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|i0 2e| Fri 3 13 2021 8 14 51 AM

Subject RE Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Received

To @minbuza nl]
From

Fri 8 13 2021 8 15 07 AM

Ik stuurde het eerder al in een andere e mail Komt er aan

Sent with BlackBeny Work

www blackberry com

10 2e 10 2e @tnitibuza nlFrom

Date Friday 13 Aug 2021 11 28 AM

TQ jlQ] 2Hlf^H 10M2e |@minbiiza nl

Subject RE Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Ik zie geen update is er een bijlage vergeten bij te vo^en

FrQm |iQ ^ [lQ 2^ 4~TiO 26 | Sminbuza nl

Sent donderdag 12 augustus 2021 22 28

10 2e n@mmbuza n if0 ^I0 2e IJ 10 2e

tt0 2teminbuza nl

c| 10 26 | | 10 2e |@niinbuza nl

I0 2e

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

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

@minbuza nl 10 2e J 10 2e

Sminbuza nl [iO ^|{o 2tk| 10 2e n@minbuza nl

c

Jl0 2eiI0 2e 10 2e@minbuza nl

10 2e |@minbuza nl |iQ^ll ’0 2e |

Subject RE Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

10 2e

Allen

Zie mijn update van de situatie in Kaboel en de vereiste acties

Context is veranderd

|1Q 2^
Sent with BlackBeny Work
www blackberry com
From | 10 2e | | 110] 2

Date Thursday 12 Aug 2021 11 32 PM

To | lO 26 N 10 2e |

10 2e @minbuza nl

10 2e @mmbuza nl [10 2^ dO 2^niinbuza nl

10 2eI0 2e @minbuza nl I0 2e @minbuza nl |10 2€Cc 10 2e 10 2e

10 2e Lb0 2e|
00 2e L{^0 2^ d I0 2e |@minbuza nl ll0M2^a 00 2a

1 lQ 2e l@miiibuza nl

Subject RE Ui^ent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Beste | l0 2e [
Dankjewel voor je mail Ik denk dat we allemaal hetzelfde nastreven en bij ons is er zeker veel begrip voor de ontzettend moeilijke
en trieste situatie We hebben vanochtend doorgenomen wat in het BWO was besproken
Zoals we net ook telefonisch bespraken spraken we vanochtend af dat we samen verder naar de lijsten zouden kijken Als eerste stap
zou de post vandaag met de IND overleggen Via J V bood de IND dit later op de ochtend zelf ook aan zoals ik heb doorgegeven
Het is nuttig te horen wat uit dat overleg is gekomen
Harteliike groet

lOM2el

10 2e 10 2e @minbuza nl l] IO 2^j]iO 24 j 10 2e |@mmbuza nl

|@mmbuza nl bQM^^tl1b 2f
@minbuza nl

I0 2e

From | 10 {2e | j 10 2e | j 10 2e

Sent donderdag 12 augustus 2021 20 43

10 2e nj 10 29 |

@minbuza nl

@minbuza nl l 0 24 d0 24@minbuza nl10 2eTo

10 2e 10 2«10 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nlCc 10 12^

|@mmbuza nl jlO 29t |lQ 24
10 2e |@minbuza nl | 10 2e j |l0 {24 j 10 29 |@mmbuza nl jl0 29t| 10 2e |^10 2^
10 2e @minbuza uI 10 2e|jjO {24H 10 2e |@mmbuza nl

Subject Urgent verzoek lokale staf ambassade Kaboel

Importance High

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

Beste | 10 2» L
Ik kom bij dezen graag temg op ons overleg vandaag over de evacuatie van onze lokale staf

100001 atie in Afghanistan en in Kabul verslechtert nu extreem snel t[0^ zal Jou en de departementsleiding vana\414721



de hoogte brengenvanhet laatste nieuws van vandaag De veiligheidswindow lijkt zichnu zeer snel te sluiten

Ik heb goed nagedacht over je verzoek uitvoering te geven aan een besluitvan het BWO om de lijst van hardheidsclausule

gevallen terug te brengenvan 60 naar 3 Ik heb begrepen dat de post deze keuze vandaag moetmaken en aanje moet

voorleggen
Ik vraag je begrip dat wij op de ambassade niet deze keuze kunnen maken Ik bepleit dat de IND zoals eerder

afgesproken een zorgvuldig proces hanteert^ op de merites van de dreiging Een proces dat zorgvuldig door de post is

voorbereid en gedocumenteerd
Ik vraag je hierbij M ook met het oog op de MR morgen^ in het kader van goed werkgeverschap en duty of care

nogmaals te vragen ruimhartig om te gaan met de verzoeken van onze lokale medewerkers die voor hun familieleden een

beroep doen op humanitaire uitzonderingsgronden
Die ruimhartigheid is op zijn plaats want er is een groot verschil tussen onze lokale staf die BZ werknemers zijn en de

tolken die een tijdelijk contract hadden met DEF Het lijkt wel dat tav de tolken in ieder geval in de media voor een

steeds ruimere benadering minder documentatie wordt gepleit terwijl onze eigen collega’s stuiten op bureaucratic

De 60 zijn inwonende en afhankelijke gezinsleden die weliswaar niet in de strikte gezinsdefinitie vallen maar die in door

de post uitgevoerde interviews op instructie van het ministerie onderbouwd hebben aangegeven dat deze gezinsleden
evenveel gevaar lopen als die in non extended gezinnen Onze collega’s zullen hun dierbaren niet

achterlaten Voorbeelden van bedreigingen van wat er met hen zal gebeuren als de Taliban de macht ovemeemt zijn

overgelegd aan het departement Die dreiging is nu reeel

NL zou overigens niet het enige land zijn dat een cultured sensitieve defmitie zou hanteren Zo doet Noorwegen dat ook

zij laten economisch afhankelijke broers zussen en ouders wel toe

Het welzijn van ons ambassadeteam staat nu onder druk het lijkt me inconsistent deze collega’s nu achter te laten waar

we als uitgezonden staf al bijna 20 jaar dagelijks op rekenen ook in moeilijke tijden Zij zijn het bovendien die

afhandeling van het tolkendossier mogelijk maken

Dank voor je aandacht

Hartelijke groet
10 2e I

10 2e
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Aanwezia lno 2e imf^ 10 2e 10 2e

^lQ 2^rrroT 2^| KAB teamL P0 2^ lQ |0 2^j^B team1 J lQ 2e

10 2e | AZ J
ll 10 2en

I I0 2e i| va Crisisteam |M e5i 2e

1 KABhhO 2ep 2e ^[KAB 1Q 2e

10 2e fKAB team | i0K^
1Q 2e ^BSB j 10 2e

10 2e I VCI |lO 2f 1Q 2e ^ 10 2e ~jlO 2e|
VCI Crisisteam ^

I0 2e VCI Crisisteam

D0P5

COM

10 2e10 2e

XTU7 Z^

Beeldvorming
• Belangrijke vraag op dit moment hoe krijgen we mensen op de luchthaven

• Taliban lijkt alleen niet AFG burgers door te laten bij de checkpoints Aileen niet AFG mogen

door de tweede ring bij het vliegveld Er lijkt een seiectie te zijn op high profile mensen maar

het is onbekend op basis waarvan seiectie plaatsvindt Daamaast ook onbekend hoe mensen

de luchthaven in komen US marines beveiligen de noordelijke poort Daar mogen alleen

mensen naar binnen voor wie consulaire assistentie binnen in de luchthaven aanwezig Is

• Geruchten dat luchthaven opnieuw dicht is onbevestigd Bij evacuatieplanning moet rekening
worden gehouden met dat de luchthaven tijdelijk gesloten kan zijn of dat vluchten door

omstandigheden niet kunnen landen

• Er lijkt een volgordelijkheid op HKAIA eerst internationals uitviiegen daama mogelijk soepeler
beleid Het lijkt voor AFG burgers op dit moment niet mogelijk om het land te verlaten [State |
Department beeft aan dat Afghaanse burgers lokale staf^ tolken mogelijk kunnen worden

uitgevlogen als een diplomatieke vertegenwoordiging verantwoordelijkheid voor hen draagt

Oordeelsvorming
Politiek

• Veel kritische geluiden in de Kamer NRC artikel van gisteren een paar keer genoemd
• Vragensets morgen voor llu in de Kamer maar antwoorden veranderen i v m snelle

ontwikkelingen
• Ulterlijk over tien dagen introspectie feltenrelaas lessons learned

• Morgen motie Belhaj oproep om bestaande categorieen van risicogroepen op te rekken naar

iedereen die voor NL heeft gewerkt ledereen moet worden geevacueerd Kost tijd om

iedereen te beoordelen

Vluchtopties

• Vanavond NOO FIf^ NL vlucht C17 capaciteit 150 Komt morgen om 14 45u aan op

Schiphol Via|Tblisu
• i1[0K2jillucht zou geplarid staan voor vanavond aankomst in Kaboel onbevestigd DCV heeft

contact met I0 22iirisiscel hierover Ook contact met

• Planmatig morgen Internationale C17 Vertrek uit Kaboel 07 15u aankomst in NL 14 45u

Capaciteit 390 personen voor NL Kan mogelijk probleem zijn i v m curfew vliegveld niet

eerder open dan OSu

• KDCIO landt vanavond in Pakistan C130 is vertrokken en komt vanavond morgenochtend
aan Planning in ochtend naar Kaboel om team van de post te brengen terug naarj Islamabad
met 40 evacues Daarna nog twee keer op en neer om mensen uit te vllegen totaal 120

Evacuate lokale staf tolken en NL ers

• Welllcht partners vragen om consulaire assistentie te verlenen binnen en rondom de

luchthaven bijv i0 2^f i0 2a aangezien zij ook op komende vluchten zitten

• KAB team in Den Haag ijnc z i veel mogelijk mensen op voor de vluchten de komende dagen^

rekening houdend met no shows

• DCV heeft 175 180 NL ers gebeld om de 150 plekken op de I0 2a NL vlucht te vullen

Mensen die niet mee kunnen op de vlucht van vanavond kunnen mee op de vlucht van

morgenochtend

b 7 die ground
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• Indien stoelen niet worden gevuld met onze mensen dan kunnen deze wellicht worden

aangeboden aan partners
• Te evacueren personen 206 lokale staf^ ongeveer 300 tolken beiden incl gezinsleden

Uitgangspunt balans in uitviiegen lokale staf en tolken

• Belangrijk om LOCC aan te haken voor coordinatle vreemdelingenketen Belangrijk punt

COVID testen bii ^aankomst in NL

• Contact met ^AKtO 2^oor faciliteren uitviiegen via I iQ 2a i Clearance nog niet binnen maar

welwillend

• Monitoren welke personen er uiteindelijk op de vlucht zitten

Personeel

• I0 2ejangt uitgezonden staf en BSB op als zij morgen om 14u landen op Schiphol

Consulair

• Met steun van de

verplaatst Zij staan gepland voor ddjloiiijBHucht van morgenochtendl
• Op dit moment zijn er naar verwachti ng zOO NL ers Bevestiging van vier NL ers die op de

luchthaven zijn voorde vlucht

10 2a beveiligers en vijf NL ers van de I0 2a laar de luchthaven

Media

Veel medlavragen
DEF en BZ hebben document opgesteld met meer info over de operatie Voorkeur

succesbericht op het moment dat vlucht is geland

Belangrijk om aan te sluiten bij wat er in het debat vanmiddag is gezegd
Deadline persbericht morgen 12u

^esluitvorming
CCC neemt contact op met ZMATBL voor assistentie tijdens tussenstop

DOPS onderzoekt hoe tijdstip van vertrek C17 morgenochtend zich verhoudttot de curfew

DCV koppelt terug hoeveel AFG NL gezinnen zich gemeld hebben

KAB team in Den Haag onderhoudt contact met| l0 2a

joKz^bekijkt of 0 2^ntvangst van staf kan combineren met verwelkomen NL ers op de

I0 2a INL vlucht

persbericht uitsturen op het moment dat vlucht met evacues landt in NL COM onderhoudt

contact hierover met betrokken departementen
CCC legt contact met NCC en LOCC over aanhaken vreemdelingenketen
KAB team in Den Haag en CCC stellen een contactpersonenlijst op incl wie met wie contact

onderhoudt

KAB team in Den Haag houdt een overzicht bij van totaal aantal te evacueren personen en

personen die daadwerkelijk geevacueerd zijn

Morgenochtend om 09u volgend crisisberaad
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10 2e [COA iO 2e

^ND LOCcJiQ 29lfmr2trw^ifi^Bi lro^

10 2e | DCV] | loSr
wnd CCC 10 2e

1Q 2e KAB team Den Haag

C° 2e tNCClJ 10 2e f A^ 10 2e

MOU2e jBSBlI 10 2e If COMi^ 10 2e r T0 2e | DVB

I0 2e VCI Crisisteam ^ 2e [VCI Crisisteam J I0 2e

VCI Crisisteam

Beeldvorming
Situatie op de luchthaven Kaboel

• Situatie op en rondom de iuchthaven wordt steeds georganiseerder Controie iijkt tenig Op dit

moment wordt toegang in tijdslots georganiseerd vanuit een mufcinational coordination cell

samenwerkingsverband dipiomatieke vertegenwoordigingen
• Toegangsbeleid is veranderd vanaf vandaag geldt dat de dipiomatieke vertegenwoordiging

tijdens toegewezen tijdslot bij de gate moet staan om mensen op de paxlijst naar binnen te

laten eerder toegang tot luchthaven cf paxlijst
• VS richtlijn north gate gebniiken voor toegang en dezelfde procedure vasthouden

• Gisteren zijn EU burgers binnen gelaten een gate was voor korte tijd open Geen bevestiging
dat op deze manier ook NL ers binnen zijn gekomen

• Lokale staf heeft situatie rondom luchthaven bekeken Bevestigen bovenstaand beeld Lokale

staf AFG paspoort geen NL paspoort Iijkt in staat om bij ^Dbey gate zuid te komen

Vetplaatsing naar het vliegveld duurt minstens een uur

• Taliban staat met een checkpoint naast de gates Geen problemen tot nu toe Echter willekeur

is niet te voorkomen en er zijn incidenten voorgekomen o a NL paspoort verscheurd

• I0 2a raagt tijdslot aan voor NL zo vroeg mogelijk zodat zoveel mogelijk mensen zo vroeg

mogelijk op de luchthaven zijn

Evacuatievluchten

Stand van zaken tot nu toe

Op dinsdag 17 08 11 NL ens via I0 2£iyluchten en 1 NL er vifel^^lucht bevestigd

uitgevlogen
Situatie Kaboel

C 17 in Kaboel qeland Planningdo 2^ongaarse beveiligers en tenminste 35 NL ers mee

Situatie Islamabad

CdPf SCOT ers en BSB met KDC 10 aangekomen in ISL bereiden zich voor op aankomst in

Kaboel Enkele issues

C 130 ook reeds inllSLl een tweede C 130 landt vandaag

DEF probeert vandaag nog een vierde vliegtuig MRTT naar te krijgen t b v pendel

ISlJ NL incl NL medische capaciteit uit voorzorg

Zodra toestemming om uit ISL te vertrekken wordt pendel Kabul I^ met C 130 opgezet

Capaciteit per dag 240 evacuees Met MRTT vliegtuig en KDC 10 en charters worden evacuees

vervolgens naar NL getransporteerd Daamaast ook mogelijkheden op vluchten van

Internationale partners

Aanvragen vliegvergunningen en landingsrechten regelt DOPS Lijsten gaan via centcom

Evacuees

In totaal nu 313 mensen op de lijst veelal Afghanen met NL paspoort maar ook een aantal

gezinsleden met alleen een Afghaans paspoort

DCV heeft gisteren een belronde gedaan Sentiment enerzijds begrip anderzijds ook angst
i v m schoten Fijn dat er gecommuniceerd wordt door het belteam

Gezien omstandigheden nu alleen mogelijk om NL paspoorthouders te evacueren De hoop is

dat dat gaat veranderen in de loop van vandaag
COA is in voorbereiding om mensen op te vangen in NL
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Oordeelsvorming
Evacuatievluchten

• Vanochtend ci^tact gehad met I0 2e aver doorstroming in ISL [iO 2e|can worden ingezet om

te bellenCio 2^oopt dit uit Wellicht opschalen naar M of MP

• Belangrijk dat ambassadeteam zsm ter plekke is in Kaboel om proces bij luchthaven te

begeleiden is essentieel voor kunnen uitviiegen grotere aantallen evacuees

• BiJ aannemen van tijdslots rekening houden met reistijd naar gate daarnaast tijdslots pas

efficient als NLteam is aangekomen in Kaboel

Evacuees

• Te evacueren Afghaanse paspoorthouders zullen naar ML worden geevacueerd zo |kort
mogelijk in|lSL|vert lijven daarna door naar NL

• Staand consulair beleid t a v evacuatie NL ers uit het buitenland evacuatie naar place of

safety niet perse NL Toch goed om alles in werking te stellen dat NL paspoorthouders naar

NL worden geevacueerd Ook nazorg aanbieden

• Belangrijk voor IND en COA om op de hoogte te zijn wanneer evacues in NL aankomen

• Tegelijkertijd lastig om een alomvattend beeld te krijgen van wie er op welke vluchten zitten

Politiek

• 1^a 10 2e bereid om vandaag te bellen met M mogelijkheid om zaken glad te

strijken

Personeel

• BZ liaison bij DOPS handig voor snellere communicatie

• KAB team in Den Haag heeft behoefte aan DEF collega aanwezig op R8

Media

• Algemene woordvoeringslijn aanhouden Goede afstemming tussen COM BZ en COM DEFvan

hetgrootste belang

Besluitvorming
MP kan evt bemiddelen bij issues met landingsrechten en vliegvergunningen In beginsel eerst

uitlopen via CDS en diplomatieke lijn
KAB team in Den Haag heeft direct contact met flight coordination centre

LOCC NCC begeleiden opvang in NL voor NL paspoorthouders en andere nationaiiteitenj ook

t a v COVID BZ inventariseert welke nazorg nodig Is in NL

Alles in het werk stellen om evacuees naar NL te laten reizen nIet tot flrst place of safety
Tweet plaatsen over mensen die zIjn geevacueerd uit Kaboel gisteren COM

DOPS deelt planning vluchten en paxlijsten ISL NL met CCC CCC deelt deze met COA en IND

BZ lialson bij DOPS aanstellen en DEF collega aanwezig op R8 bij KAB team

I0 2e
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KAB team 10 2e CCOAL 10 2e fNCC^ 10 2e

i |ra¥Z^]fTTO 2e | BSB fTT^ 2e j PCV

wnd CCC I 10 2e COA ^nT K^
1Q 2e | VCI cri5i5teaml HgiggM I0 2a |

DEF 1Q 2a | DVB | 10 2a

Aanweziq I0 2e

fAZ dlOK2J 1Q 2e e e

10 2e 10 2e fVCI Crisisteaml

10 2a BA J 10 2a || 10 2a [Pops
[VCI Crisisteam ] I0 2a | VCI

|10 2^ 10 2en I^Bteam J 10 2a | 10 2e | KAB team

10 2e

Beeldvorming
Situatie op de luchthaven Kaboel

• Missieteam staat bij East gate krijgt met veel moeite mensen door de gate Buiten de gate
bevinden zich nu ca 70 lokale medewerkere en ca 45 tolken ind familie Team wacht met

oproepen volgende groep tot doorstroming op gang komt

• Bericht vanuit VS Camp Sullivan Gate zou mogelijk beter zijn qua doorgang VS bezig
meerdere gates beschikbaar te maken

