0 2e 10 2e

10 2e
^

Geefjij het maar doorJ0 2^]nag ook een volgende versie stiiren zodat we de tekst beterkumien beoordelen

10 2e

Sent with BlackBeny Work
www blackberrv com

From 10 2e 10 2e

Date Friday 03 Sep 2021 8 32 AM

To ^10 2e|j|l0 2^ri| 10 2en@miTibuza iil | 10 2e | 10 2e |
Subject RE Feitenrelaas

10 2e @minbuza nt

@mmbuza nlI0 2e

Helder doe jij een berichtje aan i’t 2egof moet ik het even doorgeven

Verzonden met BlackBeny Work

www blackberry coin

VaD l|lO 2^l lO 24ri[ I0 2e ]@minbiiza nl

Datum vriidag 03 sep 2021 8 30 AM

Aan | 10K2^J 10K2g |[10] 2g l@minbuza nl rbo] 2e | | ioj^ | 1Q 2e]

Onderwerp RE Feitenrelaas

@mmbuzajil

Ik ben eraan begonnen maar het is veel werk nog

Ik rondhet vanavond af wanneer ik tenig ben van Zoutkamp Bovendien stem ik het ook af meJ iO 2e] die er vandaag naar

kijkt

Dus ons commentaar komtnog

10 2e

Sent with BlackBerry Work
www blackberrv com

From 10 2e 10 2e

Date Friday 03 Sep 2021 8 05 AM

To I lO C2e] | | 10 2e |
Subject FW Feitenrelaas

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl i0 2er 0 26t I0 2e @minbuza nl10 2e

Goedemorgen beide

Is onze input van gisteren al met DAO gedeeld Geloof dat ik het namelijk niettemgzie in deze bijlages
00071 288498



Groet

10 2e

Van | 10 2e |jfo 2^ 10 2e ^@minbuza nl

Datum vriidag 03 sep 2021 7 33 AM

Aan [l0 2^j0 | lQ 2e |@minbiiza iil | I0 2e | | 10 2e |
Kopie I0 2e | | ^ 2e |@minbiiza nl

Onderwerp FW Feitenrelaas

@minbuza nl10 2e

10 26 |^ 10 2e

Ref mijn mail van vannacht bijgaand twee nieuwe versies schoon en tracks waarin de laatste input van Defensie is

verwerkt Als jullie nog niet waren begonnen zouden jullie daar naar deze schone versie willen kijken En daarop da arin

je commentaar willen verwerken

Dank en groet

I

I0 2e f5 mindefiil 10 2e @mindefnlVan

Datum vrijdag 03 sep 2021 5 52 AM

Aan | 10 {2e |j[ 0 2ij ^ I0 2e n@miiibiiza nl 10 2e

10 2e |f£minienvnl | l0 2e H0 2^ I0 2e l@minbnza nl J I0 2e |J 10 26 | ^ 10 2e

Kopie I lOK2ey~^@md nl j I0 2e @ind nl J i i0] 26 @itid til | {I0 2e |@ind nl J I0 2e~ |@md nl

10 2e |@md nl J I0 2e lQ 2e ^@minbiiza nl ]| nQ 2e | 2e ^ininbiiza n^
10 [2e l@niindef nl j 10 2e ]@nimdef nl

Onderwerp RE Feitenrelaas

@minbiiza nl I0 2e @minienv nl

@minbuza nl

I0 2e

Dag alien

Graag gaat hierbij het feitenrelaas met alle DEF input ik heb beide documenten ook op de SWR gezet Het is nu

zaak om niet meet in het oude feitenrelaas op de SWR te werken Ik neem aan dat het praktisch is dat we hem

gezamenlijk doorlopen voordat we hem aanbieden Ik ben hiervoor vanaf 08 45 uur beschikbaar want meet eerst

het kroost naar school brengen

@ 0 2 ^ zou je deze ook naar {i0 2e en io 2e willen sturen

Hartelijke groet
10 2«

Van lO 26 CiO 2o I0 2e @minbuzg nl

Verzonden vrljdag 3 September 2021 01 25

Aan 10 2e bs AL DGB DIA CL MISSIES \ 1Q 2e |@mindef nl

10 2e gminjenv nl 10][2e 1oi 2^ I0K2 ] g minbuza nl

I0 2e I0 2e

10 2e 10 2e 10 2@minbuza nl

5 minbuza nl10 2e

10 2e |@ind nl 10 2e l@ind nl 10 2e 10 2e 5 minbuza nl | 10 2^@ind nlCC 1D 2e

^10 2ej 10 26 @minbuza nl

Onderwerp RE Feitenrelaas

Allen

Ben klaar {l0 2e ieeft het weervan me overgenomen

Ik heb separaat ookals Word doc aan iOK2e 10] 2e wnd

met verzoek om morgenvroeg nog even te kijken of we geen belangrijke feiten missen

Hieronder een aanzet voor de aanbiedingsbrief

10 2e l ambassadeteam gestuurd10 2« en I0 2e

Geachte voorzitter

Hierbij bieden wij u aan het tijdens het debat van 17 augustus jf met de Commissie Defensie toegezegde feitenrelaas overde

van tofken en andere groepen uit Afghanistan in de afgelopen periods Dit relaas is gebaseerd en opgesteld op ^288498
PeseniKbare informatie terwijf de crisis in Afghanistan nog voortduurt Een nadere evaiuatie van deze operatie zal nog woraen



opgestefd Meerinformatie daaroverzaf het kabinet de Kamer doen toegaan in de stand van zaken briefs die voorafgaand aan het

plenaire debat wordt verstuurd

Wat mij aangaat kunnen we hier ook meteen vermelden dat we deze evaluatie door een onafhankelijke commissie {net als de

evaluatie over 20 jr inzet in Afghanistan zullen laten uitvoeren Maar als dat in de stavaza brief beter uitkomt kan ik daar ook mee

leven

Ik ga nu in ieder geval slapen ©

Ademaln

10 2e @mindef nl 10 26 @mindef nlFrom

Sent donderdag 2 September 2021 23 02

@minienv nl 10 2s 10 2^ 10 2e] 5 mmbuza nl10 2e 10 2«10 2e S minbuza nl

@minbuza nl

S3ind nl 10 29 j 0] 2^ 10 2e @minbuza nl

To

■ lOK2e I0 2e

10 2« gind nl 10 2® 10 2® gind nlCc 10 2«

10 26 @minbuza nl

Subject RE Feitenrelaas

All

Ik kan helaas niet goed genoeg bewerken vanuit de WordApp ik kan onder andere geen opmerkingen invoegen en

wil daar bij dit document eigenlijk geen concessies aan doen Mijn voorstel is daarom

Dat ieder van jullie me een seintje mail mobiel geeft zodra je klaar bent met bewerken

Zodra ieder van jullie eruit is zet ik het doc over naar het DEF systeem
Ik voer al het DEF commentaar in zet die versie weer op de share en geef jullie een seintje dat hij weer
bewerkbaar is dat laatste zien jullie dan morgenochtend
Voor het afetemmen met de lijn stel ik voor dat morgen via de mail te doen

Wordt vanavond dan een latertje maar dat moet maar even Zijn jullie hier OK mee

10 2eCheers

10 2«

isenior oeieiasmeoewerKer

Directle Internationale Aangelegenheden
Directoraat Generaal Beleid

MinisterJe van Defensie

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | H105
Postbus 20701 I 2500 ES | MPC58B | Den Haag

rr[ j |» 10K2eU

EI 10 2a l@mindef nl

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van beiichten

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

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

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

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

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

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

nisch verzenden van berichtenr

00071 288498



|T0 29 | i0K2eyi[1 I0 2e |@minbuza nl1 jlO 2e| |iO 2^f I0 2e |@minbuza nil | ^QK^e |
i0 2ej^ 10 2e |@minbuza nl1 1 lQ 2e | pl^ir^^^10 2e |@minbuza nl1 1 lQ 2e I | 1Q 2e |[| 10^

iOK2e | | lOK2a | 00 29] l@minbuza nl] ji0] 2e^ defl iQ 2e |@minbuza nl] | iQ] 2e |
{I0 2e I@minbuza nl1

To

@minbuza nl]

|10 29|^ {10 2e @minbuza nl1 ii0 29 1Q 29

Cc 10 2e 10 26 10 26 @minbuza nl]
From i0 2^ ^i0 26

|l0 2e| Thur 9 16 2021 2 16 57 PM

Subject Doha calling 16 9

Received Thur 9 16 2021 2 16 59 PM

Gisteren natuurlijk toch het belangrijkste het debat TerwijI ik dit schrijt is de kop van de Telegraaf Lot Kaag onzeker CU heeft

sleutelpositie

Gisteren ook het wekelijksel ^0K2a [pyerleg Was voornamelijk uitwisseling van info Merk dat ik hier in Doha al een betere

informatiepositie heb

Over de 10 2a heb ik een separaat bericht gestuurd

We hebben hier een veiledig vernieuwd SCOT team En tot onze grote vreugde komen er ook weer twee vluchten aan Er wordt

hier door Team Doha en de10 2e SCOT collega s nu hard aan gewerkt Verder maken onze collega s zich nuttig met het zoeken naar

tijdelijke kantoorruimte Gisteren was ik met hen in een mooi tijdelijk kantorengebouw Leek ons perfect en vooral ook flexibel