• Luchthaven is overspoeld met Afghanen er komen meer evacuees binnen dan eruit gaan

Sprake van onhygienische situatie sfeer wordt grimmiger

10 2aSituatie oo de luchthaven in

• Vannacht C 13Q met 69 passagiers geland
’

0 2a ^n klein aantal NL ers 5 tot 9 en enkele andere

nationaliteiten io 2a nebben inmiddels toestemming gegeven hetvliegtuig te verlaten

Groep reist sarnen met andere evacuees die hopelijk later vandaag zullen volgen vannacht

door naar Amsterdam

• Vanavond vlieg^fO l iCOT ers naar^^ komen morgenochtend local time aan

Evacuees

Tot nu toe in totaal 484 NL ers geregistreerd hebben reisdocumenten nog ca 150 200

mensen in de pijpleiding waarvan DCV de gegevens nog krijgt onderzoekt

370 tolken verwerkt loopt naar verwachting op tot over de 400

Bij de eerste groepen lokale Afghanen die zijn geevacueerd zien we dat allerlei documentatie

ontbreekt Is extreem complex
DEF gaat bericht sturen naar alle bij hen bekende lokale medewerkers die ooit voor NL hebben

gewerkt aanmeldingen komen eerst Intern DEF binnen worden daama doorgestuurd naar BZ

Op Zoutkamp zal een mix van geevacueerde tolken lokale medewerkers fixers etc

instromen COA zal deze groepen behandelen conform normale procedures zitten ook

medische en psychosociale voorzieningen bij COA kan op basis van wet en regelgeving geen

aanvullende zorg bieden

Voor NL evacuees wordt op Schiphol nazorg geregeld door GDD indien hulpvraag dan

nomiale proces bij GGD in Indien aanvragen voor huisvesting dan voor NL ers ook

woningaanbod proces

Evacuatievluchten

• Vluchten vandaag local time verlaat ivm kapotte C 130

16 00 vettrekt C 17 vanuit Kabul naar Tbiisi capaciteit 60 pax Evacuees gaan vanuit Tbiisi

z s m door naar NL

18 00 vettrekt C 130 uit ISL naar Kabul capaciteit 70 pax

22 00 vettrekt C 130 uit ISL naar Kabul capaciteit 70 pax

02 00 vettrekt MRTT uit ISL naar AMS ETA 04 00 capaciteit 240 pax waarschijnlijk

vliegen dan ca 200 petrionen uit bestaande uit personen die vandaag met C 130 worden

opgehaald en reeds in ISL aanwezige 69 personen die vannacht met C 130 zijn

uitgevlogen I0 2aen paar NL

• Vluchten morgen
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2x vlucht C 17 capaciteit 60 pax Eerste vlucht heeft meeste plaatsen tijden nog niet

bekend

Morgen vliegt er ook een C 130 nog niet bekend hoe vaak capaciteit 70 pax per vlucht

Tevens Franse vlucht morgen aantal Nederlandere zo n 25 wordt ook opgelijnd voor

deze vlucht

Op grond van huidige verwachtingen kunnen we waarschijnlijk tQtt|o 2^ 26 aug evacuatie

operaties uitvoeren daarna mogelijk luchthaven niet meer beschikbaar

| l0 2a | hebben 4 ongedocumenteerden geweigerd die meekwamen op vlucht van gisteren naar

NET

CCC ontvangt pax manifesten zodra vliegtuigen gevuld zijn en deelt met interdepartementale
contacten Proces samenstellen paxlijsten uitgewerkt door kab team

Personeel

• Ambassadeteam Kabul veilig aangekomen op Schiphol^ bedrijfsarts heeft contact met hen

• HDPO heeft lijn met COA om nazorg vorm te geven extra aandacht nazorg voor onze lokale

medewerkers bestaat met name uit aanspreekpunt voor hen intern bij BZ

Politiek

• Politiek besluit om doelgroep te verruimen vertaalt zich naar mogelijk duizenden extra

evacuees

• MP heeft gister met college gesproken heeft alle medewerking toegezegd t a v

evacuatievluchten Indien niet lukt dah1O 20bontact opnemen met foreign secretary

10 2a

Communicatie

• COM stuurt 2x per dag een tweet uit over evacuatievluchten op verzoek van MP wordt meer

publiekelijk gecommuniceerd

Oordeelsvorming
Belangrijk politiek verwachtingen te managen evacuatievenster sluit waarschijnlijk sneller

dan we hopen aantal personen dat we kunnen evacueren valt waarschijnlijk lager uit dan nu

gehoopt wordt

Wellicht prioriteren van evacuees nodig gezien beperkte evacuatiecapaciteit mensen die de

meeste risico s lopen eerst uitviiegen
Processen rondom groeiend aantal aanmeldingen evacuees intern BZ zo strak mogelijk in te

richten

Zorgen voor voldoende afvoercapaciteit vanuit ISL naar NL Hiervoor mogelijk ook charters

inzetten

Nadenken hoe we omgaan met derde landen die hun ongedocumenteerde nationals weigeren
die wij voor hen hebben geevacueerd
C 130 capaciteit voor andere landen inzetten indien er geen NL evacuees meer zijn
Beleid consulaire ‘good practice is dat we mensen meenemen wanneer we nuimte hebben

10 2g

Besluitvorming
DEF stationeert extra liaison bij BZ planner

nebben aangeboden aan te sluiten bij crisisberaden nu geen meerwaarde

CCC attendeert post ISL op mogelijkheid dat erzieke evacuees kunnen zijn die lokaal moeten

worden opgevangen

EU collega s mogen met C 130 mee naar Kabul maar NL niet verantwoordelijk voor

persoonsbeveiliging en verzekeringen
DCV gagH^SCOT ers zoeken voor zsm afreizen naar ISL en beziet of inviiegen extra SCOT ers

op Tbiisi nodig is en zorgt ervoor dat zij in contact worden gebracht met relevante college s ter

plaatse o a DEF

CCC verspreidt pax manifesten z s m aan IND COA zodra deze beschikbaar komen

10 2a
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• DCV laat DEF weten of plekken nodig zijn op C 17 vlucht en morgen

• Volgend overieg 15 30 NLtijd
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^| CCC | 1Q 2e I fvcnjlg^age | iO 2e

^j lU ^e ] l BSB raO 2e |rTTT ] 2^ ^DCV DAO

KAB team J lQ 2e |
I0 2e ICVCI crisisteam || l0 2e e

Aanwegio 1Q 2eli

fni F^ I 1Q 2e

\ 10 2e

AZ nUK2eilO 2e

kAB team I 1Q 2H^^KAB team fTO^K2e

DEF j 10 2e toOB ] 10 2e I[^I crisisteam

I0 2e [VCI Crisisteam

10 2e

Beeldvorming
Situatie op de luchthaven Kabul

• Situatie terplaatse zeer lastig zowel lokale medewerkers als groep geidentificeerde tolken

wachten al uren voor de gate Komen er niet doorheen

• Er wordt nu nagedacht over methodieken om toegang tot luchthaven te bespoedigen
• Voorlopige course of action Afghaanse paspoorthoudere en kwetsbare doelgroepen ca 130

personen worden gevraagd naar de Baron te gaan van daaruit is het plan dat ze via een

multinationale corridor het vliegveld worden binnengebracht Alle niet Afghanen Nederlander^

worden opgeroepen naar de gate te komen voor hen lijkt doorgang wel mogelijk
• Bij de north gate staat het NL ambassadeteam en force protection klaar

■ C 130S worden intussen afgevuld met andere evacuees slots op vliegveld beperi t vliegtuigen
worden snel gevuld metaanwezige evacuees vrijwel geen registratie mogelijk

Evacuatievluchten

C130s vliegen twee driemaal daags van KAB naar|lSL| DEFNL vlucht

C17 vliegt tweemaal daags van KAB naar|TblisiJ Van daaruit worden t b v doorvoer van alle

door NL te evacueren personen charters naar Amsterdam geregeld Dit is een EU vlucht

HAW

MRTT vliegt eenmaal daags vanuiti Islamabad Inaar Amsterdam DEF ylieftuig
DCV beziet mogelijkheden inhuur commerciele charters voor traject ISL AMS DEF kan

waarschijnlijk dagelijks een vlucht organiseren Onzeker of dit iedere dag voldoende capaciteit
zal opieveren

Evacuees

• DCV werkt aan instructie voor de posten over wat te doen indien evacuees met bestemming
Nederland door een ander land naar een plaats buiten NL zijn geevacueerd

Politiek

• Motie Belhaj aangenomen door Kamer betekent dat er een lijst met naar NL te evacueren

NGO medewerkers journalisten bewakers koks chauffeurs etc moet worden opgesteld

Begin deze week bevatte deze lijst ongeveer 1000 personen groeit naar verwachting nog fors

Personeel

• Er gait K SCOT er naar Tbiisi en er gaaoi^b^tra SCOT ers naar Islamabad

Oordeelsvorming
• Op de C 17 vluchten Kabul Tblisi bevinden zich ook evacuees van derde landen want nu

moeilijk om te vullen met NL evacuees Deze moeten door de betreffende diplomatieke

vertegenwoordigingen ter plaatse worden opgevangen Goed om dit lokaal aan te kaarten

binnen EUHoMs

• Mogelijk bevinden zich op de C 17 vluchten ook personen die door geen ander land kunnen

worden opgevangen Deze personen zouden mee kunnen vliegen naar Amsterdam met de door

NL ingehuurde charters
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• Inzet extra SCOT capaciteit in|Tblisi en Islamabad |zal echt noodzakelijk zijn ivm toename

aantal vluchten

Besluitvorming
I0 2e brengt vanmiddag hoogambtelijk in dat we aan zien komen dat AMS de komende dagen
zwaar belast zal gaan worden door MRTT evacuatievluchten vanuit Islamabad waarop veel

evacuees met buitenlandse eindbestemming

Graag IND ertoevoegen aan Kabulteam t b v snelle besluitvorming overcasussen in Kabul

Tot nader order worden vanuit Tbiisi alleen door NL te evacueren personen meegenomen op

charters naar Amsterdam

CCC beltiO 2iDi io 2a Ti b t opvang evacuees derde landen

Team Kabul verspreidt om 09 00 en 17 00 stand van zaken aantallen evacuees

Volgend overleg morgen 09 00 NL tijd
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Crisisberaad Afghanistan evacuatie 20 08 2021 09 00

10 2e l Tr2^^l|fTO[rTO]f2^| CCC ^|1OH2e8fllO 24 VClXi™eX10 H1O 2e | DEF

KAB team ^5l 0 2e

Aanwezig tiO 2e|
l lU t2e [ir7lU t2e l| DCV IM01 2e\IQU2e

10 2e | KAB team] r^ 2e | DEF |IO 24 tlQK2^| 10 2e rVCI crisisteam] pigggg^
1Q 2e j rcOM

KAB team

VCI Crisisteam I 10 2e | DEF 10 2e [DA0 |nm2^10 2e

10 2e [DAOJ

Beeldvorming

Veiligherd rondom de luchthaven Kabul

• Taliban consolideert zich in Kabul vormt geen directe dreiging voor coalitie Niet waarschijnlijk
dat Taliban aanvallen op HKIA zouden autoriseren

om evacuatie uit te voeren

• Mocht verlenging deadline 31 aug bespreekbaar zijn dan vergt dlt naar vetwachtlng concessles

vanuit { i0 2a]| moe5t coalitie in mei ook doen toen deadline verstreek

• Op verschillende plaatsen protesten i v m Onafhankelijkheidsdag Afghaanse republiek zijn
doden bij gevallen Deze duren naar verwachting voort repressief beleid Taliban t a v deze

protesten waarschijnlijk ook

• Lastig voor groepen op NL lijsten om het vliegveld te bereiken i v m toenemend aantal

Taliban checkpoints en toegangsbeleid gates Als mensen een mail kunnen laten zien met

oproep tot evacuatie worden ze waarschijnlijk doorgelaten bij checkpoints Taliban

• Weggaan en weerterugkomen naar het vliegveld wordt in toenemende mate moeilijker
• 1 tolk zou gearresteerd zijn bij Taliban checkpoint had voor militaire missie gewerkt Van

iemand anders zou het paspoort zijn verscheurd niet bevestigd
• Lokale staf ambassade lijkt wel aardig in staat om langs de checkpoints te navigeren en bij het

vliegveld te komen kwamen gister vrij dichtbij de gate van het vliegveld
• Bericht VS Abbey gate gaat dicht omdat ground control aldaar onmogelijk blijkt

tot 31 aug de tijdI0 2a

Veiligherd op de luchthaven Kabul

• NL team in Kabul werkt nauw samen met de i io za i scOT ers naast i iu 2a i geposltioneerd
om mensen die binnen weten te komen op te kunnen vangen

• NL probeert groepjes naar binnen te brengen sommigen zijn zelf binnen gekomen door de

poort onduidelijk hoeveel precies
• 12 mensen zouden er bij East gate door zijn gekomen 12 staan bij Abbey gate buiten en 9 bij

Baron Onbevestigde informatie

Status evacuatievluchten

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

• Vandaag 2 C 130 vluchten gepland bemanningen raakt aardig uitgeput
• Bemanning inllSUdruk met uitladen en verder begeleiden van passagiers 2 SCOT ers die zijn

ingevlogen nemen dit over

• MRTT vliegt morgen naar ISL met resetveonderdelen om kapotte C 130 te kunnen repareren

Vandaag ook 2 C 17 vluchten gepland naar|TblisiJ 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 I^ AMS geboekt met plek voor 180 mensen Charter TbIisi AMS

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

Wanneer batches mensen op NL lijsten erdoor komen is de kans groot dat ze meekunnen met

vluchten van andere EU landen
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Status evacuees

Nederlanders

Gisteren heeft DCV 469 geregistreerde NL ers opgeroepen naar het vliegveld te komen Daarbij

aangegeven dat het handig is dat men zich groepeert met bijv IML vlag zodat de groep in lx

door de betreffende gate kan worden gesluisd wellicht m b v team on the ground

Lijst met geregistreerde NL ers is inmiddels gegroeid tot 700 gaat om ingezeten

kemgezinnen etc DCV roept vandaag de nieuw geregistreerde via e mail op om naar het

vliegveld te komen Goed om dit e mail bericht er zo formeel mogelijk uit laten zien helpt bij

checkpoints Taliban

Mensen met NL paspoort maken een kans bij de gate daarom wel blijven oproepen te komen

Mensen zonder NL paspoort maken aanzienlijk minder kans

Via grond en diplomatieke contacten wordt druk gezet o a in Washington vliegveld moet

open voor NL paspoorthoudere en mensen met bestemming NL

Gisteren 13 NL ers en nog 6 anderen met bestemming NL geevacueerd

Vanmorgen NL tijd 16 mensen met bestemming NL waaronder NL ers met C 130

vertrokken vanuit Kabul naar ISL

Lokale staf

• Geen voortgang op evacuatie lokale staf Team on the ground bezig met alternatieve opties

hoe hen op het vliegveld te krijgen staat in direct contact met deze groep Tijd en plaats
worden gecommuniceerd wanneer bekend

• Alle infonmatie die in Den Haag binnenkomt wordt uitgelopen en gedeeld met het team on the

ground
• Kabulteam loopt uit wat handig is qua groeperen tolken en lokale medewerkers

NAVO staf

• NL staat voor evacuatie 70 NAVO collega s aan de lat Plan is nu via Doha voorkeur indien

dat niet lukt mogelijk met C 130 mee

• Verzoek via lijn DVB NAVO mensen die al binnen zijn op het vliegveld graag toelaten op onze

vluchten Indien geaccordeerde lijsten uit Brussel komen zal B2 doorzetten naar SCOT ers ter

plaatse

Overioe oroepen op NL lijsten
• Er worden allerlei Afghanen met links naar NL naar andere landen geevacueerd DCV heeft

hierover een instructie uitgestuurd naar de posten Proces post infotmeert DCV DCVoverlegt
met IND en na akkoord kunnen de betreffende per^onen doorreizen naar NL

Personeel

• 1 D lSCOT ere in Kabul vanavond worden 2 extra ingevlogen Beveiligingscapaciteit voor

aanwezige BZ personeel in Kabul is voldoende

• KOcjSCOT ers in Islamabad 1 IND er onderweg
• 1 IND er onderweg naar fblisi inzet IND zodat duidelijk samenstelling groep evacuees voor

aankomst in NL duidelijk is

• Team Kaboel zal liaison DPG aanhaken bij Kabulteam IND liaison reeds aangesloten
■ Mailadres KabuICcOMinbuza nl wordt overstroomd voor mensen die zich bezighouden met

paxlijsten wordt een andere mailbox ingerichtdie we intern gebruiken Externe mailadres

kabuICcDminbuza nl blijft bestaan

Poittiek

• Qua prioritering houden we aan

Groep 1 NL ers lokale collega s en tolken ook mensenrechtenactivisten toe geschaard en

EU en NAVO collega s

Groep 2 alle personen onder motie Belhaj o a journalisten etc
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Eerste groep is in kaart^ tweede groep nog niet Tweede groep doen we zodra het kan MP

heeft aangedrongen op deze groep ook aandacht geven

Aandacht om motie Belhaj uit te voeren en mensenrechtenactivisten joumalisten etc mee te

krijgen aan boord Groep wordt in beeld gebracht Apart team vooropgezet team

I0 2e dat werkt onder aansturing van DCV

Zodra zich hick ups voordoen op^„ dan

pad naar Foreign Secretary
|0 2^ s met Taliban aan het onderhandelen over toegang tot vliegveld goed om nauwe

contacten te onderhouden

M doet belrondje langs bondgenoten met verzoek bij VS verbetering toegangsbeleid
luchthaven aan te kaarten

Graag inzicht wanneer M wie spreekt in crisisberaad dan kunnen we dingen meegeven

Om 12 00 vandaag briefing diplomatieke vertegenwoordigingen in NL

benaderen die kan vervolgens op10 2e

Mediabeefd

• Veel opmerkingen over waarom FR en ENG en VS wel Kabul in kunnen om mensen terug te

halen en NL niet

• Twitteraccount Kaboel is weer in de lucht

Oordeelsvorming

Evacuees

• Bezien alternatieve opties om toegang lokale medewerkers tot vliegveld te bespoedigen In dit

kader wellicht nuttig om gebruik te maken van bedrijf I0 2g ]dat lokaal actief is en evt kan

faciliteren met reis naar vliegveld BZ deelt geen namenlijsten

Personeel

• Op enig moment goed om te kijken naar aflossing team in Kabul

Communicatie

• Waarom kunnen FR en ENG en VS wel Kabul In om mensen terug te halen en wij niet lastig

uitleggen met verhaal over toegangswegen Gaat over extractie moeten we niks over willen

zeggen want zijn classified acties

• De server van Kaboel was uit de lucht sinds 14 augustus maar werkt weer Daardoor zijn ook

oude berichten oa met afwijzingen en het bericht over de evacuatie naar het vliegveld alsnog
verzonden Dit zou tot vragen kunnen leiden Team Kab en Com bespreken een reactieve

woordvoeringslijn en team Kab kijkt met ICT af te achterhalen is welke berichten nog zijn
verstuurd

Besluitvorming
CCC signaleert bij betrokken partijen wanneer relevante CREDO berichten binnenkomen

DCV monitort of huidige inzet SCOT in ISL Kabul en Tbiisi ioldoende Is

VCI loopt Inzet lokaal bevelIlgingsbedrijf| i0 2g |uit i h k v assisteren bij evacuatie

Overleg organiseren waarin opties bespreken om te bespoedigen dat mensen op het vliegveld
kunnen komen

Woordvoeringslijn opstellen rondom inzet NL in Kabul waarom extraheren wij niet en andere

landen wel

DCV roept additlonele groep NL ers en aanhang vandaag ook op om naar het vliegveld te

komen

Verzoek DEF aantallen uitviiegende mensen graag niet naar bulten brengen

Volgend overieg vandaag 15 00
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Crisisberaad Afghanistan evacuatie

20 08 2021 15 00

Aanwezlg t^W^|| j iQ 2e | i[gS2^ ^Eg^frnm2^ CCC J
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|| iO 2e | CKAB team] ^[110 2e | VCI crl5lsteam] ^ I0 2e n COM [ifeMio 2e ie
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Beeldvorming
Situatie algemeen

• De 4 poorten zijn gesloten er is geen informatie of er nog Nederlanders doorheen

gekomen zijn
• De communicatie met KAB team on the ground is te beperktl iM^ heeft behoefte aan een

dagelijks contactmoment metl|0 2^KAB om te spreken over beeld alternatieve opties

samenwerking actuele aantallen KAB team DH zorgt dat er voor de beraden gesproken is

mefi|Q 2 bn geven vervolgens terugkoppeling in beraad

• Creatieve opties voortoegang worden actief onderzocht maar hetei van Columbus is nog

niet gevonden

Oordeelsvorming
Status evacuatievluchten

• Vandaag waren 210 plekken beschikbaar 2x C 130 is onderweg nog niet duidelijk
hoeveel Nederlanders er uiteindelijk een plek op de vluchten hebben bemachtigd

• Van belang dat er een actueel beeld is van de status van de vluchten en dat er een wheels

up bericht komt als de vlucht is opgestegen

Schema vandaaa

2X C 130

lx C 17

Schema moraen

C130 Kabul Islamabad

iste vlucht gepland aankomst 0700Z

2“ vlucht gepland aankomst 1200Z

3
^ vlucht gepland aankomst 1900Z

2x C 17 met 10 stoelen

Status evacuees

DCV heeft de brief uitgedaan ult aan de Nederlanders met oproep om naar het vllegveld te

komen brief is nog op bepaalde punten verduidelijkt Mensen worden gewezen op

praktische zaken en de risico s

Helaas nog geen resultaten m b t lokale staf

1003
10 2a

Posten zijn geinstrueerd door DCV over wat te doen met personen met eindbestemming
NL worden naar NL vervoerd op kosten Rijksoverheid

Personeel
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jCOT in ISIClO lfcjsCOT in TBIisi

COT onderweg naar ISL zouden aanvankelijk naar KAB gaan maar dit blijkt toch niet

handig Blijven vooralsnog in ISL kunnen roteren indien nodig
• Niet alle taken in ISL zijn SCOT taken in ISL is ook humanitaire ondersteuning nodig voor

de vluchtelingen
• Capaciteit voor diverse teams in DH is krep DCV en KAB team hebben tevens bezetting in

de nacht

10 1

Communicatie

• Van belang aantallen te kunnen noemen NL ers die in een vliegtuig zitten

mensen die op de luchthaven zijn gekomen bepaald dat de aantallen die KAB team

communiceert leidend zijn
• Er zijn berichten dat bij lokale staf van andere posten onrust ontstaat n a v de

berichtgeving over lokaal personeel in AFGH

Overlg
10 2 10 2e komt morgen om 12 00 voor een briefing CCC haalt hem op wordt

verder begeleid doQitjlQxi^lsn Defensie 1I0 2^ zondag begeleiding dooit 0 2eO

• Er komt geen groepering van de tolken vanuit veiligheidsoogpunt

Besluitvorming
KAB team organiseert dat er dagelijks meerdere contactmomenten zijn metfbj^jn KAB

Met Defensie wordt besproken dat een wheels up bericht wordt gestuurd
Alle actuele aantallen worden In beraad gedeeld Info KAB team is leidend

Prioritering t a v NAVO gerelateerde personen wordt gedeeld met i0 2e door KAB team

DCV en KAB team nemen contact op met10 2 SL om te Inventarlseren welke

ondersteuning nodig is in ISL

CCC schakelt met iO 2jaVer de bezetting van de verschillende teams wie wat

doet achtervang

Volgend overleg zaterdag 11 00
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Crisisberaad Afghanistan evacuatie 21 08 2021 10 00

Aanwezig fiO 2eiip d 10 2^ ICC en VClXlMeX10 GIMgej]| DEF |dOH2e
10 2e KAb teamj | TnJKZe | KAb ceamj | 10 2e ^ DCV 10 2e [AZ belt in

10 2e 1 fPEF belt in J 10 2^ ^ COM belt in [ 10 2e tvci CCC yi^| lO 2e

CCC | lOK2e I I0 2e I team motie KAB

Beeldvorming
Status algemeen

Situatie niet veel verschillend met 20 08 2021 Beveiliging buitenring luchthaven Kabul

wordt lastiger Coordinatie op luchthaven lijkt lets te verteteren Na telefoongesprek MP

coordinatie met

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

ijkt de toegang tot vliegveld iets verbeterdI0 2a

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 aanoekornen 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 qegaan vanwege ontbreken van

diplomatieke clearance vanwege een feestdag gisteren in Pakistan De boodschap wordt

meegegeven aan M voor haariigesfitiekatgeb dipiorjiiattelteia tttl^Btrepen 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 perronen 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 vender te

verrpreiden 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 Erstaan 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 scotterr 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
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Personeel

• Er zijn twee extra scotters nodig in Kabul Geprobeerd wordt de|twee mensen die in

Islamabad zitten die geoormerkt waren voor Kabul vanmiddag nia^^M^bul te krijgen
Daarmee zijn er straksivier ^cotters in Kabul en tweelscotters en een [ND liaison in

Islamabad

• Daarnaast wordt gevraagd om nog 2 extra ondersteuning in Kabul en 2 extra in

Islamabad Voor Kaboel is HEAT trainina vereist I0 ib

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 mooellikheden voor extra personeel in Kabul en Islamabad en BSB

ater vandaag voIgt hierover10 1b

besluit
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Agenda Crisisberaad Afghanistan evacuatie

22 08 2021 10 00

10HlQ 2e | ^DEF ^^
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Aanwezig lQflO ^liQ 24 JW2e1 m] ^ CCC
^

B5B J I0 2e

10 2e | [DWf

AZ10 2e

team

liaison Def 10 2e10 2e J ccc
iQ 2e I [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

nieuwe procedure om mensen naar het vliegveld te halen Deze

procedure wordt getest en daama mogelijk opgeschaald Ermoet een risicoafweging worden

gemaakt voor deze procedure ten aanzlen van de veillgheld
• Er zijn signalen dat er sprake kan zijn van infiltratie door Taliban in appgroepen en op

telefoonlijnen

10 2a

Situatie in Islamabad

• De luchthaven van Islamabad wordt steeds voller De NK 1|0 2fe^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

• IZondacj 22 augustus

Drie C 130 vluchten Kabul Hslamabadlqepland 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

Politiek

• De beantwoording van Kamervragen wordt voorbereid

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

evacuatie en opvang evacuees

10 2a
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Personeel

is naar Kabul gevlogen en werkt back to back met Er zijn10 2ee

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^i0 2^n een I0 2e

Oordeelsvorming
Veiliaheid

• Aandacht voor infiltratie telefoongesprekken doorTaliban

Personeel

• Aandacht voor verversen teams in Den Haag Met 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 vllegveld te vergroten Een persoon groep wordt oproepen om naar de

luchthaven op aanwijzing van het Kabul team

0 2tyiraagt M om te bellen naar i0 2a jm te danken voor de medewerking aldaar

^ETwordt gekeken naar het nieuwsbericht dat Defensie wil uitsturen i o m Defensieattache

evacuatieteam en DAO

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

Volgend overleg maandag 23 augustus 9 30 uur

00009 257532



Agenda Crisisberaad Afghanistan evacuatie

23 08 2021 09 30 uur

niO 2e rtl1[OSg^ l10 2e{|Toj ^jo 2

10 2e \{C6M _

10 2e I DVB

AZ [TTTJ¥2^| iu 2e I nrv nu ^ij nux^e

Aanwezig |m 2e

[BSBlJ 1Q 2e I DOPS L
iQ 2e IfKabLil evacuatleteainl

10 2e

secrerarisj io 2gfl e | CCC secretarls

vz

fmotieteam I0 2e

KabulteamjJ iQ 2e J vci]

CCCC

e e

1Q 2e

10 2e

CDAO | 10 2e |10 2e

Beeldvorming
Situatie op het vlieoveld

Er is sprake geweest van een incident met friendly Hre

Geschat wordt dat zo n 25 000 personen rond de airport aanwezig zijn De sfeer wordt

grimmiger
Het dreigingsniveau is vastgesteld op significant vanwege verhoogde kans op aanvallen en de

problemen met crowd control

Er is nog voor drie dagen voedsel en water aanwezig
t ij North en East gate aan het toelaten van personen tot vluchten Nederland

werkt samen me

gate zijn

Gates zijn genegeld gesloten

|l0 2^j de Abbeygate Het is onbekend of er nog Nederlanders bij de East

Proces handelina op het vlieqveld

Handeling van personen in de zogenoemde holding area lijkt goed te werken beter dan enkele

dagen geleden

Evacuees

Vannacht zijn ongeveer 200 personen voorbij de gate gehaald Dit is zeer positief nieuws De

samenstelling van deze groep wordt helder wanneer in Islamabad de paxlijsten worden

opgesteld
560 personen EU staf weggehaald Er wordt gecontroleerd of daar

personen bij zijn die Nederland als eindbestemming hebben

Er is contact met andere EU lidstaten die geen presentie hebben in Afghanistan zoals

Aandachtspunt dat Nederland hen ook vertegenwoordigt

10 2a

10 2a

Evacuatievluchten

4 vluchten C 130 gepland] 0800 1100 1230 en 1700 Zulu |ETD Kabul

C 17 om

ISL • AMS om 16 00 charter naar AMS Zulu ETA|Q3 35| ETA 24 aug

ISL • AMS om 23 00 charter naar AMS Zulu

TBL AMS charter onderweg met 129 pax 05 45 aangekomen
TBL AMS charter om 121 00 1 ETA 0200 morgen

Kabul3 30 vana

Politiek

Cijfers ten behoeve van de Kamerbrief zijn uitgevraagd door DAO en zijn van groot belang om

zorgvuldig gecheckt en spoedig aan te leveren

De Kamertrief wordt na verwachtlng op dinsdag 24 augustus aan de Kamer verzonden

Op maandag 23 augustus 14 00 uur Is een bewindspersonenoverleg voorzien Aanwijzingen ult

het BWO ten aanzien van prioriteringen lopen alleen vid
’

0 2

Na eind evacuatieoperatie zal de Kamer spoedig worden geTnformeerd over een schets van de

lange termijn Ten behoeve hiervan worden nu scenario s uitgewerkt

Beantwoording Kamervragen over extractie wordt afgerond Verzending vandaag of morgen
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Een aantal posten wordt gevraagd te rapporteren over de evacuatieoperaties van

partnerlanden

Op 24 augustus is een G7 ingelast
Bilateraal zijn erveel gesprekken

Personeel

l[0K^Bagdad gaat naar Kabul en gaat back to back werken metl|0 2^Kabul

10 1bpSB ers vliegen van Islamabad naar Kabul

Het team in Kabul wordt versterkt met twee SCOT ers

Het motieteam is opgeschaald met 5Q10 2e Tijdens de curfew heeft het team veel kunnen

doen ondanks de risico inschatting die moest worden gemaakt om personen groepsgewijs in

de nacht naar de airport te laten komen

Lokale staf die in Nederland is kan met praktische vragen terecht bij het speciale
telefoonnummer van HDPO Informeel hebben oud Kabulgangers zich gegroepeerd om lokale

staf in Zoutkamp verdere emotionele ondersteuning te bieden

Communicatie

Via een tweet communlceert COM over inzet[|^Kyfeagdad in Kabul

COM bereidt een Interne videoboodschap doo fi0 2^oor
Een Defensiecommunicatiedeskundige Is een aantal uur in Kabul om materiaal te maken

Oordeelsvorming
Situatie op het vliegveld

Van belang dat BZ direct wordt gei nfotmeerd wanneerer sprake is van een eminent risico

t b v consulaire communicatie Hiertoe worden afspraken gemaakt met Defensie

Proces hande ina op het vliegveld

Communicatie over de veiligheidssituatie richting Nederlanders die zich mogelijk bij de East

gate bevinden wordt zorgvuldig geformuleerd
Personen moeten goed herkenbaar zijn bij de poort

Communicatie

COM werkt aan het ten positleve veranderen van het medlabeeld Meer aandacht op wat we

allemaal doen cijfers en dat we bijvoorteeld voor de machtsovername door de Taliban al 500

personen tolken en gezinnen hebben uitgevlogen

Mogelijk wordt een journalist uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het crisiscentrum

Bezien wordt of een achtergrondgesprek met]|0 2 Kan helpen om de crisis een gezicht te

geven

Besluitvorming
Defensie infoimeert BZ direct wanneer het dreigingsniveau op en rondom de luchthaven

omhoog gaat

Alle teams crosschecken z s m de binnengekomen passagierslijsten met eigen lijsten
Team iQ 2e | jg single PoC richtin^iO 2 5Kabul om overbevragen te voorkomen

We blijven aandacht houden voorde groep niet vertegenwoordigde EU nationals en helpen
hen waar mogelijk
Er voIgt z s m een overleg over het verzenden van een bericht aan de NL ers die we hebben

opgeroepen en nu aan de gates staan waar de situatie onveiliger wordt

Alles rondom prioritering evacuees wordt via Iijrii0 2 ^ecommuniceerd
Teams schakelen onderling over bezetting en leven zo goed als mogelijk de coronamaatregelen
na

10 2e meldt binnen groep Kabulgangers dat lokale medewerkers voor vragen over

professionele zaken bij het formele telefoonnummer binnen BZ terechtkunnen
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DEF en BZ COM stemmen communicatie nauw af

COM gaat aan de slag met bericht over gezicht on the ground voor zover mogelijk en met

eventuele achtergrondreportage door journalist over crisisteams bij BZ

ledereen levert z s m informatie aan t b v de Kamerbrief

Volgend beraad waarschijnlijk morgen 09 30 eerder indien nodig Uitnodiging voIgt
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Verslag Crisisberaad Afghanistan evacuatie

24 08 2021 09 30 uur

CCC 10 2^iiu ^9

10K2e l r 1Q 2e | DQPSLI lOK^e rrOM jrmJ¥2^e ^
10 2e _|[DVBlJ 10 2e ] | ^lteam | 10 2e

101 iiu 2^ jKjflU ^e rrr ilOT 2]p||riW2^

Aanwezig
BSB f^^ 10 gTOE2e]][|TJDF5y P

I io 2e n[Kabul evacuatleteamij
Kabulteam 10 2e [AZ

i 1Q 2e

Beeldvorming
Er is vannacht heel hard gewerkt door een groot belteam waarvooflOKZejrote dank uitspreekt
aan de betrokken teams Er zijn veel mensen gebeld om naar het vliegveld te komen

±200 mensen zijn vannacht het vliegveld binnengekomen
Daarvan zijn er ±125 op een viucht gekomen
Voor ±70 wordt nu een viucht gezocht
Mensen met een Nederiands paspoort komen over het aigemeen snel door de route been Bij

sommige Afghanen Is dit niet het geval De iijn Is Ikorti om In die gevailen snel te schakelen en

door de lijst te iopen
Busroute vandaag van beiang Om 11 00 uur moet Kabuiteam daarvoor de iijst aanieveren aan

het team in Kaboei

Evacuatlemogeiijkheden siulten mogelijk op zeer korte termijn Aile Inspanningen worden

geleverd om mensen er z s m uit te halen —

•j|0 2^loopt met|lio 2e|ina op welk niveau contact moet ziin

ii0 2eheeft vandaag contact met zijn counterpart bij I0 2a

I0 2a
over tijdspianning

Oordeelsvorming
Veilioheid

Geen gewijzigd dreigingsbeeld Voomaamste dreiging is ISKP

Defensie heeft^K^enario s toegevoegd aan ddOK Spenario s die al eerder gemaakt zijn
Taliban stemt waarschijnlijk niet in met verienging Potentieei hoger dreigingsbeeid als

coalition of the willing zonde4^^lijft
Risico dat er vaker schietincidenten zulien piaatsvinden

Evacuatieviuchten

Vandaag wordt

o 4x met C130 geviogen
o lx C17 gepland met 10 stoeien voor Nederiand Totaie capaciteit is 45C 12I 2^ Ter

plaatse zou het mogeiijk moeten zijn om meer evacuees met eindbestemming
Nederland aan boord te krijgen

Eerste viucht vandaag Is geweest

o 137 mensen geevacueerd met de C13Q

Viiegen vandaag met 2 charters 1 Islamabad en 1 Tbilisi En nog 1 op Islamabad is

aannawraanri

1Q 2a

10 2a1Q 2a

Van beiang boodschap af te geven dat mensen niet teveel bagage kunnen meenemen

Hierdoor moesten gisteren mensen achterblijven

Evacuees

Team Tbilisi vraagt paxlijsten eerder te ontvangen Signaal vanaf de grond in Kabul dat er nu

geen mogelijkheden zijn dit anders te organiseren Dit wordt teruggekoppeld
Verzoek vanuit NAVO EU en VN om mensen mee te nemen gebaseerd op fair share
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o Vandaag wordt in NAVO verband gesproken over NAVO contractors Fair share voor