Hopelijk heel snel meer duideliikheid

Ik stuur jullie separaat verslag van de I0 |2a ^an gisteren en schrijf ook nog wat over ~’ ^ 2a Volgende week leg ikdat

graag bij I0 2e maar het visum proces is helaastraag Daar is een hoop heen en weer ge app en ge mail over

metl I0 2a ^en een

10 2a

10 2a

Ik kijk uit naar onze vergadering van morgen Ik heb eerst een lunch bij

groep vrouwelijke ambassadeurs

Met groet uit Doha 10 2e

10 2a

Embassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan

00072 288519



10 29 |X iO 2^^ I0 2e |@tninbuza nl1 ioj^ |iO 2^| I0 2e |@minbuza nll
I0 2e| 10 29 ]
Sat 9 4 2021 4 36 04 PM

To

From

Sant

Subject PPT fase 1

Received Sat 9 4 2021 4 36 05 PM

Evacuatie operaties pptx

Dag| 10 p6 |j^j
Gevoegd de ppt die ik gepresenteerd heb aan

Geen tijdlijn per minuut uur wel een chronologisch verloop

@ I0] 2i J wellicht heb jeer lets aan

Best regards

10 {2e SOCOM

10 2e

10 {2e

T^f^KO 700

Mt^fOK^tO 700
10 {2e

Sminbuza nl

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior | Malalai Watt Shar e Naw Kabul Afghanistan

E M0 2e

00073 288543



lOK2€HiO 2eH lO 2e |@qmail cotnl iO 2e|t |iO 2^f I0 2e |@minbuza nn
iQ 2e j| 10 2e |
Fri 9 10 2021 2 43 06 PM

To

From

|i0 2e|
Subject Kabul tijdlijn plus aantekeninqen |l0 2^
Received Fri 9 10 2021 2 43 41 PM

Tlldsliin Kabul evacuatie xisx

I0K2O

Als je dit leest is het wel duldelljk waar steken laten vallen vallen

Groeten

I0 2e

00074 288544



I0 2e|t |i0 2e|^ I0 2e |@minbuza nn
I0 2e 1 1 10 ^

Sat 8 14 2021 5 42 05 PM

To

From

Sant

Subject FW SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Sat 8 14 2021 5 42 06 PMReceived

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

Sent zaterdag 14 augustus 2021 19 34

To lOKZe @mindef nl

Cc |C10 2e |J [10 2e |
gminbuza nl

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Veel dank

10 2e 5 minbuza nl 0 2e 10 2e

I0 |0 2^jd 10 2e ®minbuza nl 10 2e @mindef nl

10 2e 5 minbuza nl ^ IO 26ijX2e

©mindef nl10 2e

10 2e @mindef nl {I0 2e @mindef nlFrom

Sent zaterdag 14 augustus 2021 16 55

I0 2e ©minbuza nlTo

|@minbuza nl | 10 2 | l0 2e |
l0 2e i©minbuza nl 10 {2e {

•

0 {2^ 10 2e i©minbuza nl 10 2e [@mindef nl

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Cc 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl |lO 24j 2e

©mindef nl10 2e

Dag i0 2e

Tolken in groen akkoordl Neem aan dat we ook alles doen om de tolken waarvan DEF heeft vastgesteld dat ze voor

ons hebben gewerkt ook zonder papieren mee te nemen

Voor wat betreft belteam heb ik fin cc gevraagd het aanspreekpunt te zijn Ik heb de DOPS

gevraagd om ook iemand te leveren en de vraag voor iemand die Dari spreekt staat uit

10 2e

Gr

10 2e

From I0 2e ^[lQ 2^ j lQ 2e

Sent zaterdag 14 augustus 2021 16 39

©minbuza nl

10 2e10 26 ©mindef nlTo

©minbuza nl j i^ 24 K2eCc | 10 2e t| 10 2e |
10 2e SJminbuza nl 10] g 0 {2lfe 10 2e SJminbuza nl

Subject FW SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Importance High

Ha jiO 24 dit wacht nog op akkoord Laatste punt moeten we ihl van de heel snel verslechterende situatie in Kabul vanuit NL gaan

doen of in elkgeval ondersteunen Het zou het beste zijn als er zsm een belteam wordt opgezet vanuit Defensie liefst met een

aantal tolken die Dari spreken om goedgekeurde tolken actiefte benaderen over de evacuatievluchten naar NL en af te stemmen

met de IND Vanuit BZ is ervaren collegfelf^ 2i I0 2e 10 2^ beschikbaar om te helpen bij de coordinatie afstemming met de post

Ik kopieer

HGrt

I0 2e ©minbuza nl I0 2e I0 2e I0 2e

I0 2e in die dit coordineert in Kabul

10 2e

From I0 2e ^| 10 2e |
Sent zaterdag 14 augustus 2021 11 22

To 10 2e ©mindef nr 10 2e g mindef nl DAB 1Q 2e HMD 1Q 2e

10 2e ©minbuza nl

©ind nl 10 2e 2e

IND A B DHR Ol 10 2 |@ind nl

10 2«Cc |lO 24 10K2e 10 2^ |@minbuza nl |l0 24^0 2^
^ 00 2^] | ©minbuza nl 10 2e|i S B B de | IOM2e] @minbuza nl [10 2e 10 [2e]

Subject SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Importance High

Hi alien

Komende week mogen we een charter verwachten in Kaboel Ik heb een overzicht gemaakt van de tolken die door DEF

geidentificeerd zijn en in het bezit van een paspoort De volgende spoedverzoeken aan jullie

1 Kunnen jullie akkoord verstrekken voor de tolken in groen {documenten beschikbaar zodat ze toegelaten kunnen worden

tot de charter 21 pax

2 Bij akkoord kan IND de bijgevoegde paxlijst invullen voor de tolken toegestane familieleden incl de vereiste

documentgegevens LET OP sommige mensen verzoeken non eligible familieleden mee te nemen daar graag ook met

spoed uitsluitsel op Mensen die niet op de paxlijst staan zal geen toegang verleend worden

^ Ma retour Wij nemen met spoed contact op met de tolken op de paxlijst om hen te informereffiveWeffreKnnoien

00075^^1^ de charter{s bekend waarop zij geplaatst worden horen we dat ook z s m Deze coordinate vindt bij DEF plaatt

@m inbuza nl

I0 2e ©minbuza nl

nan

288593



Greet

10 2e

Help save paperf Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

00075 288593



10K2e ^ I0 2e10 2eTo 10 2e J @CQa nl1

10 2e@coa nl1 [ 1Q 2e I 10 2e 10 2e10 2e 10 2e@coa nir @minbuza nl1

] I0 2e fl iO l2^ |@minaz nl] jiO 2a|
10 2e ^mindef nll {I0 2e ~|@niindef nl]j io C2e j I0 2e | a niinbuza nl1 | lOK2g | 10 24 10 2e |@minbuza nl1

I0 2e |@minbuz^nl] | I0 2e iP 2e |@minbuza nl] | iO 2e t jo^ I0 2e |@minbuza nl]
I0 2e [| I0 2e |@min^za nl1 [ I0 2e |@nctv minUnv nl[1 1Q 2^ |@nctv minienv nl1
I0 2e l@minaz nff iQ 2e |@minaz nl1 l I0 2e 111 lQ 2e 1@minbuza nl1 | lQ 2e |

10 2^ |[| i0 2e |@minbuza ni]i| 10 29 |p lQ 2e |@minbuza nl] | I0 2e H i0 2ej l@minbuza nl] | iQ 2e | tiQ 2e

0 2| io 2e |@minbuza nl1 r iOK2e V io 2e @minbuza nll ] d0 29 i^0 24
I0 {2e |@r^uza nl] | 10 2b]|^0K26| 10 2» |@minbuza nl]^^0 2^j| Ioh^

~

10 2^ 1@minbuza nl1

10 |2b @minbuza nl]10 2e

10 2e

10 2b i^minbuza nl] I I0 2e

io 2e |@minbuza nl1 l io 2e ^^0 2| {io 2e |@minbuza nn
1Q 2b I@minbuza nl1 1 iQ 2e |@ind nl|1 1Q 2b |@ind nl1

I0 2e |@mindef nl[| iOK2e |@mindef nl]l i|0 2N no 2B |[| 10 2b] |@ind nl1 | 1Q 2b

I0 2e | I0 2e |@minbuza nil | ^@mindefnl F io 2e |@mlndef nl1
i0 2e I 1Q 2e l@minbuza nl] R^ 2b I j1Q 2e| i^2e n@minbuza nl] | i0 2b

io 26 |i10 24 I0 2e |@minbuza nn I 10 26 [ io 2e io 2e I@minbuza nl1 1 io 2e

10 2b|^ ib 2B |@minbuza nl] T iQ 29 [| 10 ^
0 2j@n7inienv n | Q 2teminienv nl1j i0 2e j io 2e |@mindef nl1 l io 2e[iQ 2 ]j io 2e |@mindef nl1
lO 2e H I0 2e n@minbuza nl1 | 10 29 | fi0 2e|^ I0 2e |@minbuza nl]j I0 2e | 10 2V |@minbuza nl] | i0 2e

|i0 {2e| 10] 26 I@minbuza nl1 1 QQM2 | |1Q} ^|| I0] 2e |@minbuza nij |{io 2e |
I0 2e ^@minbuza niX^|0 2fenctv minienv n l1|0 2|@nctv minjenv nl1 | qo 26 i0 2e |@minbuza nl]