Nederland is tot nader orde 42 pax Als het meer wordt is daar separate

besluitvorming voor nodig Als NAVO team op de grond in Kaboel een groep van 42

kan earmarken voor NL dan kunnen ze rechtstreeks vanuit Kaboel door NL worden

uitgevlogen
o EU local staff Is er bijna ult Team Kabul stelt dit zeker Veel zijn er in Madrid

aangekomen
o VN local staff is ook opgeroepen Gaat om 31 mensen 5 families 3 families zijn

hlnnen 1 staat aan de poort en 1 wordt gelokallseerd om dichterblj te krijgen
ieeft6 personen blnnengehaald I0 2a persoon Met evacuatle van

nog 3 andere personen waarvan I0 2a heeft aangegeven dat 1 persoon prioritelt heeft

is Kabulteam bezig

I0 2a

zijn opgeroepen om ook naar het vliegveld te komen

Groep 0 2ojlournalisten [zijn reeds eerder opgeroepen en grotendeels binnengekomen

Signalen van mensen die aan de poort staan met eindbestemming Nederland die er niet

doorheen komen worden nagelopen m h o o direct kanaliseren Hlerop wordt onmiddellijk
actie genomen

In totaal zijn volgens de lijsten van BZ lOOO i personen met eindbestemming Nederland nu uit

Kabul geevacueerd In deze optelsom zitten ook evacuees die door andere landen zijn

meegenomen en nog moeten doorreizen naar Nederland

Defensie geeft aan in totaal 982 mensen vanuit Kabul naar Nederland te hebben gevlogen dit

betreft ook mensen met een andere eindbestemming dan Nederland

10 2e

Personeel

DEF bekijkt of Islamabad verder moet worden opgeschaald Op dit moment geen actie nodig

Politiek

DAO werkt aan de Kamertirief met stand van zaken die vanmiddag uitgaat

Beantwoording Kamervragen over extractie gaat tegelijkertijd uit

Technische briefing is morgen 25 8 half 2 BZ Defen JenV doen de briefing
BWO 23 8 besprak stand van zaken verdere proces Kamerbrief opvang in Nederland en

opties na sluiting vliegveld M b t het proces is afgesproken dat de groep van lijst 1 in beginsel
eerst komt Keuzes daarbinnen a d h v de situatie in het veld operationele overwegingen

Mediabeeld

Vandaag artikel in het AD ^aarin operationele crisisaanpak BZ aan de orde komt

Interview met

Daarnaast geeft COM reguliere media updates

is gisteren op de radio geweest10 2e

Besluitvorming
CCC communiceert aa i0 2 Tbilisi dat er geen mogelijkheden zijn de werkwijze paxlijsten
anders te organiseren
Team Kabul met mailbox team loopt de signalen van mensen aan de poort met bestemming
Nederland na m h o o directe kanalisering
I0 2e^opt met|]iO 2i5uit op welk niveau contact moet zijn met

einddatum evacuaties

Samenstelling team voor de komende 24 uur wordt opgepakt door team Kabul met I0 2e

10 2e I
Groep mensen met verblijfstitel in Nederland die er sinds gisteravond is bijgekomen wordt nu

opgeroepen door DCV

CCC team Kabul en DCV lopen proces cljfers na om te komen tot tljdlge en zo exact mogelljke

getallen
DVB schakelt met PV NAVO over de 42 pax NAVO contractors

Volgend overleg is vanmiddag om 16 30 uur

10 2a
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Verslag Crisisberaad Afghanistan evacuatie

24 08 2021 16 30 uur

] CCC VZ ^10 2et^^ CCC pSS 1Q mU]^

Kabulteam ^] iO 2 ^0 2^tKabulteam jlioilgeij

Aanwezlg | io 2e

fPOPS J 10 2e

10 2e

COM | 10 2e | I0 2e

10 2e l DCV e

Beeldvorming
Cijfers inmiddels in Nederland aangekomen evacuees

o Paxlijsten zijn gecrossreferenced met vertreklijsten
■ Tot aan vandaag 643 mensen totaal met NL als eindbestemming vluchten tot

vanochtend

NL reisgezelschappen 199

Tolken en gezinsleden 126

Lokaal personeel ambassade 211

EU lokale staf 15

• Mensenrechtenverdedigers ngo s journalisten e d 92

Nog geen aantallen van mensen die vandaag met de C130 vluchten zijn vertrokken

C17 weten we ook nog niet Gaat wel om substantiele aantallen

Alle lokale staf van de EU die Nederland als fair share opneemt is nu uit Kabul

vertrokken

Alle lokale staf van de VN die we overnemen als fair share zijn nu allemaal op het

vliegveld Zijn 30 personen

Lijstje van 23 NAVO personeel gekregen Daarvan wordt gecheckt of deze inderdaad

op het vliegveld zijn In totaal zijn het 42 mensen die we overnemen als fair share

o

o

o

o

5usoperatie
o 118 NL ers zitten in bussen op ophaallocatie Nog geen behcht van vertrek naar

vliegveld
o 88 NL ers zijn niet gekomen onbekend wat de redenen zijn

□ Gemengd beeld van operatie DIt doordat deze operatle alleen mogelljk was voor

Nederlandse paspoorthouders Bij het opstappen zijn ook niet Nederlandse

paspoorthouders gekomen doordat ze waarschijnlijk gezamenlijk met de Nederlandse

paspoorthouders aan het wachten waren op evacuatie Zij konden niet mee Alle opties
om mensen te evacueren worden benut zo ook deze Mensen met een ander paspoort

worden zoveel mogelijk langs andere wegen geholpen
Er wordt vandaag nog een extra groep van 250 mensen opgeroepen naar het vliegveld te

komen 75 Nederlanders die afgelopen dag bij DCV zijn aangemeld worden opgeroepen een

groep tolken met gezin van in totaal 100 mensen en 75 mensen van de lijst n a v motie

Belhaj

Oordee svorming

KAB team licht toe dat Is afgesproken elke 2 uur geiipdatete paxlijsten te sturen naar de

SCOT ers en andere ontvangers In Kabul zodat zlj steeds kunnen werken met de laatste lijsten
Als in die 2 uur vragen zijn van SCOT ers komt dat via appgroep naar crisisteam toe om real-

time te checken of mensen op lijsten staan

Om verwarring bij het meenemen van personen te voorkomen is afgesproken om aan de gate

bij mensen waarover twiifel is te vragen naar hun apphistorie om link met NL aan te tonen

Diplomatieke druk op t®E3^ m vliegveld langer open te houden er is inmiddels op veel

verschillende niveaus gespToken en erzijn verzoeken neergelegd 10 2a

10 2a
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10 2aM had gesproken met

an KAB team samen met regiodirectie
In Islamabad ligt een Nederlander met complicaties in het ziekenhuis DCV legt contact met

Islamabad om consulaire bijstand te organiseren

Vandaag hebben 2 vluchten met een C 130 plaatsgevonden Vanavond vinden nog 2 vluchten

plaats vanuit Islamabad met een capadteit van 2x174 pax Morgen vinden nog 3 vluchten

plaats met C 130 DBF doet oproep om ook zoveel mogelljk gebruik te maken van de

beschikbare C17 capaciteit \vant er staan ook charters in Tbilisi klaar

heeft verzoek aan NL gedaan voor het uitvilegen van een deel

vanj nun lokale stat Belangrijke vraag is of deze mensen reeds een eindbestemming hebben

of dat zij enkel naar een place of safety worden gebracht
De belcapaciteit voor vanavond en vannacht is gecheckt en is voldoende voor de lijst met te

bellen personen

vordt opgepakt doorI0 2a

De 10 2a

Politiek

De Kamerbrief is noa hanoende moet nog worden geiipdatet aan de hand van de laatste

cijfere Kabulteam 10 2e neemt contact op met DAO over de precieze te vermelden

aantallen evacuees

Besluitvorming
Besloten is om de SCOT ers in Kabul elke twee uur te voorzien van een geupdatete paxlijst Als

er in de tussentijd vragen van de SCOT ers komen over iemand die niet op een lijst staat dan

wordt dit uitgezet bij counterparts Den Haag om het real time na te gaan

Afgesproken wordt om de overleggen voortaan elke keer te beginnen met de gecrosscheckte
aantallen uitgevlogen evacuees

Het aanbod
_

regiodirectie
DCV gaat na welke consulaire bijstand nodig is voor de Nederlander in Islamabad in het

ziekenhuis

Het Kabulteam checks de precies benodigde capaciteit bij het tolkenteam voor aankomende

avond nacht

Volgend overleg woensdag 25 8 om 09 30 uur

1Q 2a |iQ 2a| ordt van een antwoord voorzien door KAB team en
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Crisisberaad Afghanistan 25 8 2021

fAZV |rW^ 10 1 MQV2elTlDEF liaisonV | 10 2e |e

10 2e

10 2e

10 2eKAB team L
fKAB teamir

| 1Q 2e l 10 2e | DC\^
ri Wfe^ Crisisteam 6^X^| io 2ea| VCI Crisiste^

KAB team

10 2e 1 DVB I ri0 2e |CBZ lialSOnLI 10 2e I COM
10 2e r^nd CC^ 10 2e | VCI | 10 2e | wnd CCC

KAB team | lQ 2e
10 2e

Beeldvorming
Technische briefing positief verlopen waardering van Kamer voor het werk wat wordt

gedaan
Overieg geweest vlak voor dit overleg tussen de postJ tM3^10 2e

militairen KAB team en CCC Beeld van de situatie nnomenteel

o er is een afnemend aanbod van mensen die de gate weten te bereiken door de

aanwezigheid van een Taliban checkpoint nabij de gate
o de gate gaat naar verwachting op korte tertnijn dicht Er is geen alternatieve route

beschikbaar

o erworden geen nieuwe mensen opgeroepen om naarde luchthaven te komen

mensen die reeds zijn gebeld worden wel intensief begeleid om bij de gate te

komen

o de situatie random de luchthaven verslechtert de Taliban komen ook dichter bIj de

muren

Het KAB team heeft 1648 mensen geregistreerd die door de poort zijn met bestemming
Nederland

In totaal staan er nu 1223 verschil met 80 t o v vanochtend mensen op de geverifieerde

lijst geevacueerden uit Kaboel deel nog onderweg naar NL Het verschil in beide getallen
wordt veroorzaakt door de pax lijsten en de vertraging die erin zit om deze te verwerken

dit effect wordt morgenochtend zichtbaar en dan worden de cijfers naar verwachting
gelijk getrokken

Busoperatie er is geen nieuwe informatie beschikbaar Er zijn nog veel bussen die voor

hetviiegveld staan o a

dat de buschauffeurs de deuren op zetten er onbekende mensen binnenkomen en er geen

begeleiding aanwezig is

commandant

Er komen verontrustende signalen binnen10 2a

Oordee svorming

Inzet SCOT

• Het SCOT team te Islamabad vliegt mee naar Nederland nadat zlj de laatste evacuees

hebben ge processed Mogelijk nog langere SCOT presentle In Islamabad om snel terug

te kunnen keren naar Kaboel of in Islamabad taken te kunnen oppakken

Busoperatie

• Busoperatie vetioopt moelzaam
• De instructies blijven staan blijf in de bus en luister naarde instructies ter plaatse
• Veel vragen komen bij het bel team en het 24 7 consulaire team binnen

Evacuatleoperatie

• Er Is een schema voor de vllegtijden echter de ervaring leert dat deze tijden ook weer

kunnen gaan schuiven door lokale omstandigheden In deze fase wordt alles penibeler
• Bij Defensie is de sluitingstijd van de gate onder de aandacht gebracht
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• Elk land heeft een fQQtprint\| I03a

hoeveel tijd
hebben landen vluchtslots gekregen Deze vluchtslots staan vast hier is niet aan te

toornen additionele vluchtslots zijn niet beschikbaar

• De boodschap moet snel gebracht worden dat er geen nieuwe mensen meer worden

opgeroepen
• Er moet een procesbericht worden opgesteld waarin informatie uiteen wordt gezet over het

ven olg nadat de evacuatie van het vliegveld is afgerond | i0 2e ^werkt aan tekst DCV

heeft een standaardtekst

en heeft uitgerekend
voor de terugtrekking Op basis hiervan is teruggerekend en

10 2a

10 2a

Vluchten

Er komen nog evacuatievluchten belangrijk om goed zicht te houden op hoeveel mensen

er nog doorheen komen en hoeveel vluchten er beschikbaar zijn tijdstippen Er moet

rekening worden gehouden metde procestijd die nodig is om mensen te boarden

Morgen vliegen er nog 2x2 C130 vliegtuigen de vluchttijden zijn
12 00 de eerste

17 30 2 stuks

21 00 de laatste

Daarnaast vliegt er morgen nog een C17 vliegtuig om 13 30 lokale tijd
Naar verwachting Is er hlermee voldoende capaciteit om de resterende evacuees die nu

nog op het vliegveld zijn of dat nog zullen bereiken uit te kunnen vliegen

Belangrijk dat het belteam actief Is voor de mensen die nu onderweg zijn Morgenvroeg
moet de stand van zaken opgemaakt worden met een weging wanneer mensen die het

vliegveld dan nog niet bereikt hebben de boodschap moeten krijgen dat de operatie stopt
met het advies om terug te keren naar veiligheid

o

o

o

Rondvraag

• In ICA Choogambtelijk overleaf oee

I0 2a
gegeven en de

omdat wlj de gate sluiten

• Politleke vraag Is of wlj capaciteit houden In Islamabad om mogelljke ultloop in Kaboel op

te vangen Het houden van een presentie in Islamabad SCOT team evt vergezeld door

BSB biedt wellicht mogelijkheden om na de evacuatie weer snel terug te keren naar

Kaboel indien mogelijk
• De insteek is om alle stoelen te benutten ook in vllegtuigen waar BZ staf en mllitalren in

zitten

f1 ]lO 2^ Tiee dat wii vlieaen qd de tijdsiQts die tdP 2^ns
iggga lQ 2a

nadrukkelijk niet

Besluitvorming
Cut off moment voor het bellen van nieuwe mensen

o morgenochtend vroeg opnieuw overleg om 08 30 met het oog op ontwikkelingen
o KAB team bespreekt met^lMg^ten commandant ter plekke wat cut off moment is

o Kab evac informeert team vier i0 2e over het niet meer bellen naar nieuwe

mensen

Busoperatie
o KAB team vraagti[M2^bf er mogelijkheid is om NL bus met voorrang te laten

behandelen KAB team knppplt tpnm aan h^ltgam nrv

o Evt via HQ CCC schakelt mdjlglBa QglBa | |C
10 2e I

o HOC voor Pussen benoemd door KAB team

DCV en alle teams blijven nieuwe meld ingen registreren Belangrijk dat mensen bericht

krijgen over de evacuatie Ook in het geval dat zij niet meer mee kunnen Gezocht wordt

naar alternatieve manieren om deze mensen op een later moment alsnog te helpen
KAB team informeert motieteam over besluiten

e 10 2evia
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Beeldvorming
• Deadline van vanmiddag 12u KAB tijd voor sluiten van de Abbey gate de poort waar NL van

gebruik maakt is opgeschoven tot uiterlijk morgenavond 12u KAB tljd Jat dan

iedereen weg is ook ambassadeteams Andere poorten sluiten reeds in d e loop van vandaag
• Taliban staat op een paar meter afstand van NL team on the ground
• Geen noemenswaardige verandering In dreigingsbeeld op de luchthaven Bij een poort leek het

wat rustlgerte worden Drelging van incldenten nog steeds waarschijnlijk
• Situatie in de stad zwaarder kallber schoten gehoord vanaf de luchthaven Taliban lijkt een

wat agressievere houding aan te nemen

Evacuatleoperatie

• KAB team hanteert deadline van vanavond 23 59u KAB tIjd voor het binnen halen van

mensen op de luchthaven en vervolgens de operatie af te ronden

• Crowd control bij de poort is ingewikkeld Het is niet gemakkelijk om geprioriteerde mensen uit

de menlgte te plukken Bovendlen heeft dat consequentles voor de doorstroom van andere

mensen op de namenlijsten
Isteren hebben Internationale partners veel mensen uitgevlogen Daardoor zijn er op dit

morrient minder mensen binnen HKAIA Verwerkingscapaciteit is daardoor hoger vandaag
• Busoperatie bus is vannacht op de Castor compound gebleven Er staat momenteel een file

van bussen voor de poort bij de luchthaven

• iom

Evacuees

• Cijfers
o Totaal geevacueerde personen met eindbestemming NL geverifieerd stand vandaag

8 30 uur 1141

o Volgens infomnatle van de post zijn nu zo n klelne 1500 mensen met eindbestemming
NL het vliegveld ingekomen Dus bovenop de 1141 zijn er zeker nog enkele honderden

op de luchthaven of onderweg vanuit Kaboel

o Verwerkingscapaciteit van team on the ground 500 mensen per dag

Oordeelsvorming
Evacuatieoperatie

• Team in Kaboel positlef dat vandaag verwerkingscapaciteit van 500 mensen gehaald kan

worden Afgesproken wordt met de teamleiders van de verschillende belteams te bespreken
wat dit betekent voor het wel of niet uitnodigen van nieuwe groepen

• Goed om mogelljkheden In kaartte brengen na het beeindigen van de evacuatie operatie op

het vliegveld KAB team legt contact met DOPS en DVB om eerste zaken in gang te zetten

• Doorgestuurde hulpverzoeken vanuit politieke en ambtelijke leiding worden via de reguliere
route behandeld BWO heeft eerder aangegeven dat te evacueren personen worden beoordeeld

aan de hand van criteria Hler aan vast houden

• Reacties op verzoeken urgente gevallen worden behandeld Besproken dat het nu niet

mogelijk is om schriftelijk te reageren op alle hulpverzoeken die niet In behandeling kunnen

worden genomen Later zal eralsnog een reactie moeten komen op niet goedgekeurde
verzoeken
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Vluchttijden

• Vandaag drie C130 vluchten KAB tijd 09 30u 14 00u 20 00u

• Vandaag een C17 KAB tijd IS OOu

• Vanavond en vannacht vertrekken twee charters naar NL 23 00u NL tijd vanuit TBL en om

Ol OOu NL tijd vanuit ISL

Evacuees

• Op onze lijsten totaal ongeveer 2200 te evacueren personen

o Ongeveer 1500 mensen zijn inmiddels op vliegtuigen gestapt of nog in het vliegveld
o Ongeveer 100 mensen op de bus richting luchthaven

o Ongeveer 400 mensen opgeroepen om naar de luchthaven te komen

o Nog 200 mensen niet opgeroepen

• Met 140 tolkenfamilies is contact gelegd Ongeveer 50 zijn er binnen op de luchthaven 47 zijn

uitgevlogen met 11 geen contact mogelijk 63 tolken moeten worden opgeroepen incl gezin

ongeveer 300 personen

• Lastig om beeld te krijgen van totaal te evacueren NL ers 227 mensen binnen gehaald op de

luchthaven nog 675 mensen opgeroepen
• restcategorie voormalige lokale staf en contractors o a bewakers post In verleden is er

een harde scheiding gemaakt tussen huidige lokale staf en deze restcategorieen Motie Belhaj
verandert dit

• Goed kljken naar presentatle cijfers opiopende totale aantalleOIOEEagecommltteerde aantal te

evacueren personen

Consulair

• Bericht over NL er die uit auto was gehaald doorTaliban niet bevestigd Overgedragen aan