10 2e n@minbuza nil r I0 2e I

10 2e

10 2e

H I0 2e I@minbuza ni1
i0 2b |@minbuza ni]

@minbuza ni1 l {1Q 2b10 2b 10 2e @p iinhiJ7a nlV

10 2s

10 26 E
10 2b [|10 2^^ 10 2» |@minbuza nl1 l
I0 2e |] I0 2e I@minbuza nl1 1 1Q 2 [

|i0 2€| I0 2e |@minbuza ni1 l 10 2b n0 2e |@minbuza nl1 | iQ 2e | | I0 2e

I0 2g |@minienv nl1 i|iQ] 26[i |iO 26j[^ {iQ [2e] |@nninbuza nl1 l no 2e |
10K2B l@nctv minjenv ni] I 10 2b I

10 2i|0 2D io 2e |@minbuza ni1 r iP 2e Ti^e
^ 10K2e ^

1Q 2e

10 26 1 10 2er
10 2e @minbuza nl]

10 26

i0 2b|1 10 2b \@ min buza nj]

i|^ I0 2e |@minbuza^ni1 Ri0 2e ni0 2e| io 2e I@minbuza ni1
10 2e

10 2e

@minbuza ni] l
io 2e |@minbuzanl1 [io 2^ | iO 2e |[| io 2e |@minbuza ni1 ^0 2^

I0 2e [| 10 {2b n@minbuza nl1 | 10 2b |^0 2| 10 2e |@minbuza ni1

i0 2b |@minbuza ni]

[10 29 H io 2e |@minbuza nl1 l I0 2e

10 2b l@minbuza nl]

I I0 [2e] i0 2ej iOK2e |@minbuza nl] [iOK2^HiO 2BlE 10][2b |@minbuza nl]r I0 2e

l@rrjnbuza nl]

i0 2b

i0 2b

I0 2e [ J@minbuza ni]10 2e 10 2e10 2e

10 2bFrom

Sent

Subject Versiag crisisberaad A^hanistan opvang in NL

Received

20210820 Crisisberaad Afghanistan opvang in NL DEF docx

Fri 8 20 2021 4 21 05 PM

Fri 8 20 2021 4 21 08 PM

Coiiega s

Hierbij het versiag van het crisisberaad Afghanistan opvang in NL van vanochtend

Vriendeiijke greet

10 2e

BZ Crisisteam

00076 288615



10 2e]| 10 2e | 10 2eTo @minbuza nl]
10 2e| |lQ 2^
Thur 9 2 2021 7 37 13 AM

From

Sant

Subject FW laatste dagen
Received Thur 9 2 2021 7 37 14 AM

10 2e

Dit relaas stuurde ik eerder aan Nooit wat meegedaan10 2e

Je kan ook nog vermelden in interviews dat het team wel degelijk een plan had om een eerste extractie te doen zonder

militairen Alleen de toezegde C17 kon niet invliegen en de hekken bleven twee dagen gesloten

10 2e

Sent with BlackBeiry Work
www blackberry com

From i]l0 2^||i0 24 c| iQ 2e |@minbiiza Til

Date Tuesday 31 Aug 2021 10 55 AM

10 2 n@minbuza nl

Subject laatste dagen

Punten die door ons telefonisch zijn doorgegeven kort na het advies van de VS om zo snel mogelijk de airport te verlaten

1 Voorafgaand het plotselinge vertrek van de Castor compound Ambassade compound zaterdagnacht waren door de post de

gebruikelijke voorbereidingen getroffen om een dergelijke evacuatie mogelijk te maken Vooral het verwijderen van

gevoelig materiaal en foto s was essentieel

2 Een van de gevolgen was dat de server onklaar is gemaakt en de post geen betrouwbare communicatiemiddelen meer had

om gevoelige informatie binnen te krijgen Daarmee ontbrak een schakel in het verkrijgen van een goed beeld van de

situatie in Kaboel De post kon ook alleen nog via telefoon en Signal communiceren om Den Haag op de hoogte te stellen

van de situatie

3 Op de nieuwe locatie op de airport is direct alles in het werk gesteld om de lokale staf te bereiken en de ambassade te laten

functioneren binnen de beperkingen van de toenemende veiligheidsrisico s

4 Op de airport bleek de veiligheidssituatie veel slechter dan verwacht met regelmatige binnenkomende dreigingen

schotenwisselingen en noodzaak tot het in de nacht onderbrengen van alle staf in bunkers

i0 ib

6 De ambassade heeft desondanks met aanzienlijke risico s op maandagochtend een eerste plan gemaakt om bij een van

de gates een extractie mogelijk te maken van de lokale staf

hebben toen alles in het werk gesteld om dat plan uit te voeren Toen de veiligheidssituatie

verder was verslechterd bleken de gates door Turkse troepen noodgedwongen te zijn gesloten Ook bleek het ingeplande
C17 toestel niet in te vliegen

7 In de briefing die mIddag werd door de VS aangegeven dat het luchtrulm alleen nog toegankelijk was voor VS vllegtuigen dat

bij een mogelijke aanval op de landingsbaan mortier etc de schade een isolement zou kunnen veroorzaken en dat de

voorraden op de airport snel achteruitgingen Tegelijkertijd was de indicatie dat de Taliban de airport langzamerhand aan

het omsingelen was

8 Na die briefing bleken al eerder

10 1b

i0 ib

te zijn vertrokken deels te vervangen na een kort onderbreking

door meer milltaire teams en in een eerder stadium ook de diplomatlestaf van cK4h Jite zijn vervangen door militaire

10 2a |oo H0 28tond op het punt te vertrekken De I0 2aj ambassadeur adviseerde om een snel vertrek te overwegen

9 De opzet was de de NL vertegenwoordlglng door een nleuw team zou worden opgevolgd met een sterke militaire en

persoonsbeveilingscomponent Dat deze rotatie niet volledig naadloos was hangt samen met de door d^ 0 ^^ngegeven

drelgingen het ontbreken van adequate communicatiemiddelen en de beschikbaarheld van militaire ondersteuning voor

het personeel ook om de taken m b t de extractie van Afghaanse staf tolken etc mogelijk te maken

10 Bovendien zouden twee dagen lang de VS hun capaciteit om mogelijke aanslagen te weerstaan opvoeren en daarmee het

toelaten van vluchten minimaliseren tot vluchten die troepen in zouden vliegen |0 3 P ^^^ «^ Ookzouden de

00077gesloten blijven tot de consolidatie van de VS troepen [overname varjiO0 ^ afgerQnd zou zijn

10 2a

288621



11 Omdat achter te blijven staf volledig afhankelijk is van een veel uitgebreidere bevelliging die toen nog niet beschikbaar was

kon het ambassadeteam met de toegenomen dreigingen niet meer zijn taken uitoefenen waarmee de kern van

aanwezigheid was komen te vervallen Het nieuwe team olvde Ambassadeur beschikte wel over deze middelen

00077 288621



Crisisberaad Afghanistan evacuatie

01 09 2021 15u

Aanwezig Aanwezig tl0 2e^|l0 [2e[| | I0 2e | vz KlO [2e |ifo ^ 0 [2e | dO 2
^

I 10 2§^
I0 2e I Cmotie tearn ^ 10K2e [[00 2^^ | 10 26 n 10 2e | DCV d 10 2e

10 2e I n0 2e | i BSB^{10 2^ 2e | DAO | 10 2e || 10 29 ] CDQPS J d^e
ddlO 2^rKAB Team 1W2BH ii 10 2B^ Cc6mT l 10 2e |^d0pey]7^otie team |10 ^2B^ | 10K^
DBF I 10 2b 10 2b I DOBS |l0 2e|J|l0 2ei crisisteam secretaris

ae

Beeldvorming

Evacuatiemoqeliikheden
• M BZ reist momenteel door de regio Qatar^ Pakistan Turkije om nieuwe mogelijkheden om

mensen uit Afghanistan te laten reizen te onderzoeken

• Ten aanzien van nieuwe mogeiijkheden voor evacuaties bespreken we de voigende opties

Viuchten van Qatar Airways tussen Doha en Kaboel Mogeiijk start vluchten binnen drie

dagen
Viuchten van Pakistan Internationai Airiines PIA op Kaboel

Evacuatie over land naar Islamabad | iQ 2a ^js het geiukt om personen per bus naar

Islamabad ter ven oeren

Evacuatie per eigen NL vilegtuig De Nederiandse C130 staat in Islamabad Er is

bemanning en beveiliglng en er zijn SCOT ers ter plaatse
Evacuatie over land richting Iran

1

2

3

4

10 2a5

10 2a

Inzet van andere commerciele carriers6

Bovendien

• Er zijn berichten over het gebruik zijn van de luchthavens in Qandahar Mazar i Sharif en

Herat Informatie dat het luchtruim boven Afghanistan ongecontroleerd is Voorveilige
overvluchten zijn vliegtuigen met toereikende technische uitrusting nodig

I0 2g

Politiek

De Kamer wil uiterlijk maandagochtend de tijdlijn het feitenrelaas ontvangen Dinsdag zullen

naar aanleiding daarvan schhftelijk feitelijke vragen worden gesteld Het feitenrelaas is een

gezamenlijk product van BZ DEF en IND

In het feitenrelaas wordt ook nader ingegaan op hoe het reisadvies de afgelopen maanden

stap voor stap is aangescherpt
Dinsdag wordt besloten over wanneer het plenair debat plaatsvindt Voor dit debat moeten de

feitelijke vragen zijn beantwoord

Ook de drie sets Kamervragen beantwoorden we idealiter voorafgaand aan het Kamerdebat