DCV

• Consulaire casus in ISL dame maakt het goed en zit in vliegtuig naar AMS

Media

• Uit de Kamerbrief is opgepikt dat militairen Kaboel in gaan om NL ers op te halen

• Accent op aantallen

• COM oebruikt een video van Defensie en beelden van het team on the ground
• Journalist

geevacueerde Afghaan mee

Rondvraag

• Technische Kamerbriefing om 14 30u

• M heeft gisteravond een ronde over de werkvioer gemaakt Goed om vijf a tlen persoonlijke
verhalen van BZ ers betrokken in Afghanistancrisis kunnen vertellen te gebruiken voor

verhaal M in pens en politiek
• MP heeft gisteren BZ en DEF crisisteams bezocht

11 I0 2en spreekt later vanmiddag in het parlement en neemt een net

Besluitvorming
KAB teams bespreken hoeveel mensen nog opgeroepen kunnen worden voor evacuatie Ook

over hoe om te gaan met mensen waarmee geen contact gelegd kan worden

KAB team en CCC lopen uit of NL te evacueren personen mee kunnen rijden met bussen van

intemationale partners naar de luchthaven

Motieteam deelt standaardreactie op verzoeken met andere KAB teams en CCC

Contractors o a bewakers post vallen onder het motieteam Voormalige lokale staf wordt

separaat behandeld door KAB team

KAB teams CCC en DCV spreken door over presentatle cijfers totale aantalle il Dl2a

gecommitteerde aantallen

COM stemt timing voor het ophalen van persoonlijke verhalen van BZ ers voor verhaal M af

me|ii^ ^
DOPS BSB KAB team en CCC VCI hebben contact over redepioyment
Nieuw Crisisberaad om 16 30u
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|lTOft| 10 2e T] CCC vz J I 1Q 2e | [POPS] IciOK^e
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TKAB^eyac ] i0 2e Kabul teamji TOxie
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10 2e CAZ 10 2e

wnd CCC |TTO^| I0 2e || CCC C|0 2fe in^ dO 2e | DEF

Beeldvorming
Gisteravond en vannacht is er veel gebeurd

16 30 Crisisberaad

Afgesproken door te gaan met begeieiden van groep van zo n 200 evacuees toiken

Nederlanders en groep mode Belhaj naar het viiegveid Geen nieuwe groepen meer

oproepen Morgenochtend bepaien wat cut off moment wordt wanneer we mensen niet

ianger oproepen om naar het viiegveid te komen maar i p v daarvan gaan

communiceren dat de evacuatie operatie moet worden gestopt en dat mensen een

veiiige plek moeten zoeken

22 00 Crisisberaad

Informatie van de post ontvangen dat de gates van het viiegveid dicht zijn Situatie

wordt grimmiger Er is een Taliban checkpoint op de NL route naar de gate Besloten

om niet door te gaan met het begeieiden van de groep naar het viiegveid maar op te

roepen om niet meer naar het viiegveid te komen omdat de veiligheidssituatie het niet

toelaat 3 communicatieboodschappen aan 3 groepen de groep die nog op weg is naar

het viiegveid keer om de groep in de bus blijf in de bus en de groep die voor de gate
staat in de box blijf op uw plaats

22 00 tot 02 00 Diverse contacten met de post ei jiPT 2tO 2a

van de bussen

GeprobeerdiESa
verlenen tot het viiegveid omdat wij in tegenstelling tot vele andere landen die ook

bussen in de rij hebben alleen Nederlandse paspoorthouders aan boord hebben

Uiteindelijk 02 00 uur goed bericht dat bussen in het viiegveid zijn aangekomen

ambassade over de situatie

hulp te krijgen om onze 3 bussen met voorrang toegang te

04 00 uur Er zou sprake zijn van een acute terreurdreigingCiE i50 a® latoepen hun

landgenoten op om te vertrekken van het viiegveid Geen indicaties datde gate op

korte termijn weer open gaat Besloten in overleg meljiOK^^bm de groep die voor de

poort staat in de box nu ook op te roepen om het viiegveid te verlaten en een veiiige

plek op te zoeken vanwege de veiligheidssituatie Berichten uit deze groep dat situatie

met Taliban steeds grimmiger wordt sommigen hebben hun paspoort moeten afgeven

bij Taliban checkpoint en sommigen zijn geslagen bedreigd
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• Dit betekent dat de manieren om mensen binnen het vliegveld te krijgen gestopt
is de flow naar het vliegveld is gestaakt er is geen nieuwe aanwas meer

mogelijk
• Vandaag worden de laatste Nederlanders uitgevlogen
• Gisteren zijn 37 mensen door de greppel het vliegveld op gekomen en 118

buspassagiers
• Op basis van de registratie bij de poort zijn 1800 personen geevacueerd deze

cijfers zijn niet op basis van de paxlijsten

Bus operatie

• De bussen zijn binnen op het vliegveld Er waren 7 pax verstekelingen niet NL

paspoorthouders in de bus gekropen deze zijn er door de Taliban uitgehaald
Alleen de vooraf aangekondigde personen zijn gearriveerd op het vliegveld In de

communicatie belangrijk om te benadrukken dat er geen mensen uit de bus zijn

gehaald die Nederland op de lijst heeft staan

Overio

• PV NAVO de io 2a die aan de lat stonden om het vliegveld te bewaken hebben

gisteravond medegedeeld dat ze per direct zijn begonnen met re deployment

per afgelopen nacht zijn zij vertrokken

Oordeelsvorming
Evacuatie vluchten

Gisteren zijn er 236 pax uitgevlogen uit Kaboel

Er zijn 29 Nederlanders vertrokken op een vlucht naar| lOK^a ©en tachtigtal
Nederlanders zijn vetrokken op een vlucht naar| iQ 2a

Er zijn nu nog 172 pax op de luchthaven daarnaast 60 pax militairen en

diplomatieke staf vertrouwen is er dat al deze 172 pax mee kunnen vliegen op

NL vliegtuigen vandaag anders erbij op de C 17

Voor vandaag staat 2x C 130 gepland eerste vlucht aankomsttijd 11 00 Zulu in

Kaboel Tweede vlucht 15 30 Zulu in Kaboel deze wordt ingezet voor

en het restant evacuees

10 1b

10 1b

no 2eten douibwertrekken met de laatste vlucht

Er zijn plaatsen gereserveerd op de C 17 dit tdestel landt om 1200 Zulu in KAB

deze vlucht aangrijpen om nog zo veel mogelijk mensen weg te krijgen
Vanavond staan charters gepland vanuit ISL naar AMS

Morgenavond om 20 00 NL tijd landt het team vanuit Islamabad opde luchthaven van

Eindhoven Defensie stuurt de minister en de io 2evoor ontvangst BZ bekijkt wie vanuit

de organisatie de groep komt verwelkomen

De hele groep wordt gedebrieft op luchthaven BMW is aanwezig voor ondersteuning

10 1b
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Communicatie

• De meeste vragen vanuit de pers betreffen vragen over aantallen evacuees de

bus operatie en de gesloten poorten
• In berichtgeving over de aantallen wordt aan de veilige kant gecommuniceerd de

gecrosscheckte cijfers zijn het uitgangspunt er vindtgeen communicatie plaats
over de exacte aantallen in de bus aangegeven kan worden 100 Er wordt niet

gecommuniceerd over vluchttijden tijden van ex filtratie

• Van belang om te kijken hoe het persmoment wordt opgezet M markeert het

moment dat de operatie is gestopt Timing is belangrijk zodra de Kamerbrief uit

is vindt berichtgeving plaats aan overige groepen

Politiek

• D^j0 2^an M is benaderd uit de Kamer met vragen over de willekeur in de selectie

van afhankelijke meerderjarige kinderen Er zijn mogelijk verschillen in hoe DCV

dit beoordeelt en het motieteam dit beoordeelt Er is een asieladvocaat

betrokken

Personeel in de reoio

• DEF geeft aan presentie te willen houden in de regio in ieder geval tot 31 8 DEF

kijkt wat mogelijk en nodig is BZ kijkt of civiele presentie toegevoegd kan

worden

• DAO bekijkt in bredere zin wat de toekomstige presentie in de regio wordt

Overig

• Hoe om te gaan met hulp aanboden tussen nu en 31 08 Bekeken dient te

worden hoe om te gaan met potentiele capaciteit tussen nu en 31 8

Besluitvorming
• Het communicatiebericht aan de Nederlanders en groepen met een NL link wordt

afgestemd ^io 2e^ pcv CCC KAB team

• Bekeken wordt hoe en door wie het team vanuit BZ wordt opgevangen in

Eindhoven

• DCV checkt of de SCOT inzet in Islamabad langer kan blijven en koppelt dit terug
• De presentie in de regio wordt besproken in kleiner comite BSB VCI KAB team

DCV DAO

• BMW wordt uitgenodigd voor het crisisberaad van vanmiddag mhoo nazorg

• De cijfers voor de pers worden dubbel gecheckt hiervoor wordt de

gecrosscheckte lijst gebruikt
• Bekijken hoe om te gaan met potentiele capaciteit tussen nu en 31 08

• Volgende crisisberaad om 16 00

00015 257538



Crisisberaad Afghanistan evacuatie

26 08 2021 16u

10 2e Hq 2^
team1 | 10 2e I 10 2e |TD\^
10 2e | CQM

dQ 2e]|f p ^wnd CCC J d0 2e

|l io 2e i fvcry Crisisteam

1Q 2e IfAZjJ 10 2e | tg

10 2e bi^aison’lj 1Q 2e

10 2e^ Wriifs^rts 10 2e | BMW |
^

10 2e | DQPS
wnd CCC J I0 2e ^ VCI Crisisteam I0 2e

Aanwezig 10 2e 1

10 2e V H1

Beeldvorming
Aansiag gepieegd nabij de Abbey gate punt waar NL te evacueren personen de iuchthaven op

hieip en in de buurt van de Baron aan de buitenzijde van de Iuchthaven NL team Is veilig
o Aansiag iijkt door twee personen gepieegd te zijn shooter sn suicider waarschijnlijk

ISKP gelieerd

o Mogeiijk dri^ VS soldaten gewond geraakt
o Mogeiijk minimaal 15 doden

o Muur van de sloot heeft waarschijnlijk een groot deel van de klap geabsorbeerd
Vannacht heeft KAB team mensen opgeroepen om niet meer naar de Iuchthaven te komen

Veel mensen die al bij de sloot stonden gaven aan dat zij niet weg wilden gaan

Alle vluchten van vandaag liepen zoals gepland
DEF 199 mensen zijn geevacueerd op de twee C13Q vluchten van vandaag
NB omstreeks 18 30u landde het NL team uit KAB en ISL

Manifesten van vandaag moeten nog geverifieerd worden Van belang voorcijfers richting TK

media en ketenpartners

Morgen om 20u landen de BZ en DEFcollega s uit KAB op Eindhoven KjQ 2^lO 2e iO 2e en

BMW zijn aanwezig bij de ontvangst

Oordeelsvorming
Politiek

• Kamerbrief staat gepland voor wheels up

• Presentie in de regio blijft in| ISlJ T m 31 08 blijven SCOT BSB en militairen aanwezig in ISL

om indien opties opnieuw aandienen snel evacuatie te kunnen starten in Kaboel Mogeiijk
wordt tevenS0 2iSbegevoegd

Evacuatieoperatie
• Boodschap aan mensen die op dit moment niet kunnen worden geevacueerd wordt sinds

vanochtend gecommuniceerd door alle teams Belteams volgen deze lijn
• Algemene en NL se vragen verzoeken zullen weer door DCV opgepakt worden

• Vluchten vannacht en morgenochtend
o TBL AMS aankomst 06 30u NL tijd
o ISL AMS aankomst 04 35u NL tijd

AMS aankomst 11 30u NL tijdo

Media

• Artikel Telegraaf is online gegaan

• COM ontvangt veel vragen totaal aantal geevacueerde personen e d

Opvang BZ coHega s in crisis

• COM en BMW werken aan bericht voo i10 2^oor collega s die tijdens crisis zijn ingezet
• BMW betrokken bij opvang van collega s die ingezet zijn tijdens crisis Algemene boodschap

succes benoemen maar situatie heeft impact Goed om zorg te dragen voor psychische

hygiene
• Bedrijfsartsen en BMW kijken ook naar behoefte aan professionele hulp
• BMW gaat komend weekend naar Zoutkamp voor lokale medewerkers

• Behoefte om met belteams een moment te hebben om de crisiswerkzaamheden af te sluiten
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Crisisstructuur

• Crisiswerkzaamheden zullen afnemen Tegelijkertijd blijven ertelefoontjes en mails binnen

komen bij DCV en KAB team

• •

0 2|iO 2^ CCC hebben overleg gehad overtiming afschaling crisisstructuur Logisch moment

^crisisstructuur af te schalen moment dat vlucht met NL team in Eindhoven landt Echter

ook afhankelijk van mate waarin coordinatie nog nodig is en mate waarin werkzaamheden

kunnen worden opgepakt in de lijn
• Komend weekend waarschijnlijk geen fysieke crisisberaden nodig Wei goed om mogelijkheid

te hebben om snel op te schalen CCC s komend weekend zaterdag [ 10 2e zondag
10 2e I

• KAB teams schalen vanaf morgen af tolkenteam en mailboxteam zullen veel kleinerzijn vanaf

vrijdag Vanaf halverwege volgende week zal er een projectteam ingesteld worden

Consulair

• DCV past reisadvies aan na vertrek NL team uit KAB

U1III

Besluitvorming
KAB team en COM houden contact overcijfers totaal geevacueerde personen met NL als

eindbestemming incl paxlijsten die vandaag zijn verwerkt

DOPS gaat na hoe laat de vluchten vanuit[lSL TBLj naar AMS gaan vandaag en morgen en

koppelt hleroverterug
CCC maakt een lijst van collega s die in de crisis zijn ingezet tb v steun en hulp BMW

COM en BMW bereiden interne boodschap voo i|o 2^oor aan collega s die in de crisis zijn

ingezet
CCC en KAB teams werken aan een moment om de crisiswerkzaamheden af te ronden en de

werkzaamheden weerte beleggen in de lijn
DCV en COM stellen een lijntje op voor 24 7 contactcenter voor communicatie aan NL ers

Tolken en anderen die nog aanwezig zouden kunnen zijn geweestop de luchthaven ten tijde
van de aanslag zijn bekend Belteams nemen actief contact met hen op om te vragen of zij het

goed maken

CCC en KAB teams bezien de bezetting voor komend weekend

DCV checkt of ben tweelSCQT er^ in ISL kunnen blijven

Morgenochtend om 09u nieuw overleg
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Beeldvorming

Situatie luchthaven Kaboel en evacuatieoperatie

• De aantallen gewonden en doden bij de aanslag op de airport in Kaboel op donderdag lopen
vender op En is sprake van 90 dodelijke slachtofferr

• Gisterenavond is geprobeerd contact te leggen met de verschillende groepen waarmee BZ al in

contact stond en die op enig moment op de plek van de aanslag waren Het beeld is dat geen

van deze mensen betrokken is geraakt bij de aanslag
• NL team Is goed in Islamabad aangekomen en vliegt door naan Eindhoven waar ze vanavond

zullen aankomen Onthaal is door Mi [io 2^ q^ MP minister DEF en

is tevens aanwezig Verder is daar geen pers bij aanwezig
• De laatste vluchten met evacuees komen vandaag morgen aan

o Drie charters ISL AMS

■ 269 personen nationaliteiten niet specifiek vemoemd
■ 99 NL ers en 1 ler

■ 87 NL ers landt om 12 30 NL tijd
o Geen Nederlanders meer op C17 vlucht

BMW10 2e

In Islamabad blijven enkele BZ ers ftwee ISCOT er^ Q i8SB er5j on cafi en is er een C130 om

eventueel nog mensen op te halen De kans daarop wordt klein geacht Voorzien is dat

iedereen van dit team op 1 September ook uit Islamabad weg zal zijn

Zaterdag 28 augustus worden militaire ondersteuning SCOT ers en de IND ondersteuning uit

Tbilisi teruggehaald
Ingeschat wordt dat alle C17 toGstellen die nu nog in Kaboel zijn zullen worden ingezet voor

^xfiltratie VS

Evacuees

• Paxlijsten worden nu verwerkt Tot nu toe 1567 mensen met NL als eindbestemming excl

twee lijsten van motieteam en update tolken

o 681 NL reisgezelschappen
o Lokale medewerkers 211

o VN EU NAVO lokale staf 54

o Tolken 360 komt nog bij
o Motie Belhaj 351 komt nog bij

• Er komt nog een dubbelcheck op mensen die via andere landen zijn uitgevlogen Dit wordt

gecrosscheckt met de gegevens van de SCOT ers

• Er is een behcht over een groep personen waarvan het paspoort is ingenomen via een tas

maar die niet op het vliegveld is aangekomen Dit wordt uitgezocht door het Kaboelteam

• De schrijnende gevallen waarmee nog lets moet worden opgepakt Vanmiddag geeft het

Kaboel team hiervan een update in het crisisoverleg

Personeel

• Nazorg voor het Kaboelteam inboxteam en belteam is met DEF opgezet in samenwerking
met de bedrijfsarts van BZ HDPO levert een tekst aan voor het bericht vaiTiiO 2 30ver nazorg

• Ook vanuit directies is er aandacht voor de nazorg CCC maakt een overzicht van wie heeft

geholpen
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• Mensen uit het inboxteam hebben weinig energie meer en tegelijkertijd worden deze collega s

ook steeds meer in het reguliere werk getrokken Omdat er nog altijd e mails binnen blijven
komen moet er nagedacht worden over de bezetting Kaboel team pakt dit op en beziet of er

voldoende capadteit is

• Gisteren is besproken dat DCV VCI en DAO het werk in de reguliere lijn oppakken HDPO is

leidend in contact met lokale collega s die in NL zijn aandacht en verzorging codrdineren van

collega s die als vrijwilliger betrokken zijn en ondersteunen

■ Ten aanzlen van de Motle BelhajT het tolkendossler en mensen die nlet door DCV kunnen

een voorstel uitgewerkt voor de vormingworden geholpen wordt door

van een projectteam In ditteam zouden collega s die anders in Kaboel zouden zitten kunnen

plaatsnemen of mensen uit de interimpoule Het projectteam zal zich richten op het beheren

van de inbox toetsing voor lijsten etc

I0 2e

Crisisstructuur

• CCC onderhoudt interdepartementaal contact

• 2 3 keer per week overleg in crisisberaad setting
• Werkzaamheden belteams plannen worden hiervoorgeschreven
• DOPS crisisteams t m 31 08 waarbij nadnuk ligt op snel op kunnen schalen focus op

logistieke afwikkeling met een kleiner team

Consulair

• Het reisadvies voor Afghanistan is aangepast

Media

Bij media benoemen dat er door BZ navraag is gedaan of mensen op de luchthaven aanwezig

waren ten tijde van de aanslag en of zij in orde zijn
De Kamerisrief van donderdag heeft veel vragen weggenomen