Er komt nog een stand van zakenbrief die ook ingaat op de Motie Var ^0 2^
Vrijdag vindt een BWO plaats tussen MP M BZ M DEF en M JenV Dit leidt naar verwachting
tot duidelijke aanwijzingen mede ten aanzien van verdere prioritering

Oordeelsvorming

Evacuatiemoqeliikheden

Algemeen
• Ten aanzien van nieuwe mogelijkheden om via lucht te evacueren moet rekening worden

gehouden met de mogelijkheid van opnieuw grote chaos op de betrokken luchthaven s

• Er is momenteel geen zicht op de mogelijkheid van evacuaties via de luchthavens in Qandahar
Mazar i Sharif en Herat

• Nu de eerste fase noodevacuaties voorbij is zal politiek moeten worden geprioriteerd wie erbij
verdere mogelijkheden kunnen worden geevacueerd Wanneer personen zelfstandig uit

Page 1 of 3
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Afghanistan kunnen wegkomen zijn personen volgens de huidige lijn zelf verantwoordelijk
voor doorreizen naar Nederland Onderdeel van politieke besluitvorming moet ook zijn of

personen een eigen bijdrage moeten voldoen wanneer ze door NL zijn geevacueerd Dit is in

lijn met evacuaties in het kader van de BBB

• Wanneer er weer sprake is van evacuaties^ moet er voldoende capaciteit worden ingeroosterd
om vanuit Nederland personen te bellen en te begeleiden Dit geldt zowel voor de tolken de

Nederlanders en personen met NL verblljf als de personen die vallen onder de motle Belhaj
Een volcontinue rooster wordt geprobeerd te voorkomen als de situatie op dat moment het

toelaat

• Wanneer het evacueren weer op gang komt wordt via het crisisberaad gecoordineerd wie er

op welke vluchten zullen kunnen vertrekken

Vluchten van Qatar Airways
• In eerste instantie drie vluchten per dag met transit in Doha 10 2a

I0 2a

ten aanzien van deze

optie Het zou gaan om de mogelijkheid tot het evacueren van 17 000 personen per maand

TLB checkt papieren van personen op de vluchten buiten het toestel Qatar Airways handelt de

zaken in het toestel

Daarmee zou deze evacuatiemogelijkheid mogelijk niet geschikt zijn voor personen die vallen

onder de motie Belhaj omdat dit voor hen te risicovol is In eerste instantie voor Nederlandse

paspoorthouders Van belang
voorwaarden personen mee kunnen vliegen en wat er gebeurt met overhandigde
persoonsdocumenten
In vermoedelijke geval van overhandlgen van persoonsdocumenten aan TLB moet hler

expliciet toestemmlng van betrokkenen voor verkregen worden Vluchten van Pakistan

International Airlines

10 2a

na te gaan wat modaliteiten zijn onder welke10 2a

Busoptie naar Islamabad

• Bij het| 10 2^ initiatief om mensen via een bus naar Islamabad te vervoeren was geen sprake
van militaire betrokkenheid Het lijkt een consulair initiatief te betreffen NL heeft vandaag
overleg met| 1Q 2a | op militair niveau over deze operatic

• Mogelijk kan Nederland aansluiten bij nieuwe | lQ 2aj initiatieven

Nederlandse C130

• Het toestel is niet inzetbaar voor evacuatievluchten vanwege de veiligheidssituatie TLB laat

geen militair luchtverkeer toe in het Afghaanse luchtruim

• C130 vertrekt binnenkort uit Islamabad 10 1b

Over land naar Iran

• De mogelijkheid om via Herat personen over land naar Iran te vervoeren wordt doorj10 2e[i
verder uitgezocht 10 2a

I0 2a

Evacuees

• Naar aanleiding van het BWO op vrijdag komt er richting in de prioritering ten aanzien van de

personen die zich voomamelijk per e mail hebben gemeld
• Momenteel worden de ontvangen e mails gesorteerd Zo kan de registratie verderop in het

proces sneller verlopen Het betreft zeer veel berichten dat een grote personele inzet vraag

wanneer dit moet worden verwerkt HDPO is betrokken bij dit capaciteitsvraagstuk
• DCV belt en stuurt bericht aan alle NLers en mensen met NL papieren die op de lijst staan
• DEF heeft doorlopend contact onderhouden met de tolken

• Het Motie Belhaj team heeft eveneens doorlopend contact onderhouden met personen die door

de preselectie zijn gekomen en in aanmerking komen voor evacuatie naar NL

• Van belang contact te houden tussen de verschillende teams DCV Motie en DEF om

eenduidige communicatie te waarborgen

Besluitvorming
• KAB team Instructie aan ZMA Doha voor ultvraag

modaliteiten voorwaarden en risico inschatting t a v veiligheid voor Afghaanse burgers
• KAB team vraagt ook aan post Doha en Islamabad om vluchtenopties met PIA te

onderzoeken

10 2a over o a
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DCV neemt contact op met ^iQ 2a]| counterpart over de busoperatie Naast vragen over

modaliteiten en ervaringen ook vraag of NL burgers evt zouden kunnen aansluiten

te organiserenKAB team bekijkt de mogelijkheid om een

Motie team en DCVstemmen communicatiebericht af met DEF DOPS

io 2g
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I0 2e|t |i0 2e|^ I0 2e |@minbuza nn
10 2e l dl^ I0 2e n@minbuza nn I 10 2e | | 10 2e |^ 10 2e

I0 2e 1 1 ^10 ^
Wed 8 11 2021 2 09 26 PM

To

Cc @minbuza nl]
From

Sent

Subject RE Graag akkoord Herinnering aan DAO voor akkoord op asielprocedure
Received Wed 8 11 2021 2 09 27 PM

Het probleem is vooral dat deze verantwoordelijkheid van beoordeling of een asielverzoek wel een uitzondering betreft nu nog

steeds bij ons ligt terwijl we dit niet meer kunnen gezien alle andere dingen die nu spelen Hier hebben we geen capaciteit voor dus

is nu de automatische reactie afwijzen Als hier later vragen over komen valt het beter uit te leggen als we dit signaal hebben

afgegeven en DAO heeft besloten dat dit dan de facto het resultaat is of ze een andere opiossing hebben gevonden

FrQm jlO 2 |lQ 24 cj I0 2e |@minbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 14 03

10 2e |
Cc 10M26 | p0M2e| ^
Subject RE Graag akkoord Herinnering aan DAO voor akkoord op asielprocedure

10 2e 10 2e ®minbuza nl

@minbuza nl I0 2e

To

I0 2e @minbuza nl

Zou nog even wachten tot we andere dossiers rond hebben Er speelt te veel rond de LES

@rr inbuza nl10 2e | | 10 26 |
Sent woensdag 11 augustus 2021 16 18

To ji0K2H ^^H lOK2e |@minbuza nl

Cc | 10M2e | [lOM26| ^
Subject Graag akkoord Herinnering aan DAO voor akkoord op asielprocedure

Ik heb nog even met 10 2« gesproken en we vinden het vrij zorgelijk dat er nog geen reactie van DAO op onderstaande mail is

verschenen

We krijgen nu steeds meer verzoeken van partnerorganisaties en zelfs een van

medewerkers

Ik zou graag willen mailen dat

1 We nog steeds op antwoord wachten Dit is erg problematisch in een tijd waar alle politieke aandacht is gevestigd op asiel

vanwege de veiligheid

2 De Ambassade inmiddels niet meer de capaciteit heeft om individuele casussen te beoordelen en vraagt daarom van DAO

hoe zij om willen gaan met het toepassen van de uitzonderingsgrond Het onderwerp is inmiddels zo politiek explosief de

keuze zal zijn of er is geen capaciteit dus we keuren alles af of we leveren capaciteit op een andere manier

Hoor het graag en dan stuur ik het aar Q 2o|sniiO 2einnet iQ 2e jn cc

Greet

10 2eFrom

10 2« g minbuza nl 10 2e 10 {2e 10 2e S minbuza nl

om asiel te verlenen aan10 2g

10 2e

From 10 2e 10 2

Sent maandag 12 juli 2021 12 12

To | 10 26 |H0 2i 10 26

10 2e 5 m inbuza nl

10 2e | | 10 2e |
5 minbuza nl

I0 2e@minbuza nl @minbuza nl

10 2e t|C0 2 |
@minbuza nl jl0 26^ ^0 2^ | 10 [29] |@minbuza nl

Subject FW Voorstel tot taakverdeling acties en herbevestiging instructies voor Procedure asielverzoeken Afghanistan

Dag beiden er ligt a I een hoop op juli ie bord maar toch nog een rappel op deze mail aan 10 2e Kunnen jullie ons jullie
feedback besluit geven dan kunnen we hier weer verder We krijgen steeds meer verzoeken binnen die we graag netjes willen

afhandelen

I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 29 t@minbuza nlCc

10 2e 10 2e

Veel dank

10 2e

From 10 2e 10 2e

Sent donderdag 1 juli 2021 17 24

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

10 2e |J{10 [2e | P
{10 2e @minbuza nl f I0 [2^H^^ lOK^s @minbuza nl

10 2e | 10 2e SJminbuza nl 10 2e I0 2i 10 2e SJminbuza nl l|l0 C29t 10 2e

l^minbuzaTni^ I0 2e [ [iQ 2^ j I0 2e [@minbuza nl C^0 2fe^0 2e | | i0 26j

To

Cc 10 29 0 2oX10 2e 10 29 S minbuza nl i 0 2 10 2e@minbuza nl

@minbuza nl l£X^{I0 2e

1Q t29 N 10 29 @minbuza nl

10 2e

10 2e @minbuza nl 10 2e
^

10 2e

Cl0 2e @minbuza nl 10 2s

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

g minbuza nl10 29

Subject Voorstel tot taakverdeling acties en herbevestiging instructies voor Procedure asielverzoeken Afghanistan

100079‘Ky 288681



Graag vraag ik je aandacht voor bijgaand voorstel van onze ambassade met veel dank aan | lOK2e | t a v de behandelprocedure
van asielverzoeken uit Afghanistan Het betreft een herbevestiging van de staande instructies voor afhandeling van verschillende

categorieen asielverzoeken een voorstel voor detaakverdelingtussen post en DAO en ook een verzoektot acties van DAO om

bepaalde onduidelijkheden weg te nemen of zaken vast te leggen Een en ander is al op werkniveau besproken

Aanleiding
De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert De Taliban neemt sneller dan verwacht districten in door het gehele land

Dit zijn veelal rurale gebieden maarino a Kunduz Faryab Baikh U ruzgan en Paktia naderen de Taliban provinciale

hoofdsteden

Dit leidt tot een toename van IDPs binnen Afghanistan en irreguliere migratie naar buiten Afghanistan Verwachting is dat het

aantal vluchtelingen naar Pakistan bijvoorbeeld op kan lopen naar een extra 2 miljoen als het conflict aanhoudt Richting
Iran houdt de Iraanse overheid rekening met 400 000 1 min vluchtelingen

Grenzen met alle buurlanden zijn inmiddels echter form eel gesloten veelal ook voor reguliere migratie De grensovergang in

Kunduz naarTadzjikistan is inmiddels in handen van de Taliban Ook de grensovergangen richting Oezbekistan en

Turkmenistan lijken doelwit van de Taliban momenteel 10 2a neeft inmiddels op heel de grens een hek gebouwd en

overheid aan de EU delegatie inI Dit bevestigde de

Hierdoor is er geen formele weg orri te vluchten uit het land

10 2a 10 2a

Gevolgen voor behandeling asielverzoeken

ZMA KAB krijgt als gevolg hiervan in toenemende mate asielverzoeken en verwacht dat dit de komende tijd in aantal zal

toenemen Hierbij gaat het om tolken procedure vastgesteld lorn MinDef en IND voormalige contractors of personeel van

Defensie zonder een hoog risico profiel voormalig ambassade personeel voormalig personeel van partnerorganisaties

journalisten en mensenrechtenverdedigers al dan niet met een link naar Nederland en tenslotte ook Afghaanse burgers

zonder een specifieke categorie

I0 |2a

Om de beantwoording van de verschillende aanvragen op voorhand te stroomlijnen en de behandeling te bespoedigen

herbevestigt ZMA KAB via deze weg in het document in bijiage de staande instructies voor afhandeling van deze

verschillende categorieen

Voorts is er tot nu toe geen overeenkomst bereikt tussen de ZMA KAB DAO en DCV over de toepassing de instructie uit het

HBBZ inzake verwijzing naar 10 2a Djt belemmert en vertraagt de afhandeling van verzoeken ZMA KAB vraagt daarom

DAO om afstemmingen centrale besluitvorming in Den Haagte bewerkstelligen overonderaan gevoegde standaardreactie

zodatZMA KAB dit proces voort kan zetten

Tenslotte verwacht ZMA KAB een toename van visumaanvragen door hoge regeringsfunctionarissen en andere VIPs Zij

zullen indien men niet over een paspoort van een andere nationaliteit beschikt steeds vaker op basis van diplomatiek of

dienstpaspoort een visa proberen te verkrijgen Deze paspoorthouders moeten dat doen met een NV van AFG MFA en met

opgaaf van reden Indien geen valide reden wordt opgegeven zal evt lorn DAO het visum worden geweigerd

VIPs met een Afghaans nationaal paspoort zullen ook steeds vaker een visum proberen te verkrijgen Deze visum aanvragen

worden nu al niet vanwege beperkte consulaire dienstverlening te Kabul verstrekt maar moeten worden aangevraagd in

Islamabad of New Delhi behoudens zeer uitzonderlijke gevallen ZMA Kabul zal deze regel strikt blijven toepassen

Graag ontvangen we feedback op de voorgestelde taakverdeling en de gevraagde acties in bijiage

Veel dank hartelijke groet

10 29

| 1Q 26 H 10 2e 1
j lUK^e ^
Nederlandse Ambassade in Afghanistan

10 2e ^@minbuza nle

10 2ew

mobiel whatsspp
Twitter

10 2e

10 2e

00079 288681



I0 2e i0 2e^ I0 2e |@minbuza nn

Fri 8 20 2021 8 52 03AM

To

From

Sent

Subject FWI^^ES
Received Fri 8 20 2021 8 52 04 AM

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From | 10 2e ^ 10 2e n
Date Wednesday 04 Aug 2021 8 32 PM

10 2e 1@mmbuza nl | I0 2e

Subiect l|0 2SES

10 2e @mmbuza nt

10 2e @mmbuza nl

Kom net van de telefoon metjQ 2ffenveel duidelijker kon het niet

Wekelijks 3 chartervluchten naaf b 2^
Laatste vlucht mbv deze militaire ondersteuning vertrekt 29 augustus
ledereen die zich nu heeft aangemeld dient voor 29 aug uitgevlogen te zijn
Geen onderscheid essentieel non essentieelC £^heeft uitvraag gedaan wie op vrijwillige basis langer wilde blijven

Vrijwel niemand Personeel dat zich eerder hiervoor opgaf wil nu alsnog voor de 29e vertrekken

Na 1 sep dienen mensen die zich aanmelden civiel uit te vliegen “als dat dan nog kan”
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I0 2e|t |i0 2€|| I0 2e |@minbuza nn | lQ 2e f j I0 2e |[
1Q 2e Llioj^

Fri 8 13 2021 7 12 35 PM

10 2eTo @minbuza nl]
From

Ssnt

Subject RE A^hanistan bulletin 13 augustus
Fri 8 13 2021 7 12 36 PMReceived

Zeker

Had al even contact met |j10 2e|die het had over spreiding en planning maar ben er graag zo veel mogelijk bij daar waar gewenst

en mogelijk

FrQm 10 2ei I0] 2^ c 10 2e @minbuza nl

Sent vrijdag 13 augustus 2021 20 08

To | 10 2 y 10 {2e | J 10 2e 10 2e 10 2« 10 2e@minbuza nl

Subject FW Afghanistan bulletin 13 augustus

@minbuza nl

Zie voorstel om onze staf op ts vangen Doen jullie mee

Sent with BlackBeny Work
www blackberry coin

I0 2e @minbuza nLFrom CRISISCOORDINATOR

Date Friday 13 Aug 2021 9 41 PM

I0 2e ^@minbuza nl \ I0 2e | j I0 2e | ®niinbiiza nl {I0 2e

^ 10 {26 l@minbuza nl I t10 2ej {10 2e] |@minbuza nl

@miubuza til J 10 2e |JlO i 29jO 24^ I0 2e [@minbuza nl J

10K29To

I0 2e @mmbuza nL J
10 2^ I0 2e

10 2e 10 2e

101 26

I0 2e ®mmbuza nl ii0 26[ 0 2 s I0 2e ®TOmbuza nl | ^ I0 2e I0 2e S mirLbiiza nl I0 2e

■

I0 24^[10 2e @minbuza nl | {10 2e | 10 26
^

10 2e |@minbuza nl tll0 aW jgfain^a nI ffl^2ej^e | j |@miiibuza ni^ 10 2e ^10 2e|
I0 2e |@nimbiiza nl i l0 2^ j0 2^TOmbuza nL tl

10 2e ®Tninbiiza iil J 10 2e I 10 2e

fio^@minbiiza nl 10 2e

@mLnbuza tiL ]10 29 10 26

1^ ^hiinbuza nl l lOK2ey

jl0 2^j|0 24 j 10 2e |@i^buza ul ^3^K^ ^^ minbuzanl J 10 2e ^ 10 2e | j 10 2e

10 2e |@mmbiiza iil J l0 2e |i fb^ I0 2e |@mmbiiza nl | 10 2e

@miiibuza nl 10 2e | I0 2e @miiibuza nl

jl0 2^ j 10 2e |@mmbuza iil t|lO 24 |iok^H 1Q 2e |@minbiiz~a nl

Subject Afghanistan bulletin 13 augustus

10 2e @minbuza nl

@miiibuza nl | 10 2e|^tl0 ^i
@mmbuza ul ti P^

I0 ^s |@minbuza nl | lQ 2e |
{10 2e

10 26 c 10 26

Afghanistan bulletin

13 augustus 2021

Politieke en veiligheidssituatie

Berichtgeving van vrijdagmiddag is dat inmiddels 18 provinciehoofdsteden in handen zijn van de Taliban waaronder Tarin