Mogelijk vragen over NL slachtoffers door aanslag
Persmoment bij inloop MR vanochtend

Er zal geen media aanwezig zijn bij Eindhoven Airport
1[0K^Kaboel wil graag samen met Defensie praten over haar ervaringen bijvoorbeeld in een

praatprogramma COM is daarvan op de hoogte

Politiek

In de Kamettrief van donderdag staat dat

• We werken aan lijsten en zorgen dat we weten wie evt nog weg wil uit Afghanistan
• NL overleg voert met bondgenoten over humanitaire presentie in Afghanistan
• We werken aan presentie in regio

Overio

• Castor compound 10 1b

10 1b

Evaluatie

• Zal op meerdere fronten gebeuren expliciet samen met Defensie en IND

• DOPS stelt voor om op zeer korte termijn een hot wash te doen De eerste lessons learned

zullen volgende week tijdens het eerste overleg onder ‘lessons learned worden gedeeld

Besluitvorming
KAB team bekijkt losse eindjes uit belteams schrijnende gevallen waar nog lets mee moet en

pakt deze op Korte terugkoppeling tijdens overieg vanmiddag
DCV en KAB team zoekt uit hoe het zit met groep mensen die in KAB zit zonder paspoorten

Organiseren moment om bij elkaar te komen maandag 30 augustus BMW pakt op CCC

checkt Afstemmen met agenda |l0 2^
Kortj verslag van omkiapmoment wordt na akkoord door bestuursraad gedeeld
KAB team en COM houden contact overcijfers mensen met NL als eindbestemming

Vanmiddag vooriopig laatste vergadering 16 00 uur
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Crisisberaad Afghanistan evacuatie
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Dc vj | 10 2e |10 2^| lofeerT^KAB team |l iQ 2e ||
KAB Team
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Aanwezig
iO 2e | [crisisteam]
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lQ 2en KAB team]j I0 2e [ffiMW

10 2e

10 2e10 2e

f 1 nu ^pT

10 2e 10 2e

fVCT Crisistgam
^

10 2e COM

10 2e

KAB team

Beeldvorming
Situatie luchthaven Kaboel en evacuatieoperatie

■

E3^n IMZi liegen uit vandaag Exfiltrati^ESsial daama beginnen
Terroristische dreigingen zijn versterkt en concreet

Vanavond landt de laatste vlucht onder meer met BZ collega s aan boord

Een team van DEF en BZ blijft on call in Islamabad tot en met 31 augustus

Evacuees

In totaal zijn er 1614 personen met NL als eindbestemming geevacueerd
o NL ers kerngezinnen 681

o Tolken gezinnen 371

o Lokale staf 211

o Lokale EU staf 15

o Lokale EU VN 30

o Lokale EU NAVO 19

o Motie Belhaj 287

Volgende week worden alle cljfers nogmaals nagelopen
Het laatste overleg met partners uit de kleine keten gehad Er komt een vijfde opvanglocatie
waarvan de verwachting is daarmee voldoende capaciteit voor opvang is gecreeerd Proces

lijkt goed te lopen Actiepunten worden verder bilateraal opgepakt

Psychosociale nazorg voor BZ lokale staf in de opvanglocatie in Zoutkamp is geregeld

Zaterdag 28 augustus gaat een groep BZ vrijwilligers naar deze opvanglocatie
Bijzondere gevallen KAB team brengt laatste zaken waar nog lets mee meet in kaart en

draagt zodra mogelijk over aan DCV

KAB teams

Er Is een skeleton staf voor KAB team in weekend Urgente gevallen worden in de gaten

gehouden iQ 2e is on call in weekend Maandag worden de taken overdragen aan

projectorganisatie

Bij het motieteam zijn intussen 12 000 e mails binnengekomen Een groot deel daarvan moet

nog bekeken worden Daar moet organisatie voor opgezet worden waarvan de capaciteit
wordt ingeschat op 50 fte Dat kan niet op basis van vrijwilligers maar dedicated mensen Er

is een voorstel gemaakt dat nu bi|0 2djgt
Maandag 30 augustus gaat er eenii^a naar M over projectorganisatie met daarin gevraagd
besluit en mandaat

Personeel

In de Bestuursraad is aandacht geweest voor nazorg voor het personeel dat heeft

meegeholpen tijdens de crisis en wat leidinggevenden voor hen kunnen doen Er komen

volgende week inloopsessles voor deze medewerkers CCC verzamelt de lijsten van deze

mensen zodat een uitnodiging kan worden verstuurd naar iedereen die heeft geholpen

Nazorg voor verschillende groepen wordt georganiseerd
o Lokale medewerkers die zijn opgevangen in Zoutkamp hier zorgt de BMW vanuit

werkgeverschap voor psychosociale nazorg
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o NL team Kaboel de BMW is aangesloten bij ontvangst op Eindhoven Airport en

opvang

o Teams op R8 veel mensen hebben al gesproken met BMW Advies BMW is mensen

hebben tijd nodig voor herstel en rust Daarom doet zij de expliciete oproep om deze

college s niet meteen In te zetten op regullere werkzaamheden Hier is ook een

belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden Daarbij zijn veel jonge mensen

Ingezet die nIet voottereid waren op dit werk^ hiermoeten we mogelljk extra alert op

zIjn
Het Kaboel belteam organiseert een bijeenkomst op 06 09

IGG en DVB hebben al een e mail rondgestuurd om mensen een hart onder de riem te steken

Er zijn In de afgelopen twee weken zo n 270 vrijwllllgers In het KAB team ingezet en zo n 60

vrijwilligers bij DCV

Consulalr

Er is door DCV een lijn in de maak voor 24 7 ten behoeve van mensen die aankloppen bij

posten in de regio en die geevacueerd willen worden Hoe hiermee om wordt gegaan moet

politiek worden besproken Mensen krijgen regullere bljstand maar geen vervoer cf staand

beleid

Media en woordvoerino

Bij de aankomst vanavond op Eindhoven Aitport is geen pers Wei loopt er nog een verzoek tot

schriftelijk interview met^IM^Kaboel

Vanuit de pers nog altijd vragen over aantallen Het is lastig om cijfers te noemen Een deel

van de aangemelde personen had zich bijvoorbeeld ook aangemeld bij andere landen Dit

maakt het lastig om concrete cijfers te krijgen
Er zijn al vier WOB verzoeken binnengekomen over de evacuatieoperatie in Afghanistan

Communicatie

Naar aanleiding van de aanslag donderdag is er weer directe communicatie geweest met

tolken die nog in Kaboel zijn achtergebleven Afgesproken wordt een lijn te trekken in de duur

en vorm van het contact Het lijkt onverstandig om bepaalde groepen anders te behandelen

Erzijn collega s die op de eigen BZ telefoon gebeld hebben mette evacueren personen zij

stoppen het contact en verwijzen doorsturen naar callcenter 247 Het kleine aantal gevallen
kan niet snel en gemakkelijk kan worden overgedragen wordt nog door | I0 2e | opgepakt
Voor alle groepen geldt dezelfde manier van dienstverlening In goed overleg zal het contact

worden afgebouwd

Crisisstnuctuur en evaluatie

Volgende week nog een paar crisisberaden plaatsvinden omdat er nog presentie in ISL is

Het eerste beraad op maandag Is deels een reguller overleg maar ook een hot wash up waar

lessons learned kunnen worden gedeeld Deelnemers zijn BZ IND DEF DOPS en COA Een

snelle eerste evaluatie is van belang omdat veel mensen snel zullen verdwijnen in het regullere
werk

Op ander moment en in ander overleg wordt bekeken op welke wijze de verdere evaluatie

plaatsvindt Wellicht gaat de TK ook vragen om een evaluatie

De crisisberaden zullen plaatsvinden op maandag woensdag en vrijdag Invulling zal maandag

tijdens crisisberaad worden besproken
Archivering de lijsten van de KAB teams staan op de SWR

Dit was voorlopig de laatste regullere vergadering
CCC IzondagZaterdag is

het crisistelefoonnummer die naar de dienstdoend CCC wordt overgeschakeld [
Ma wo vr overleggen Maandag bespreken we het uitnodigingsbeleid ten aanzien van de

waakviamstand

Crisiscoordinator is altijd bereikbaar op10 2e 10 2e

10 2e

Besluitvormlng
Er lopen nog enkele ingewikkelde gevallen waar NL nog lets mee moet Deze worden

opgepakt door 24 7 en niet meer via belteams
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Best practices ten aanzien van mails door het MT van IGG en DVB over nazorg en recuperatie
worden gedeeld met de KAB teams Oproep aan directies om die te delen met medewerkers

die zijn ingezet in crisis en de reguliere teams waar mensen werk van elkaar hebben

Qvergenomen

I0 2e |deelt casus lokale medewerkers met i0 2eifamilie zit ir | iQ 2a | m mag niet naar NL

komen

CCC dealt uitnodiging voor maandag Ikotlj crisisberaad en le^sonE learned
^

Maandag expert AVG uitnodigen voor crisisberaad maandag

gegevensbescherming om te spreken over het archiveren van paxiijsten e maiis en

appberichten
KAB teams pakken separaat lijn aan ingewikkelde gevallen op

Aanstaande maandag zal de invulling en deelnemerslijst van verdere crisisberaden worden

besproken

I0 2e
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Crisisberaad Afghanistan 6 September 2021

10 2el| 10 ^
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ICCCC vzQ 10 2eAanwezig no 2e

Cmotieteam | 1 Q 2e
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l io 2e | [chsisteam secretarislJ io 2e ^rHDPQlJ io 2^ [^i]

^ KABT^ 1 CKAB Team l ] lO 2e ^CTgigg
DOPS I I0 2e tolkenteam

I0 2e

DCV 10 2e10 2e

10 2e

DAO 10 2e

DOPS 10 2e

Beeldvorming
PoUtiek

Op vrijdag 3 September is in een bewindspersonenoverleg gesproken over de uitvoering van de

motie Belhaj Naar aanleiding van dit BWO zal een interdepartementale werkgroep in het leven

worden geroepen^ met als doel het coordineren van de verdere uitvoering van de motie

Er zai vervoigoverieg piaatsvinden onder meer over hoe de poiitieke verantwoordeiijkheid van

de werkgroep wordt geregeid BZ Defensie en JenV zuiien bemensing ieveren voor de

werkgroep waahbij oog zai moeten zijn voor de samensteiiing verschiiiende discipiines De

voorzitter van de werkgroep wordt via de ABD aangezocht De ToR moet nog worden

uitgewerkt
Het feitenreiaas de tijdiijn en de kamerbrief moeten vandaag naar de Tweede Kamer waama

feiteiijke vragen kunnen worden gesteid Het proces wordt door DAO en CPK gecoordineerd

Morgen wordt duideiijk wanneer het pienaire debat zai piaatsvinden Naar verwachting zai dat

voigende week zijn

Kamervragen dooriopen de normaie interne afstemmingsroute dwz aitijd via | io 2e |en indien

nodig vi^ [M2jten of| iO ^ gecheckt op consistentie door DAO

Evacuates

• Momenteei zijn ertwee opties die zeer reeei worden geacht
o Personen vanuit Kaboei uitviiegen naar 3oha | uitgevoerd door|Qatar Airways |m heeft

hier in het weekend akkoord op gegeven

aiieen voor personen met een buiteniands Nederiands paspoort Deze optie is

daarom aiieen geschikt voor een deei van de personen op de iijst van DCV DCV heeft

80 a 90 personen gebeid over deze evacuatiemogeiijkheid Een deei was niet

bereikbaar een deei heeft Afghanistan inmiddeis veriaten en een ander deei vindt deze

mogeiijkheid te riskant en zag af van eventueie evacuatie op dit moment via deze

weg Er zijn 22 personen die nu voor deze evacuatiemogeiijkheid op de iijst staan

o Een groep mensen Nederianders en toiken is in Pakistan aangekomen deeis iegaai
deeis iiiegaai Daar zijn ze opgevangen in een guest house via de post in Isiamabad

Er wordt nu bezien of deze mensen naar Nederiand kunnen worden gerepatheerd
• Overige evacuatieopties iijken nu geen reeie mogeiijkheid

o Over iand van Herat naar Teheran

o Commercieie viuchten zijn niet mogeiijk om het viiegveid in Kaboei niet in gebruik is

beidt10 2a

Oordeelsvorming
Evacuatie operatie
• Personen kunnen vanuit een derdeiand een Machtiging tot vooriopig verbiijf mvv aanvragen

mits zij door Nederiand op een iijst zijn geregistreerd
• Ten aanzien van de meereizende famiiie is nog niet geheei duideiijk wie er onder de motie

Beihaj vaiien Mogeiijk gaat het naast de per^oon zeif om het kerngezin bestaand uit de

partner en kinderen tot 18 jaar of de partner en afhankeiijke kinderen Defensie heeft voor de

toiken de iijn gehanteerd partner en kinderen tot en met 24 jaar Om op dit punt heiderheid te

verschaffen coordineert de CCC deze vraag richting de IND

• Later vandaag zai met de betrokken posten in de regio overleg piaatsvinden In de komende

dagen zal vervolgens een instructie met de posten worden gedeeld ten behoeve van de

opvang van evacuees
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De lijsten met te evacueren personen die de post in de regio heeft opgesteld wordt naar BZ

gestuurd voor een crosscheck Door DCV wordt uitgezocht of dit wederom via CSO EVAC kan

verlopen
Wanneer pereonen commercieel kunnen uitviiegen onafhankelijk van de luchthaven is dat

voor eigen kosten Nederlanders kunnen hiervoor een lening krijgen DCV heldert op welke

richtlijnen zullen geldenten aanzien van de verschillende groepen tolken motie Belhaj
Nederlanders

Met alle personen op de lijsten tolken^ motie Belhaj Nederlanders wordt uiterlijk aanstaande

woensdag contact opgenomen telefonisch of per e mail Er is sterke behoefte bij deze

mensen om met de Nederlandse overheid in contact te blijven
We houden vast aan de lijn om geen advies te geven over mogelijkheid om al dan niet over

land Afghanistan te ontviuchten

Berichten van private partijen over de mogelijkheid tot evacueren worden doorgeleid naar

VCI CCC ten liQ 2^ het overzicht van het aanbod in een hand te houden CCC werkt op basis

van de reeds binnengekomen aanbiedingen een voorstel uit voort|i0 2^
Ten aanzien van de evacuatiemogelijkheid met Qatar Airways bespreken |o 24] lQ 2e |DCV
erii[0Kg^j[2e [vanmiddag het moment van het delen van de passagierslijst

wordt gevraagd wat de mogelijkheden zijn i an vluchten uitgevoerd door PIA10 2a

Personeel

• De aanspreekounten van de teams zijn
o CCC llQ ^reK2e |
o DCV

o Tolkenteam lQ 2e^e

o Motieteam

o Ambassadeteam KAB team

• Wanneer er concreet zicht is op het herstarten van evacuaties is het belangrijk om te

beschikken over inzetbare collega s die plaats kunnen nemen in de belteams De groslijst die

ten behoeve hiervan is opgesteld wordt door I I0 2e | motie team besproken met

10 2e hDPO

• De mogelijkheid om externe belteams in te zetten wordt nader onderzocht I io 2e | heeft

het NCC benaderd over het raamcontract met het Rode Kruis Andere mogelijkheden zijn de

inzetvan SOS International en Defensity College

10^ 1Q 2en en I 10 2e |flOU2e

10r~ 10 2e ^ bn^no 2e ^e

10 2eiq iQ 2e | en

Cijfers en lijsten
• De bewindslieden blijven graag dagelijks op de hoogte van de laatste cijfers uitgesplitst naar

cijfers overde inbox totaal aantal e mails Nederlanders de tolken en de motie Belhaj Deze

informatie is voor intern gebruik
• Eerdere verwarring over cijfers ten aanzien van de tolken wordt door Defensie in de lijn

opgehelderd
• Om dagelijks een update te kunnen geven over de cijfers leveren alle teams deze dagelijks

om 16 30 uur aan bij| io 2e || i0 2e | zodat zij om 17 00 uur een update voor de top kan

verzorgen die dan in het bulletin wordt meegenomen De cijfers bevatten

o Hoeveel aanvragen overig of e mails Belhaj zijn ontvangen

o Hoeveel personen al uit Afghanistan zijn weggekomen
o Van hoeveel mensen we een goedgekeurd verzoek hebben llggen

Woordvoeting
• In hetgeval bezorgde burgers zich bij BZ melden en zeggen personen te vertegenwoordigen

die willen worden geevacueerd is het van belang dat no 2e^ wordt wie de te evacueren

personen zijn Alleen zo kan worden nagegaan wat de status is van deze mensen

bekend onbekend geregistreerd etc We doen geen ultspraak over individuele gevallen

tegen derden maar we kunnen wel zeggen of mensen in behandeling zijn indien bekend

• Wanneer personen met een evacuatievlucht naar Doha of Islamabad zijn vertrokken kan

hiermee naar buiten worden getreden Ter voorbereiding hierop is een woordvoeringslijn
opqesteld

• lO 2eBpreekt met I0 2e n COM nader over woordvoering10 2e
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Crisisstructuur

• Er zal twee keer per week een crisisberaad plaatsvinden tenzij vaker nodig is

• In de bulletins wordt de cijferupdate meegenomen Het verzoek van CC is om ook andere

belangrijke informatie aan te leveren bij CCC voor de bulletins VCI zal ook dagelijks een

uitvraag doen waarb j0 2^aboel wordt meegenomen
• CCC heeft op woensdag een ovetieg Ingepland met de belangrijkste directies van BZ over

archiveren en het omgaan met AVG gevoelige informatie

Besluitvorming
CCC neemt contact op met IND overde vraag wie ten aanzien van de motie Belhaj wel en niet

valt onder kerngezinVafhankelijke familieleden

DCV zoekt uit of posten wederom via CSO EVAC paxlijsten met Nederland kunnen delen voor

een crosscheck

DCV heldert op welke richtlijnen zullen gelden ten aanzien van de verschillende groepen

tolken^ motie Belhaj Nederlanders

Met alle personen op de lijsten tolken motie Belhaj Nederlanders wordt uiterlijk aanstaande

woensdag contact opgenomen telefonisch of per e mail

CCC werkt op basis van de reeds binnengekomen aanbiedingen van private partijen een

voorstel uit voort 0 2e

Vanmiddag besprekerttoi^^ I0 2e |DCV erl [01i^ 2e het moment van het delen van de

passagierslijst
I0 2e slamabad wordt gevraagd wat de mogelijkheden zilrl van vluchten uitoevoerd door PIA

Alle belteams leveren dagelijks om 16 30 uuractuele cijfers aan bij
De lijst van personen die nu in het guest house in Pakistan zitten wordt gedeeld met Defensie