Kowt

Situatie wordt dus met de dag nijpender en de Taliban nadert Kabul

VS zeer bezorgd over de veiligheidssituatie en deopmarsvan de Taliban Turning point voor de VS op donderdag was het

vallen van Ghazni Lash Kandahar en Herat op een dag

Veel ambassades dan ook net als NL aan het afschalen || 10 2a k of hebben besloten te gaan sluiten {

fox^
10 2a

Evacuatie lokale staf en tolken

BZ en Defensie hebben deze week veel gedaan om onze mensen {tolken lokale staf andere Nederlanders zo snel

mogelijk in veiligheid te brengen
Voor 97 lokale stafleden en hun kerngezin zijn tickets geregeld voor commerciele vluchten in de komende week

Omdat de VS waarschijnlijk dit weekend het vliegveld gaat overnemen is het onzeker of die commerciele vluchten nog

zullen gaan

Defensie heeft daarom twee charters geregeld die volgens planning op 19 augustus en op 23 augustus uit Kabul

vertrekken en elk 100 personen kunnen vervoeren Hiermee kunnen overgebleven tolken lokale staf en anderen worden

meegenomen
OQQOQO

Registratie en opvang van de lokale staf in NL is in handen van de KMAR en het COA Medewerkers en hun gezinslfjcrr®
^00081



worden mogelijk de eerste weken in kazernes opgevangen Bij aankomst in NL zal de lokale staf ontvangen worden door

een lid van de bestuursraad en voormalig medewerkers van de ambassade

00081 288683



I0 2e|t |i0 2e|^ I0 2e |@minbuza nn
10 2e ||^ 10 2e | |

|i0 2e| Thur 3 12 2021 7 23 22 PM

Subject FW Verslag OPC 05 08 over A^hanistan
Thur 8 12 2021 7 23 23 PM

To

From

Received

Contact van 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 26 10 2e @ininbiiza tilVan

Datum vrijdag 06 aug 2021 3 21 PM

Aan l@mmbuza nl klO 2e tl[Q ^ I0 2e |@minbuza nl

iOK2e |@minbuza iil j| lO 2€ ^^0 t2fH 10M2e [@minbuza iil | 10 29]^
@minbiiza nL^ lQ 2e [^ I0 2e [] |

10 2e 10 2e

I0 2e [@mitibuza tiLKopie I0 2e

i i 1Q 2e

Onderwerp RE Verslag OPC 05 08 over Afghanistan

10 2e 10 26 @mmbuza nl

I0 2e ei61Q 2^ die online blijkt te zijn

Ik kreeg net reactie op onderstaande van NAVO staf in lijn van verwachting 10 2a

10 2a

Viet vriendelijke groet

10 26

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO

rip 2e

1|^
From I 10 2e

Sent vrijdag 6 augustus 2021 11 06

10 2e I0 2e @minbuza nlTo

@minbuza nl | l0 2e ^^b^ j I0 2e |@minbuza nl | i0 2e | j I0 2e |@minbuza nl10 2eCc 10 2e

10 2e @minbuza nl

Subject RE Verslag OPC 05 08 over Afghanistan

10 2e

Dagj 10 2e

Dank voor je reactie Ik heb de vraag uitgezet bij NAVO staf maar 10 2a

10 2a

Zoals gezegd gaat het om 240 Afghaanse staf want het totaal op 1 200 ieder 5 familieleden personen brengt Er zijn natuurlijk

meerdere verdeelsleutels mogelijk

Verdeling over de 30 bondgenoten Dit betekent dat NL 40 personen asiel zou moeten verlenen

Verdeling over de 36 deelnemende bondgenoten en partners Dit betekent dat NL 33 personen asiel zou moeten verlenen

Verdeling a d h v troop contributiorj NL levert 160 van 9 592 manschappen ± 1 7 Dit betekent dat NL 20 personen asiel

zou moeten verlenen

Persoonlijk denk ik dat het gewoon de vraag is hoeveel NL bereid is om op te nemen waarbij de uitkomsten van de recente

commissiedebatten in TK over de Afghaanse tolken het feit dat families als geheel moeten worden opgenomen een aantal van

33 personen werkt dan niet en een mogelijke trendsetting door NLt a v andere bondgenoten een laag aanbod triggert wellicht

ander laag aanbod in het achterhoofd moeten worden gehouden

Ik cc collega~ I0 2e |die volgende week op kantoor is tijdens mijn verlof en onze

Ik kom vandaag nog bij je terug indien reactie NAVO staf

Met vriendelijke groet

10 d 10 26

10 2e

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO

10 2e 10 2e S minbuza nlFrom

Sent vrijdag 6 augustus 2021 10 10

T 00082 i0 2e 10 2e 288686S minbuza nl



Subject FW Verslag OPC 05 08 over Afghanistan

Dagl io 26 |
Dank voor onderstaande verslag l0 2e kwam met een aantal aanvullende vragen n a v de passage over asielaanvragen van

voormalig NAVO medewerkers Ik leg graag aan jou de vraag voor hoe PVNAVO aankijkt tegen het begrip fair share in deze

kwestie

Groet

10 26

I0 2e I0 2e @minbuza nlFrom

Sent vrijdag 6 augustus 2021 07 28

I0 2e @minbuza nl 10K2^tK10 2e I0 2e @rr inbuza nlTo 10 2e

Subject RE Verslag OPC 05 08 over Afghanistan

Goedemorgen J 10 2« I

Ben ik weer

Ik heb hier even over geschakeld met| I0 2e

Hij vind ookdat NL fair NATO share moet leveren Cfm EUPOL

Moetmeteen meelopen in memo dat hierover wordt gemaakt

Kun je nagaan bij DAO hoe dattraject loopt
Ik weet niet wie de pen vasthoudt DAO of VCI

En kun je zeker stellen dat DAO deze en andere NAVO rapportage s ook heeft

Ik kan dit in de lijst van geadresseerden van de mail van 10 2ehiet zien

Enflin ^3ok nagaan bB0 2Aoe PVNAVO aankijkt te^en begrip fair share |
Dank

From 10 2e

Sent donderdag 5 augustus 2021 19 03

@minbuza nl |[l0 24kiq 29 | 10 2eI0 2e 10K2e @minbuza nlTo

Subject RE Verslag OPC 05 08 over Afghanistan

Dank| i0 2e | ikzie nu dat toch weer via post KAB gaat worden gesproken over de ca 240 werknemers families die voor NAVO

werk t en en die asiel nodig hebben Totaal ca 1000 pax

Ik wil graag zeker stellen dat NL daarin zijn fair share kan nemen Wat dat precies is naar rato bijdrage AFGH weet ik niet maar

zou me niet verbazen als dat al snel op ca 25 pax komt

Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit meeloopt in alle politieke en praktische planning
5 m inbuza nlI0 2eFrom

Sent donderdag 5 augustus 2021 17 42

I0 2e | | 1Q 2e | am inbuza nl |lOK2e|g 10K2e | | 10 2e

Subject FW Verslag OPC 05 08 over Afghanistan

Zie ook graag ter info onderstaande OPC terugkoppeling inzake Afghanistan

Groet

10 2e

@minbuza nlTo

10 2e

{10 2e @minbuza nlFrom 10 2e

Sent donderdag 5 augustus 2021 16 16

10 2«I0 2e @minbuza nl 10 2e 2 10 2e 10 2e10 2e @minbuza nlTo

10 2e |@minbuza nl I0 2e

Cc i ^ 29 ^1Q 2^t 10 2e g minbuza nl | lQ 2e

j I0 2e ^@minbuza nl | 10 |2|l0 2e][^ |@m inbuza nl

I0 2e iSminbuza nl 1Q] 26 I0 2e

|l0 2e| 10 2e @minbuza nl i

Subject Verslag OPC 05 08 over Afghanistan

^Registry graag ook aan

Beste alien

Vandaag vond de wekelijkse OPC over Afghanistan plaats met onder meer een inlichtingen en politieke update

Hoofdpunten

10 2e |@minbuza nl BRN ^0 2^minbuza nl

@minbuza nl 110 10 2e ^10 2

10 29 JfcfO 24
@minbuza nl BRN PA l 10 29 |@minbuza nl I0 2e

@minbuza nlI0 2e10 2e

10 2e @mindef nl

10 2a
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I0 2e|t |i0 2e|^ I0 2e |@minbuza nnTo

10 2e 1Q 2e| 10 2eCc @minbuza nl]
I0 2e |10 2eFrom

Sent

Subject Overzicht gevoeligheden tolkenprocedure
Received

Tue 8 10 2021 6 39 04 AM

Tue 8 10 2021 6 39 06 AM

Tolkenprocedure

Algemeen

DEF heeft 273 tolkenpassen verstrekt

o 108 tolken zijn in NLaangekomen

o 53 bevestigd door DEF die nu in de procedure zitten

o Ontbrekend aantal 112

KAB voIgt de 53 proactief op

o 7 aanvragers 1 maand geen reactie

o 14 aanvragers zijn bezig met verkrijgen reisdocumenten nog niet in bezit van paspoort

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

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

aanvrager herhaaldelijk niet komen opdagen bij zittingen

Verkrijgen van documenten is tijdrovend proces aanvragen van paspoort kan enkel o b v een Tazkira Afghaanse

identiteitskaart Wachttijd voor Tazkira gemiddeld 2 maanden

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

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

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

weken Sinds juni 21 vijf snelle aanvragers

Vereiste documenten

o Geldig paspoort

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

o Ihgv ontbreken trouwcertificaat geboortecertificaat

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

Genomen stappen t b v procesversnelling

o Extra capaciteit toegevoegd aan KAB invoerenvan tolkentelefoonnummer proactieve outreach richting tolken per

mail telefoon inschakelen van vertrouwensadvocaat

o Verminderen van controles op reisdocumenten documenten met inconsistenties hoeven niet meer gecorrigeerd te

worden

o Laten vervallen van documentenlegalisatie

o
I0 2a

Gevoeligheden

DEF als eindverantwoordelijk ministerie voor de tolken {immers hun vml medewerkers en daarmee hun duty of care die

de keten uitvoert stelt zich reactief op

o Post heeft herhaaldelijk aangegeven dat detijd opraakt urgentie vanuit DEF lijkt niet te worden gevoeld

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

opgevoigd DEF geeft herhaaldelijk aan niet veel tolken meer te verwachten Dit baseren ze o b v binnenkomende

aanvragen i p v een gedegen overzicht

o Signalen van de post dat binnenlandse vluchten minder betrouwbaar worden {terwiji er nogtolken in m n Kunduz

en Kandahar zitten worden niet door DEF opgepakt DEF denkt niet mee met opiossingsrichtingen en reageert

traag niet op voorstellen

Druk om meer documenten te laten vervallen hlerbij belangrijk

o Visumverstrekking is geen vertragende factor Post is i o m DCV opiossingen aan het uitlopen voor

visumverstrekking ihgv afschaling post visumbrief

o Identiteit van aanvrager moet absoluut vastgesteld worden Veel aanvragers metvervalste certificaten en of

documenten hen laten reizen brengt veiligheldsrlslco NL met zich mee

o Wettelijk gezien mag een reiziger niet zonder paspoort het land verlaten Alternatieven op het paspoort zijn daarom

een inbreuk op de soevereiniteit van Afghanistan
■ Optie die nagelopen kan worden aanvragers militair uitviiegen Hierbij hoeven indien NL daarvoor28868700083



geen reisdocumenten opgevraagd te worden Belangrijk dat dan alsnog de identiteit wordt vastgesteld
o b v een identiteitsbewijs of elders Er zijn landen die hiervoor gekozen hebben belangrijke kanttekening

is dat dit in feite dus illegaal is

Motie Piri 3 6 2021

[verzoekt de regering om voor l0 2e Nederlandse aanwezigheid alle mogelijkheden te benutten om ervoor te zorgen dat

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

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

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

vereenvoudigen en in te korten desnoods de mensen op te halen evenals Afghanistan veteranen die tolken willen helpen
actief te ondersteunen bij hun belangrijke werk en het uitwerken van een evacuatieplan op basis van het principe no man

left behind voor hetgeval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder verslechtertj

00083 288687



Crisisberaad Afghanistan evacuatie 21 08 2021 10 00

Aanwezig p0 2e 10 2e | qO 2^ K]lO 2e0^OK2^XCCCerVCIKl|OK2H 10 2e | DEF | 10 2e

KAB teamLl 10 ^e l DCV | 10 2e [AZ belt in

10 2e n COI^ belt in | 10 2e | VCI CCC tiO 2i^ 10 2e

team motie KAB

l0 2e I KAB team

I0 2d 10 2e | DEF belTmXl
10 26

10 2eCCC

Beeldvorming
Status algemeen

Situatie niet veel verschillend met 20 08 2021 Beveiliging buitenring luchthaven Kabul

wordt lastiger Coordinatie op luchthaven lijkt lets te verbeteren Na telefoongesprek MP

coordinatie met I0 {2a lijkt de toegang tot vliegveld lets verbeterd

Er is een toename van Taliban in Kabul die s avonds en s nachts actiever lijken te zijn

Mogelijkheid van aanslagen op menigte buiten luchthaven is waarschijnlijk
Verschillende opties worden bekeken om de kansen om mensen op vliegveld te krijgen te

vergroten

Oordeelsvorming

Evacuees vluchten

• Er is een MRTT vlucht geweest en twee C17 vluchten

• Gisteren 47 personen NLse lijst aangekomen op Schiphol
• Gisteren 17 personen NLse lijst aangekomen in andere steden

• Er is nu een chartervlucht van Islamabad naar Amsterdam onderweg Verwachtte

aankomst in Amsterdam is rond 16 00 uur CCC neemt standaard contact op met alle

relevante partijen in Nederland indien vluchten naar Nederland komen en delen dan PAX

manifest

• Vandaag 2 vluchten C 17 op AMS ETA 19 00 uur en 22 45 uur

• Vanmorgen is een vlucht van Kabul naar Islamabad niet gegaan vanwege ontbreken van

diplomatieke clearance vanwege

meegegeven aan M voor haar gesprek metil0 2a m te onderstrepen dat alle medewerking

noodzakelijk is Verwachting is wel dat het incidenteel was

• Morgenmiddag is naar verwachting de tweede C130 weer operationeel
• Vandaag twee C17 s waarop 2x10 stoelen zijn gereserveerd voor Nederlanders

• Totaal aantal gelande personen is nu 137 gisteren 47 in AMS 17 elders

• Verzocht wordt om een overzicht te maken van wie opgeroepen moeten worden en wie zijn

opgeroepen Team Kabul pakt dit op i s m DCV

• In de oproepboodschap wordt de boodschap opgenomen het bericht niet verder te

verspreiden i v m de veiligheid van de mensen wat evacuatie in gevaar zou kunnen

brengen
• Motieteam neemt contact op met DCV en team Kabul om te zorgen dat zij beschikken over

hetzelfde soort oproepbericht
• Kabulteam ontvangt veel berichten in de postbus en via 24 7 van individuele gevallen Dit

kost veel tijd
• DCV geeft aan dat ongeveer 50 mensen vertrokken zijn Er staan nog 750 op de lijst van

Nederlanders welke ook nog blijft groeien
• DCV heeft berichten ontvangen van collega ambassades dat zij Nederlanders mee willen

nemen op een vlucht maar dat zij niemand kunnen bereiken Onduidelijk of het komt door

tekort aan scotters in KAB of door technische problemen op delen van het vliegveld
• Een groep van het lokale personeel rond de 30 is op het vliegveld toegelaten

De boodschap wordt10 2a

00084 288690



Personeel

• Er zijn twee extra scotters nodig in Kabul Geprobeerd wordt de twee mensen die in

Islamabad zitten die geoormerkt waren voor Kabul vanmiddag naar Kabul te krijgen
Daarmee zijn er straks vier scotters in Kabul en twee scotters en een IND liaison in

Islamabad

• Daarnaast wordt gevraagd om nog 2 extra ondersteuning in Kabul en 2 extra in

Islamabad Voor Kaboel is HEAT training vereist DCV onderzoekt de mogelijkheden en

in Kabul hiermee nodig is Later vandaag voIgt10 1b

hierover besluit

Communicatie

• Media heeft veel behoefte aan update cijfers en te verwachten vluchten COM en team KAB

nemen met elkaar contact op over cijfers

Besluitvorming
Er wordt een overzicht gemaakt van wie opgeroepen moeten worden en wie zijn opgeroepen

Team Kabul pakt dit op i s m DCV

DCV onderzoekt de mogelijkheden voor extra personeel in Kabul en Islamabad en BSB

onderzoekt of opschaling van BSB in Kabul hiermee nodIg Is Later vandaag voIgt hierover

besluit

00084 288690
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10 2e

I0 2e

Sent

Subject Verslag Crisisberaad AFGH opvang in NL 22082021

Sun 8 22 2021 3 31 00 PM

20210822 Verslag Crisisberaad Afa opvana in NL docx

Sun 8 22 2021 3 30 58 PM

Received

College s

Hierbij het verslag van het Crisisberaad Afghanistan opvang in NL

Vriendelijke greet

^Q 2^ | 1Q 2e

BZ Crisisteam
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Crisisberaad Kaboe 17 00 uur

15 08 2021

Aanwezig jl0 2ej | | {10 2eniC 0 ^ I {10 2e H M0 29 1 KAB ^0 2 0 24Q AB | 10Kae |
10 26 j |^ Cl|0 2^0 2^j 10 26 I b0 26|| 10K267r KAB Ji^2^ | 10 2e | DAO ^|0 2^

I0 2e | DAOXl|0 2^ l0j 2e || 10 2e | DOPS tlC^ 10 2e | IND | l0 2e | | 1C|l0 2Bk BSB

10K2€ ^ ilO 2eT] BSB j1 0 24| 10 [29 ^ COM] |OK24] 10M2e | DCV dOK2e] 10 2ej | CDCV]
10 2j 10 2e [ 3W I flOK2e r C 2^ 10 2» I fDVBLdO [24 10 2 s ^e ^C b0 2e