DCV maakt een overzicht van de verschillende uitkomsten van de belactie over de

evacuatiemogelijkheid met een vlucht door Qatar Airways en deelt deze met

HDPO en het KAB team checken de status van de twee nog in Kaboel verblijvende familieleden

van lokale staf

10 2e

10 2e

ontvangt een vriendelijke e mail over de door hem aan de kaak gestelde10 2e

punten

Bij meldingen van burgers namens personen die willen worden geevacueerd wordt nagegaan

over wie deze meldingen concreet gaan en wordt de status van deze evacuees nagegaan door

het verantwoordelijke team

Volgende overleg nog niet gepland
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Aanwezig QgS2g 10 2e 1TOeB^10 2eKlTWg|fccc vzj
i0 2e |{Doha
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| 10 2e n0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

Beeldvorming

1 Drelgingsbeeld Kabul

• Intentie ISKP om Taliban een hakte zetten is groot capaciteit is er ook Dus dreiging is reeel

• Sinds aanslag van 2 weken geieden geen activiteiten meer te zien

■ Nu geen indicatie dat er concrete informatie is over op handen zijnde aanslag
• Afgelopen jaren regelmatig aanslagen in Kabul door ISKP lastig om te contoinen doen Taliban

waarschijnlijk wel alles aan

• Onze informatlepositle is drastisch verminderd geldt ook voor partners Dat betekent dat ergeen

concrete informatie bescbikbaar is maar dat wordt gewerkt op basis van een inschatting
• Geen zicht op hoe het vliegveld beveiligd wordt

2 Evacuatie

Doha route

gebeld dat een eerste vlucht zou plaatsvinden [• Post is afgelopen nacht 1Q 2a

103a 1012^ 10 2a 109a

zorgen om veiligheidssituatie en concrete dreiging van aanslagen Ult contact| iQ 2a [jleek geen
aanwijzingen voor concrete dreiging Daarna besloten NL ers op te roepen voor de vlucht n^i0 2a

10 C3 2nPCV heeft daarbij het veiligheidsrisico van evacuatie operatie gecommuniceerdiij^^^^
heeft vroeg in de ochtend besluit genomen om mee te gaan

I— —

C^^ieeft M vannacht geinformeerd over deze operatie
Beeld is dat van opgeroepen nationals ca 30 is komen opdagen Voor NL is aantal pax

uitgekomen op 13

Verzamellocatie van NL evacuees

en anderen is elnd vanrnorgen vertrokken naar het vliegveld

Post ontving bericht di109 i aarschijnlijk 4 Afghaanse paspoorthouders op het vliegveld heeft

gekregen familie van bnduidelljk of zij ook mee mogen op de vlucht Indien dit lukt opent dit

wellicht mogelijkheden voor ons voor later

Morgen waarschijnlijk een tweede vlucht In de avond werd bekend dat op die vlucht ook

gemenade gezinnen zullen worden toegelaten
I0 2a in beginsel voor DCV categorie tot dusver alleen NL paspoorthouders benaderd Een

aantal van hen zat enorm in een dilemma vanwege veiligheidsrisico s Waarschijnlijk wordt

bereidheid hoger indien de eerste vluchtl i0 2a blaagt

Bus met NL ers10 2a

10 2a

10 2a

• Er zitten 48 mensen van onze lijsten in Pakistan die daar z s m weg moeten kan niet via

commerciele vluchten ivm ontbrekende documentatie

• f I0 2a sturen ergens de komende dagen waarschijnlijk een vliegtuig vanuit I0 2a laar

Islamabad Hierop heeft de postgeprobeerd 30 plekken te reserveren

UNHAS route

• Vliegt vanuit Herat Kandahar en Mazar i Sharif vliegen naar Islamabad

• Niet duidelljk of zlch op deze locaties ook mensen van NL lijsten bevlnden

I0 lb
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Alfiemeen

• Personen op de DCV en Beihaj lijst zijn weer benaderd en o a gevraagd waar zij zich bevinden

merendeel bevindt zich in Kabul

• 2familieleden echtpaar van een lokaal personeelslid zitten in Kabul en willen graag weg

3 Cijfers en lijsten
• Defensiellalson is gevraagd om met teamleiders te zorgen voorconsequente cijfers Nu teveel

niet uitlegbare verschillen o a door verschillende maniervan interpretatie
• Teams ondertussen permanent bezig om hun lijsten te structureren op te schonen

• Cijfers zijn zeervolatiel mensen gaan o a op eigen houtje reizen We kunnen derhalve geen fixed

cijfers geven altijd disclaimer nodig
• Voor de groep Belhaj komt er een sluitingsdatum voor de groep tolken en de Nederlanders blijft

de mogelijkheid tot aanmelden doorlopen
• Er lopen lijnen met andere landen over hoe zij hun informatie ordenen zoeken

4 Politiek

• Het feitenrelaas is deze week naar de Kamer gestuurd Naar aanleiding daarvan zijn 493 vragen

gesteld Deadline voor aanleveren antwoorden is morgen om 11 00 uur

• De stand van zaken gaat maandagochtend uit samen met de antwoorden op de feitelijke vragen

• Voorbespreking M voor plenair debat dat op woensdag is vindt dinsdag plaats
• Deadline aanleveren dossier plenair debat is vandaag
■ Datum BWO is nog niet bekend

Uitvoering motie Belhaj

is aangetreden als projectleider uitvoering motie Belhaj
• Uitvoering zo goed als onmogelijkop de manier waarop we de motie nu interpreteren kunnen

mensen niet toetsen aanhoren etc Poiitieke lijn is we gaan hier toch mee door

• Hoogambteiijk wordt heel nadrukkelijk gewezen op waarom dit een onuitvoerbare opdracht is

Advies is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaaid Wordt vervolgd

10 2e

5 Personeei

• Psychosociale zorgtrajecten met lokale medewerkers zijn gestart
• Aantal voormalig medewerkers ambassade Kabul is een inzamelingsactie gestart a 12800 euro

opgehaald
• Famiiieleden van lokale medewerkers in | 10 2a |eKij0 24Qnogen naar NL worden gehaaid
• CCC op zoek naar een extra waarnemer bij HDPO vraag neergelegd of tijdelijk een CCC fulltime

kan worden ingezet in het crisisteam

• Nog niet bekend wanneer 10 2e precies terug zal keren was vraag vanuit media

6 Media

• Rustig qua vragen we staan wel 10 2 achter qua beeldvorming over M en ons departement
• COM aan de slag met verbeteren probeert elke dag nieuwe dingen te vertellen

• Gisteren M I0 2en aten praten met het NRC publicatie waarschijnlijk vlak voor het

plenaire debat

• Interview I m 2e j2e

■ HDPO en COM zijn bezig met vooralsnog interne woordvoering over lokale staf

in de maak voor ons eigen kanaal op Rijksoverheid nl

Oordeelsvorming

1 Evacuatie

■ Wegaanv w b de Doha route uit van inschattingi l0 2a| if het veliig genoeg is om evacuees naar

het vllegveld in Kabul te verplaatsen 10 2a
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10 1b

• De kans dat we op korte termijn Afghaanse paspoorthouders uit Afghanistan kunnen krijgen is

klein

2 Cijfers en lijsten
• Niet iedereen heeft dezelfde interpretatie van gevallen dit moet gelijk worden getrokken Er

zullen ook uitzonderlngen zijn die moeten we met elkaar afstemmen

• Wie in welke categorie valt moet ook met de bewindspersonen worden afgestemd
• Uitdrukkelijk verzoe ^ ^K^n betrokken DG Defensie cijfers graag op zeer korte termijn fT0 2e

krijgen bij voorkeur voor het debat

3 PoMtiek

■ Goed om in Kamerbrief ook helder te maken dat motie Belhaj vrijwel onuitvoerbaar is

• In antwoorden op vragen over hetfeitenrelaas graag feitelijk blijven niet al ons kruit verschieten

voordat het debat plaatsvindt
• DAO ziet graag wear aanspreekpunt voor wat er politiek in Afghanistan gebeurt vraagt zich af of

ambassade Kabulteam daar weervoor kan worden ingezet Collega s ambassade worden op dit

moment voi Ingezet op uitzoeken bijzondere gevalien bijv Afghaanse dipbmaten

4 Media

Voorzichtig zijn met de woordvoering overvluchten nu communiceren over huidige vlucht kan

toekomstige vliichten in gevaar brengen
Aan de andere kant helpt het in de beeldvorming wanneer we iets kunnen zeggen over inzet

Doha route Goede verbeterslag alleen mogelijk wanneer we laten zien wat we aan het doen zijn
In de communicatie zullen we in ieder geval moeten meebewegen met de feiten die bekend

worden bijvoorbeeld dat het om Doha en evacuatie van meerdere nationaliteiten NL ersgaat

etc

10 2a

Besluitvorming

1 Evacuatie

Post Doha en DCV zetten voorbereiding in gang voor aanmeiden mensen voor vlucht morgen De

groep die van het weekend is gebeid en 2 mensen die het vandaag niet hebben gehaald worden

nogmaals benaderd Post checkt aantal beschikbare plaatsen We melden aJIeen NL nationals aan

volgens lijn I0 2a ioen andere landen ookj en volgen dezelfde procedure als gisteren
Post vertelt evacuees bij aankomst in Doha geen informatie geven aan famllie etc over

evacuatie operatie
Indien de vlucht vanuit Pakistan naar I0 2a concreet wordt neemt CCC contact op met

ambassade i0 2at b v opvang en doorvoer evacuees

CCC legt _ via post Islamabad contact met UN HAS hoe we horen of er vluchten zijn en wie

daarop mee mogen

Post Islamabad houdt PIA uptie in de gaten Daar zit vooralsnog weinig beweging in

2 Cijfers en lijsten
• Liaison DEF zorgt er i s m teamleiders voor dat cijfers zo snel mogelijk strak worden getrokken

moet duidelijk zijn in BWO notitie a s maandag en voor voorbereiding M voordebat dinsdag

3 Politiek

• CCC coordineert vragen feitenreiaas m b t situatie ter plaatse met ambassade SCOT BSB etc

m0 2e[i raagt l0 2e ^m te heipen
• DOB buigt zich overde archivering en legt contact met CCC en DAO hierover ook i v m

afhandeling Wob verzoeken DOB vraagt hiervoor extra capaciteit aan bij IDI
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4 Personee

• Er wordt uitgezocht of het team var | 10 2e | n Doha kan worden opgeplust met o a een

secretaris Mogelljk ook handig om teami i0 2e | te versterken

5 Media

• In de communicatie bewegen we mee met de feiten die publiekelijk bekend zullen worden

6 Overig
• Tweemaal per week een crisisberaad^ DEF blijft hierbij aangehaakt tb v dreigingsbeeid
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Crisisberaad Afghanistan 16 9 2021

Aanwezig

[JenV DGPenV EUpol | [iMgeP 2e

I 10 2e ]^f1QX2e llftftam Rplhail|FR T 2^ 10 2e

10 2e| COM

10 1Q 2e cCC 10 2e BZ crisisteam Defensie ] 10 2e

j[HDPOLjSge]]2e | 10 2e | rrroKS]^ DOH

| nrv |f0K2^li1 Q| i0 2e | psfpnsip fa2 V2e^

10 2e

Beeldvorming
Evacuatiemogefijkheden

Vanuit Pakistan

Gisteravond vlucht met 46 mensen uit Islamabad zowel mensen met NL paspoort als mensen

van de tolkenlijst geen BelhaJ} Charter naar NL was in beginsel eenmalig

UNHAS neemt alleen eigen staf en humanitaire staf mee geen evacuees

PIA vooralsnog alleen op basis van charters Nu model

waarop 300 mensen in kunnen Geldig paspoort en Pakistaans visum nodig

Route over land vanochtend familie aangemeld bij DCV onder de aandacht gebrachtom
instructies te verkrijgen Gaatom 1 NL paspoorthouder met gezin {in totaal 8 deze zijn illegaal

de grens overgestoken

10 2a

3p de hoogte gebracht nota verbale}I0 2a

Vanuit Doha

Vrijdag en mogelijk ookzaterdag is er een vlucht van Kabul naar Doha voor NIse

paspoorthouders en hun afhankelijke gezinsleden

33 mensen op de lijst geprobeerd is om er nog mensen aan toe te voegen {omdat er op de

oorspronkelijke lijst 38 mensen stonden maar dat lukte niet Een groep van 4 mensen voldoet

niet aan de criteria dus de vraag is of die uiteindelijk mee mogen

Aantal lidstaten zonder ambassade in Doha hebben EDEO om hulp gevraagd 10 2a

10 2a n0K2a

i erzoek is om Afghaanse EU burgers mee te nemen naar Doha Vraag dl4i|Q 2

neert is or inl ae verantwoordelijkheid wil nemen voor de veiligheid van deze mensen vooral

voor het stuk Kaboel Doha Verzoek vanuit Doha om een instructie over welke consulaire

bijstand geboden mag worden

10 2a

Vanuit Teheran

Crisisberaad nietgoed aangehaakt bij situatie in Teheran Er is wel contact met Teheran maar zij

zijn momenteel niet aangehaakt bij het crisisberaad Teheran was wel aanwezig bij overleg over

de consulaire instructie aan posten in de regio heeft de concept instructie ook gehad Het is het

overwegen waard om Teheran de komende periode aan te haken bij het overleg

Via Oezbekistan

Kan niet worden nagetrokken vanuit Doha kan Moskou eventueel doen Een aantal NIse

paspoorthouders zijn vanuit Afghanistan naar Oezbekistan en toen naar Duitsland gereisd

Private partijen

VCI inventariseert de opties om private partijen in te zetten bij evacuatiesC^M ivil hier deze

week graag een advies over hebben VCI legt het advies besluittevens voor aan Islamabad voor

inhoudelijke feedback alvorens dit naat|Q 2ogaat Er moet nagedacht worden over een

effectieve inzet van mensen en middelen het kost circa een week om een groep van circa 40

personen in Nederland te krijgen DCV waarschuwt voor landroutes en gebruik van private

partijen zolang criteria niet eenduidig zijn
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Uitvoering motie Belhaj

Na het crisisberaad is hier intern overleg over met 0 2^ is mede afhankelijk van stemmingen

vanavond o a over sluitingvan de mailbox

OordeelsvortTiing
Evacuatie operatic

Evacuaties gaan nu nieuwe tweede fase in wachten op instructies van

uitreistoestemming en wachten op toestemming NL voor inreistoestemming wanneer mensen

illegaal de grens over gaan Verwachting is dat er de komende periode maanden meer mensen

op deze manier naar PAK zullen reizen Andere EU lidstaten ervaren dit ook

10 2a
voor

Politiek

Een erg lang en stevig debat BZ was goed voorbereid op debat gisteravond was veel werk

Heftig debat vooral voor M aangesproken op hetgeen niet goed was gegaan M heeft zelf de

nadruk gelegd op hetgeen juist wel goed was gegaan Motie van afkeuring en wantrouwen voor

M

Er komen meerdere onafhankelijke onderzoeken naar onze aanwezigheid in Afghanistan 20

jaar Afghanistan evaluatie Resolute Support en evaluatie van de evacuatie Termijn waarop de

verschillende onderzoeken klaar moeten zijn nog niet duidelijk

Daarnaast sowieso 7 WOB verzoeken die afgehandeld moeten worden en waarvan de termijnen

binnenkort aflopen DOB helpt met structureren van alle informatie die bij de verschillende

directies ligt

Consulair

Er is een aantal consulaire knelpunten waar helderheid over moet komen in beginsel van het

politieke niveau

o de uitvoering nu bestaan er verschillende instructies naast elkaar voor de drie groepen

NL ers tolken en Belhaj Instructie IND is helder moeten statushouders zijn DCV

politiek moet hier een besluit over nemen er moet een duidelijke instructie komen voor

de posten inclusief politieke aanwijzing over de verschillende groepen en hoe hier mee

om te gaan Deze helderheid is nodig om komende weken goed doorte komen

o mensen met gezin gaan inmiddels ook op eigen initiatief de grens over vaak illegaal

hier moet ook een opiossing voor komen Er moet duidelijkheid komen over NL

paspoorthouders met kerngezin met en zonder statushouders in hun midden Het

handelingsperspectief wordt beperkt door de onduidelijkheid in de opdracht De

gastlanden| Qatar Pakistan kunnen niet opgezadeld worden met leden van het

kerngezin die geen geldige reisdocumenten hebben of mensen die uiteindelijktoch

blijken geen lid van het kerngezin te zijn Definitiekwestie wie valt precies onder het

kerngezin ook belangrijk

o belangrijk dat er deze week een heldere instructie ligt die naar de posten gaat over hoe

om te gaan met mensen die stranden in een buurland DCV is hiermee bezig

Kaboel postbus sluit in principe morgen afhankelijk van motie en of deze in de Kamer wordt

aangenomen er is geen formele eigenaar Er moeten twee verwijzingen komen

o 1 naar de pagina van Nederland wereldwijd waarop consulaire bijstand wordt

uiteengezet

o 1 voor de tolken hier is nog niets voor opgezet wordt wel over nagedacht
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Media

Veel waardering voor het snelle schakelen met Islamabad omtrent de vlucht van gisteravond

Veel in de media rondom het debat van gisteren

Voorbereidingen worden getroffen voor de communicatie rondom de 3^ vlucht via de Doha

route

Crisisstructuur

Er bestaan verschillende behoeftes over de volgende fase van de crisis Er moetgeanticipeerd
worden op een omsiagmoment ook om rust in de processen te krijgen

Besluitvorming
Private partilen

o Er moet vanuit CCC een besiuit worden voorgeiegd aartiQX^ iSL krijgt stukeveneens

voor inhoudeiijke input

Evacuatie

o UNHAS conciusie dat zij geen evacuees meenemen is dus ookgeen optie

o PiA niet haaibaar zowei vanwege kosten ais vanwege gebrekaan mogeiijkheden om

identiteit te verifieren

o Meenemenvan andere EU nationaiiteiten vanuit Kaboei naar Doha vait in principe

onder Europese consuiaire samenwerking

Crisisorganisatie

o Van beiang dat hier de komende dagen weken snei op wordt teruggekomen door de

ambteiijke ieiding DCV kijkt hoe zij processen in de iijn kunnen beieggen
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Crisisberaad Afghanistan 20 9 2021

Aanwazig 10 2e

DCV ]CT¥2^ ’0 2e

ftnllftantpaml l I n0U2e nl

10 2e

flQ 2^]| 1Q 2e CCC i 1Q 2e [ VClj l 1Q 2e nl 1Q 2e

COlVD f 10 2e |DiF l in^ 0 ^ lQ 2e TtDEF |ffWglS^e^
101 M0 f2e I InnHjj

10 2e BZ

10 2e iKnAO^

10 2e ]|5L r 10 2e

DOH

I0 2e |{team Belhaj

10 2e

TEH

crisisteam

Beeldvorming
Evacuatiemogelijkheden

Veiligheid

• Het is nog steeds lastig Afghanistan te verlaten Er zijn weinig tot geen vluchten en

landroutes zijn nog steeds gevaarlijk in het bijzonder voor mensen met alleen een Afghaans

paspoort

• Meerdere aanslagen hebben plaatsgevonden in Afghanistan De verwachting is dat dit ook

de komendetijd blijft plaatsvinden

• De sterkte van ISKP is gegroeid onder andere door het openzetten van gevangenissen

tijdens de opmars van de Taliban

Evacuatievluchten

Gisteravond rond 22 30 uur is een evacuatievlucht aangekomen met 22 Nederlanders in