I0 2a | VCI Crisisteam 7]iO 2af| iOK2e r vci Crisisteam

Beeldvorming
• President Ghani heeft het land verlaten Het is onbekend waar hij zich bevindt veel

geruchten
• Taliban zit op dit moment in het paleis om te ondertiandelen VS gaf aan dat er iedere dag

onderhandelingen zijn waarin druk wordt ultgeoefend op Taliban Weinlg effect

• Karzai nlet leven per dag maar per etmaal

• Er zijn berichten over lootings in Mol street waar de NL compound is gevestigd
• Indruk bestaat dat Kaboel eigenlijk gevallen Is Groene Zone staat helemaal open geen

beveiliging meeren wanorde

• Een van de grote gevangenissen In Kaboel schijnt open te zijn Taliban kan zich hiermee

versterken

• Post heeft 2 5 uur in bunker gezeten vanwege een intrusie mogelijke grondaanval
• Begin van de avond bleek dat commerciele vluchten en commerciele charters niet meer

mogelijk zijn Probleem is verzekeringstechnisch

Mastregelen Internationale partners

• VS zou hebben aangegeven dat zij tot morgen 12u diensten t a v evacuatie kunnen aanbieden

conform afspraken Daama zou dit niet meer mogelijk zijn Berichten over dat VS vanaf

dinsdag het luchtruim zou sluiten omdat zij geen capaciteit hebben om inkomende en

acteren hierop enuitgaande vluchten te begeleiden O a

vliegen mensen uit

10 2a

Oordeelsvorming
Evacuatje lokaie stafen tolken

• C17 vlucht van morgen is geen NL vlucht meer maar wordt een EU vlucht NL 10 2a Er

is akkoord op 150 NL stoelen aantal conform eerder aangeboden capaciteit Verdeling is

gemaakt in| 10 2a [bij de EU pool Vertrektijden blijven gelijk Vlucht vliegt van Kabul naar

Tbiisi van daar uit zal defensie een chartervlucht regelen voor de doorreis naar Nederland

Benodigde actie paxmanifest aandragen
• Zou goed zijn om te bekijken of NL nog meer stoelen kan krijgen
• Het duurt gemiddeld vijf uur om op de luchthaven te komen Is het haalbaar om meer mensen

op tijd op de luchthaven te krijgen
• Vluchten

1 Ma 16 03 EU vlucht zie hlerboven

2 Di 17 08 KDCIO capaciteit 150 personen Landing op Kaboel moet nog geaccordeerd
worden door i0 26

3 Vanaf do 19 08 twee C130 s beschikbaar om heen en weer te vliegen tussen Islamabad

en Kaboel Capaciteit 240 personen per dag Kan evt opnieuw op vrijdag en zaterdag
Echter het is niet mogelijk om Afghaanse burgers lang aan de grond te houden in

Islamabad

• Met deze vluchten is het mogelijk om voor het ]i0 2e[ van de week rond de 500 personen uit

hetgebied te vliegen

00086 288770



• Zorgen over of het snel genoeg gaat Lokale staf staat klaar om te gaan Ook bij de tolken is

er een lijst van mensen die klaar staan Het is dus mogelijk om op korte termijn grote groepen

te mobiliseren

[VS groot aantal vliegbewegingen richting Kaboel al enkele vliegtuigen
werden tenjggestuurd Qua C17 s zit de luchthaven op dit moment aan dd

’

0 24Xvier per dag
Luchtruim en faciliteiten op de luchthaven zijn beperkt

I0 2a

Consulair

• Politieke leiding moet worden voorbereid op een keuze als de veiligheidssituatie nog verder

verslechtertj dan kan het zo zijn dat het noodzakelijk is om expat staf uit te vliegen voordat

alle NL ers geholpen zijn
• Aantal meldingen van Afghaanse NL ers loopt op Niet alle NL ers hebben gehoor gegeven aan

de oproep in het reisadvies

• Via EU partners komen vragen binnen over het mee evacueren van hun burgers DCVwordt

point of contact Voor nu vriendelijk afhouden omdat we zelf nog bezig zijn met plannen van

evacuatie NL ers Alleen namen en paspoortnummers vragen van I0 2a mochten er stoelen

over zijn
• Belangrijk om ook aan 24 7 door te geven wat de communicatielijn is Huidige lijn post is niet

gesloten maar verplaatst naar een noodlocatie^ waar zij beperkte werkzaamheden kan

uitvoeren

• KAB team in Den Haag is operationeel Mailadres^ 24 7 contactnummer is bekend gemaakt
bereikbaar voor vragen 24 7 kan hier naartoe doorverwijzen

• Belangrijk om in ieder geval te inventariseren welke NL ers in Afghanistan zijn en hoe we hen

kunnen bereiken Er is een lijst die nu wordt gecheckt Echter geen garanties over evacuatie

Bekijken wat we nog voor NL ers kunnen doen

Wefzijn personae

• Morgen vindt er een overleg plaats om BMW ondersteuning op te starten Goed om IND en

COA ook aan te haken

• KAB staf is gemotiveerd en werkt hard Zij wonen en werken in een oude kazerne op HKAIA

Omstandigheden wegen wel zwaar

• Lokale staf wacht nu thuis op wat er gaat gebeuren Er is angst en paniek Boodschap aan

hen thuis blijven wacht op berichten en kom naar de luchthaven als je een oproep krijgt

Media

• Tweet over berelkbaarheid post Kaboel Is ult

• Morgen vindt een lang gepland bezoek van M aan 24 7 contactcenter plaats Dat gaat
aandacht vestigen op AFG dossier Daarom goed hlerover nadenken Welllcht een meer

algemene blik in het crisiscentrum

• Defensie had evacuatievlucht al qemeld in de media BZ heeft dit nu ook gedaan
• Tweet van M over gesprek met I0 2e is uit

Rondvraag

• Namen van te evacueren personen die geen opvang hebben in NL doorgeven aan IND zodat

IND opvang kan inventariseren

• Bevestiging uit crisisberaad vanochtend

• Op de EU vlucht morgen is een beveiligingsdetachement aanwezig Er is geen extra beveiliging

nodig De vlucht is ook aangemeld in Kaboel Voor andere vluchten worden de vergunningen

nog geregeld
• Terugkoppeling uit crisisberaad vanochtend een document waarop een combinatie van naam

en foto staat is voldoende om de luchthaven op te komen Andere documenten dan een

paspoort zijn dus ook mogelijk

10 {1b

Teams AFC crisis

• Crisiscodrdinatie 10 2ei 10 2e i0 2e 10 2e 10 2ei 10 2e
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• KAB team in Den Haag | lO 2e H I0 26 | j0 2^^ | 10 26 | | I0 2e | KAB Passagierslijsten
10 2e |l0 2^fDAO tolkenlilstl 1Q ii^Q ^ fDAO tolkendossier

passagierlijsten ^
I0 2e 2e

f10K2fejO 2^
Nederlandse ingezetenen

Besluitvormlng
DOPS onderzoekt of het mogelijk is om meer stoelen op de EU vlucht van morgen te krijgen
KAB team in Den Haag werkt aan een mogelijke uitbreiding van de paxlijst voor de EU vlucht

Uitzoeken wat de berichten over het sluiten van het luchtruim door de VS betekent en wat de

mogelijkheden zijn om te blijven vliegen met militaire toestellen Uitzetten via PV NAVO post

WASj^ DVB en militaire lijn
KAB team in Den Haag verwijst verzoeken van bevriende lid staten voor hulp bij evacuatie

naar DCV

KAB team in Den Haag geeft input op de communicatielijn voor 24 7 contactcenter

Crisisberaad morgenochtend om 09u

00086 288770
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@esteri it [1 i0 2e |@esteri it1
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@mfa no fl I0 2e
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10 26

I0 2e l@maec esH iQ 2e |@maec es1

EEAS KABUL ll
I0 2e |@eeas europa eu] I

00 2e fcEEAS
@eeas europa eu] I iQK2e

I0 2e I0 2eCc @eeas europa eu1
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i0 2e I ^ 2e |@minbuza nl] |’0 24@minbuza nlt|iQ 24@minbuza nri
io 2e H io 2e ~]@maec es1 | io 5e |1 iOK2e |@um dk1
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From

Sent

Subject Invitation to the virtual EU HoMs Meeting at 11hOO Brussels time on Thursday 16 September 2021

Wed 9 15 2021 12 35 46 PM

1i} 2e101 26lP 2e

|10 2b 10 2e@mzv cz | @mzv cz]
10 2b 10 2b |@esteri it]

J@eeas europa eu] I io 2e

@eeas europa eu] l i0 2e

@eeas europa eu1

@maec es] | I0 2e | EEAS KABUL E I0 2e

@eeas europa eu1 | 10 29 | EEAS KABUL || llO 2e

l@eeas europa eul I
I0 2i ^@gov seE 10K^6 |@gov se]

1Q 2e 10 2e 10 2e@mfe no[ @mfe noj

EEAS KABUL10 2e

Wed 9 15 2021 12 35 30 PM

Received

Link

Dear Ambassadors

We are pleased to invite you to a virtual HoMs meeting tomorrow 16 September 2021 at 1 IhQQ Brussels time via Webex link

provided below

vill chair the meeting10 2e

Please send yonr confirmations to 10 2e

Sincerely

10 2e

European Union

EU Delegation to Afghanistan
Phone f^ 10 2e | jo 2^ 10 2e

Email

Web

~

WhatsApp
ffl1eeas europa eu101 26

Link

EU HoMs Meeting

Link

OOOSyiy^ 16 Sep 2021 11 00 | 1 hour 30 minutes j UTC 02 00 Madrid Paris Brussels Copenhagen

Meeting number

288775
Link



Password Link

Join by video system
Dial I0 {2e l@eeas webex com

You can also dial ind enter your meeting numberLink

Join by phone

Link

00087 288775



10 2e 10 2eTo @eeas europa eu| @eeas europa eu]
From ^0 2^l0 2ej
|i0 |2d Wed 9 8 2021 8 31 56 AM

Subject EU HOMS tomorrow

Received Wed 9 8 2021 8 31 00 AM

Goodmorning I will be attending tomorrow s meeting with pleasure Best regards

Embassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan

00088 288783
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