Doha SCOT ers eH^ 2|e^aren aanwezig om hen op te vangen

Er staan nog 467 mensen op de lijst

Op dit moment staan er geen vluchten op de planning naarfliQ 2a[t Als er vluchten zijn

verneemt ZMA Doha dat kort van tevoren

10 2a

Qpties over land

Landreis richting Iran

• De optles zi|n beperkt maar zijn erwel 10 2a

10 2a

• Tot op heden is deze route twee keer geprobeerd Deze route kan in incidentele gevallen

werken maar niet voor grootschalige repatriering 10 2a

Ook is de route nietzonder risico maar mocht de situatie10 2a

erom vraeen kan deze optie sebruikt worden

10 2a

Landreis richting Pakistan

10 2a aar
10 2a

Zij

kunnen een I0 2a lentry visum krijgen Voorfamilieleden die geen paspoort hebben is

dit vooralsnog nIet of zeer beperkt mogelljk

Oordeelsvorming
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Evacuatieoperatfe

• Afgesproken wordt om in het memo over commerciele opties de landroutes mee te nemen

Wat kan gedaan worden om mensen te helpen de routes te nemen en wat zijn de voors en

tegens hiervan

Consulair

• DOH vraagt naar mogelijkheid van een visumbrief indien reisdocumenten zijn verloren DCV

is hiermee bezig en overlegt hier vandaag over met de IND DCV geeft ook aan dat er eerder

met verloren paspoorten illegaal is gereisd Het goed kunnen vaststelien van identiteit is

lastig
• Door het motieteam wordt bezien of posten inzicht kunnen krijgen in de lijst Op dit

moment geidt dat de posten door het motieteam zuilen worden geinformeerd indien er

mensen van hun lijst naar posten komen

• De instructie voor posten over hoe om te gaan met mensen die stranden in een buurland

van Afghanistan is mede afhankelijk van BWO

Mailbox

• Mailbox van de Kabul postbus heeft sinds afgelopen vrijdag een out of office met de melding

dat hulpverzoeken die via deze mailbox komen niet meer in behandeling worden genomen

De mensen die nog op de lijsten staan worden proactief geinformeerd hoe ze BZ wel kunnen

benaderen

• Er is overleg tussen DEF en BZ waar de mailbox voor tolken belegd wordt Dit moet z s m

worden beslecht DEFgaat hier achteraan

Besluitvorming
Evacuatie repatriering

o In het memo over commerciele opties worden de landroutes handelingsperspectieven

meegenomen inclusief de voors en tegens

Maiibox\

o Er is overleg tussen DEF en BZ waar de mailbox voor tolken belegd wordt Dit moet

z s m worden beslecht DEF gaat hier achteraan
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Subject INFO Afghanistan overleg met lu sept

10 2e ipmint uza nl10 2e10 2e

Dag alien

Bijgaand verslag met dank ook aan I0 2e i^l0 2e^gn het overleg dat I0 2e I0 2e en

met NL NGOs I0 2e kon niet deelnemen

De brainstorm in kleine kring morgen vioeit voort uit dit overleg

£meten

10 2e

10 2e afgelopen vrijdag voerden

1 Status quo evacuation process

• BZ I0 2e heat of the moment evacatie hebben wij gedaan maar nu weer terug naar norma le functies Ander team

werkt aan evac Komt debat volgende week NIemand van ons heeft nu update over evac Is niet aan ons nu Voor ons

relevant om meer over Inhoud te hebben

1Q 2g [ |0 2j^^g nieuwe manier om mensen eruit te halen via PAK Zijn jullie in contact BZi I0 2e Minregio

geweestl wij zuii en dit doorgeven aan mensen die hieraan werken Ronde vragen die gaan wij dan verder behandelen

wat gebeurt er met de lijst met high priority people {vallend onder motie B die geevacueerd zouden

moeten worden Communicatie graag over hoe die verwerktworden Bezorgd dat evacuatie van deze mensen

opnieuw onderwerp van politiek debat wordt Niet eerlijk want ze kwalificeerden al

geen contact vanuit BZ over lijsten mensen die op de lijst staan zelf ook niet 300 hulpvragen
van Journalisten in gevaar die niet onder Motie Belhaj vallen Is NL bereid om passage richting CAN te regelen Daar kan

aslel

I I0 2g ~| wat gebeurt er met mensen onder cat 4 die naar PAK o i d zijn gevlucht wat doen we daarvoor

• [Teneur van veel vragen al drie weken geen respons op hulpvragen aan BZ ondanks herhaaldelijk vragen naar status

Informeer NGOs over status van aanvragen onder Motie Belhaj Hulpvragen betreft mensen die voor NGOs hebben

gewerkt Roep om communicatie en transparantie rond lijsten vat Vz samen ]
• BZ 10 2e niet alle antwoorden 493 parlementsvragen gaan over hetzelfde die worden beantwoord

I0 2g is de verwachting dat meer moties volgen die dit kunnen faciliteren

2 Political debate on Afghanistan in Dutch parliament next week advocacy letters from amongst others CARE NL cs

Vluchtelingenwerk Amnesty International cs 493 questions asked about feitenrelaas

10 2g

10 2g

• Debat nog niet gepland BZ I0 2e gaat woensdag de hele dag zijn Bedankt voor kopie van de brieven Fijn dat we

zo goed kunnen samenwerken NGOs BZ

• i0 2g volgende week donderdag of vrijdag dan weer platform Dan meer antwoorden duidelijk BZj i0 2e na

debat misschien ook projectleiders ccc hierbij Die zijn nu te druk met vragen

I0 2g hoe kan lijst nu weer een politiek hangijzer zijn Was toch in motie duidelijk alle mensen die onder motie

vallen moeten er toch nog steeds uit

• BZ I i0 2e in motie Belhaj Is evacuatie mensen at risk cat 4 zo lang we kunnen en wanneer dat niet kan asiel kijken

r 1 Duidelijk dus dat werk uit motie nog niet afgerond is

verwacht opnieuw aandacht Onjuikt257551nuT
voor steun aan motie



• I0 2g [ kunnen nuttige informatie delen BZ I0 2e heel graag de komende dagen en altijd

I0 2e is er contact met JenV over de positie van Afghanen in NL Zij die geevacueerd zijn en zij die al hier waren

• I0 2e nodigt alien uit om vragen te sturen die wij dan doorgeleiden naar de juiste mensen

3 Protection and support for Afghans that had to stay behind what can The Ne^erlands and other countries do and

organizations do

• | l0 2g | gaatover de mensen die niet in aanmerking komen voor evacuatie Kunnen we iets zeggen over shelters

• BZ I0 2e ijken nu met partners naar wat mogelijk is extra fondsen zijn beschikbaar Horen graag ideeen van

deze groep over wat mogelijkheden zouden zijn Als Je voorstellen hebt laat weten Natuurlijk lastig dat er geen geld

het land in komt dat is beperkende factor Kijken ook naar wat andere landen ettSS^oen Belangrijk zo snel mogelijk

programma s uit te rollen Graag jullie ideeen nogmaals
I0 2g wie coordineert dit OCHA

• BZ I0 2e verschillende instrumenten waaronder recht op asiel Kernpunt is of er een link is met NL Voor anderen

kijken we ook naar organisaties als UNCHR en lOM die NL ookfinanciert

belangrijk dat er nog we I middelen voor externe communicatie zijn enjourna listen en netwerken

blijven bijv 350 bestaande radio stations gefinancierd in de afgelopen jaren werken nog een hebben een belangrijke

strategische functie} Duidelijk dat niet a lie mensen in gevaar zullen kunnen vertrekken Daarom oproep aan BZ tot

investeren in bescherming en activeren van informatiesystemen netwerken niet alleen focus op

defensie veiligheid beschermIng Internet en telecom moet beschikbaar blijven
• I0 2g zijn al bezig met tracken van mensen Wordt nu gekeken om mensen op VPN te krijgen maar is langzaam

proces Internet wordt nog niet actief getarget is meer een capaciteitsissue Maar geiien MYM wel goed in de gaten te

houden en te verwachten dat regime gaat proberen grip te krijgen op internet communicatie Proberen het systeem

daarom wat meer shock proof te maken

• BZj I0 2e werken aan nieuwe projecten voor MR fonds Kijken daarbij ook zeker naar MR journalisten en digital
defenders Willen daarbij ook kijken naar wat kan op digitale veiligheid Kunnen nog geen beloftes doen maar zie wel

kansen voor komende ronde MRF om hierop in te gaan Praat graag door Kom graag met voorstellen en ideeen ook

waar bestaande activiteiten kunnen worden opgeschaald Vervolgoverleg
4 Dutch humanitarian and development programming on Afghanistan

10 2g

I0 2g ivordt gepland10 2e

wat doen we nu voor humanitaire steun corridors basisvoorzieningen Belangrijk ookom op te

merken dan mensen blijven omdat ze hun extended families niet mee kunnen nemen met alle risico s van dien

• BZ i0 2e humanitair doen we niet alleen maar samen Al 10 min bijdrage aan AHF gedaan kijken ook naar

regionale appeal en aanvullende bijdragen RK heeft ook vrijgemaakt en begrijp dat DRA dat ook doet Afgelopen

weken logischerwijs veel aandacht op mensen eruit krijgen maar veel mensen in AFG ook at risKJ^^n ICRC doen

veel

en stemming daar Buiten kijf dat het grote humanitaire crisis is en dat we collapse basisvoorzieningen moeten

voorkomen Maandag ministeriele Geneve min BHOS zal deelnemen Humanitair eerstvoor me modaliteiten

vinden om meer structureel ontwikkelingswerkte doen 75 state budget kwam van internationaal salarissen

onderwijs en gezondheid moeten dus kijken wat er daar kan naast humanitair Tib heeft diensten nodig maar

moet wel op onze voorwaarden {niet voor^ iQK^^jnatuurlijk maar wel zorgen dat die overal terecht komt aan de

hand van humanitaire principes Jury still out on taliban leiderschap Maar wie op de grond nog zijn zijn positief

over contacten en wat mogelijk is met tib

I0 2g hoe dan zorgen dat systemen niet collapsen Dat betekent in one way or another engagement met tIb

toch Want ging voorheen ook via ministeries Belangrijk voor NGO s want die wachten op donors voor guidance

hierbij

10 2g

waren beide in KAB en provindale hoofdsteden gaven goede reality check van de situatie10 2e

10 2g humanitaire crisis is er al en iets moet nu gebeuren Ministerie gezondheid heeft al sinds april geen

uitbetalingen gedaan Gelukkig is er veel coordinatie gaande EU duidelijk over wat ze willen doen WB moet

wachten op G20 meeting totdat duidelijk is of ze geld direct aan NGO s kunnen geven

wat mogelijk is aan bridge funding niet veel communicatie INGO s hebben wel reserves maar Afghaanse NGOS

niet en als die failliet gaan komen ze nietterug

hoort graag10 2g

• BZ I0 2e lerken situatie zeer zorgelijk Allemaal helemaal op de hoogte van urgencies en kennen ook proces

WB Kijken dus naar wat we korte termijn kunnen doen Maar dat kunnen we niet bilateraal Kijken ook naar eigen

programmering die on hold is geplaats om risk checkte doen en kijken wat evt wel kan Grote vraag over hoe

collapse basis service delivery te voorkomen zal komende maanden toch via humanitair zijn AFG niet enige land

waar dit zo is kennen dit natuurlijk ook van Jemen natuurlijk Kijken naar manieren om hier om been te werken

Urgency is felt En we weten ook dat we werken aan beleid voor korte termijn maar wel politiek akkoord nog

nodigjui5t00023ieriu|n Onjuis257551 nunmen



• | l0 2g is er een manier om medische apparatuur medicatie naar Afghanistan te sturen via Defensie bijvoorbeeld
• BZ I0 2e 3 uitdagingen funding logistics and cash Logistiek 3 supplies stuck in Doha en Baku Gaat niet over

flight capacity maar acces Need to collectively get leverage and get materials in Maar goed om middelen klaar te

hebben staan

• Search for common ground humanitair moet conflict sensitief zijn Collapsing networks ookrisico bij Afghaanse
activisten Hoe kunnen we netwerken vanuit buitenaf steunen

• BZ I0 2e graag hierover doorpraten op zoek naar creatieve opiossingen om deze mensen te helpen

Complementariteit BZ en NGOs {flexibeler processen optimaal gebruiken Laten we volgende weeksamen komen

om hierover verder te brainstormen inch I0 2e laat via I0 2e iveten volgende weekte kunnen

ontmoeten

5 Engagement with Taliban government

6 AOB

njui00023atienuminer Onju s257551 nur



Beknopt Verslag van deelname R aat^SHi^inisterial Meeting over de Humanitaire Situatie in

Afghanistan [13 September jl ]

• Op TTiaandag 13 September jl nam R deel aan het High Level Ministerial Eventover de

humanitaire situatie in Afghanistan georganiseerd door de VN ^ Guterres had aiie LS

uitgenodigd Aanieiding was het Flash Appeal van VN OCHA wat op 6 September jl was

gepubiiceerd en het recente bezoek van USG Griffiths aan Afghanistan

• NL heeft in de conferentie EUR 23 5 min toegezegd voor humanitaire hulp aan de

Afghaanse bevolking EUR 20 min hiervan gaat naar het door OCHA beheerde Afghanistan
Humanitarian Fund EUR 3 5 min is toegezegd aan het Regional Refugee Preparedness en

Response Plan van UNHCR voor ondersteuning van de opvang van vluchtelingen in

buurlanden

• Het gehele Flash Appeal bedroeg USD 606 min voor de periode September december

2021 waarmee OCHAbeoogt bijna 11 miijoen Afghanen te voorzien van humanitaire hulp
Gedurende de conferentie werd meer dan 1 2 miijard dollar toegezegd Het is vooralsnog

onduidelijk of de pledges van LS allemaal voor dit jaar zijn of over een langere periode
zullen worden verdeeld Ook moet nog blijken of alle pledges sec humanitair zijn of ook

niet humanitaire bijdragen omvatten Dit geldt bijvoorbeeld voor DUI die gedurende de

conferentie een pledge van EUR 600 min deed

• Guterres en USG Griffiths benadrukten het belang van onafhankelijke en

onbelemmerde humanitaire hulpverlening evenals van respect voor mensenrechten met

bijzondere aandacht voor de rechten van vrouwen meisjes en minderheden

• Griffiths bracht deze boodschap ook over gedurende zijn recente reis naar Afghanistan
waar hij sprak met de Taliban leiding De Taliban hebben zowel mondeling als schriftelijk

toegezegd dat humanitaire hulp geleverd kan blijven worden aan de Afghaanse bevolking

• Ook R riep op tot respect voor de humanitaire principes en het recht van alle hulpverlener
man en vrouw om hun werk te mogen doen in lijn met de asks voor humanitaire hulp in

Afghanistan die NL de afgelopen weken i s m ZWE heeft opgesteld Deze asks zijn
inmiddels omarmd door de voltallige EU AUS JAP VK VS en ZWI

• O a UNHCR WHO UNFPA en ICRC benadrukten daamaast dat de basisdienstverlening

zoals gezondheidszorg en onderwijs zich in Afghanistan on the brink of collapse

verkeert Ze riepen de Internationale gemeenschap op om spoedig een manier te vinden

waarop internationale steun aan deze diensten herpakt kan worden Als dit niet gebeurt

kan dit leiden tot grote toename van de humanitaire noden R deelde een soortgelijke

boodschap evenals een aantal andere donoren zoals VK en ZWE

• Interventies voigden grotendeels dezelfde lnnen ffo ^Viel op door aan te geven dat de

gevormde regering geen positief sionaal vormt voor de mate waarop de Taliban aan hun

woord gehouden kunnen worderij^K^eelde regelmatig te horen dat de humanitaire

toegang beperkt wordt veel anderen waarondedb 3aanfTQ 2a| qaven aan dat dat wel

meevalt iQ 2g^n | iQ 2a | benadrukten het belang van steun aan buurlanden

00024 257554



1o 2@minbuza nll iQ 2e 10 2eTo jminbuza nl] 10 2e

MQU2e l

10 2e
^minbuza nl] | i0 2e ^minbuza nl] |’iO 2^|iQ 2e |iminbuza nll

minbuza nll l io 2e | io 2e bminbuza nl1 l io 2e

feminbuzarnlJl io 2e || io 2e bminbuza nll

lo 2e ^minbuza nlll

Cc 1Q 2e

i0 2e bminbuza nll 10 2e10 2e

^minbuza nlQ [ io 2e10 2e 10 2e

I0 2e i i0 2e ~^minbuza nl1 1

^minbuzanl]

ISentj Wed 8 11 2021 4 09 46 PM

Subject RE VTC BWO Afghanistan Tolken stafZMA gedwongen terugkeerders | Woensdag 11 augustus
Wed 8 11 2021 4 10 13 PM

10 2e P 2e iSjminbuzaj^
10 2e

From

Received

Afghanistan Nota 110821a docx

Afghanistan Nota 11Q821b docx

BWO actiepunten Afghanistan docx

Excuses bijgaand nogmaals met ook als bijiagen de twee concept notes verbale met dank aar n i0 2e an DCV

Groeten

From

Sent woensdag 11 augustus 2021 17 06

To M 40 2 hninbuza nl | minbuza nl | lQ 2en I0 2e lQ 2e10 2e 10 2e

minbuza n|10 2e

iQ 2e gpminbuza nl ^i|ta ^ ^Q ^minbuza nl

^minbuza nl 0 2e I0 2e bminbuza nl io 2e |
I0 2e giminbuza nl

£ minbuza nl ilTD 2elge | 10 2e ~^@minbuza nl I I0 2e l
~

10 2e ^‘jg minbuza nl i ffi0 2e

©minbuza nl I0 2e | iQ 2e j minbuza nl

Subject RE VTC BWO Afghanistan {Tolken stafZMA gedwongen terugkeerders | Woensdag 11 augustus

Bijgaand het document iets meer dan een A4

Groetl

fIgS2g [~ I0 2e ^minbuza nl

|T0K2^minbuza nl^ I0 2e ~|

Cc 10 2e

10 2e

10 2e10 2e10 2e

10 2e

i m^

From M pg^K^inbuza nl

Sent woenisdag 11 augustus 2021 15 01

minbuza nl 10 ^10 2e 10 2e minbuza nlTo[ 10 2e

10 2e ipio 2 f Knr2^pO 2e |@minbuza nl

Wrninbuza nl ^i[gHg^aoK2^minbuza nl lio ZeiKgTQ 2^ i minbu2a nl

Subject VTC BWO Afghanistan \ \ olKen stafZMA gedwongen terugkeerders j Woensdag 11 augustus

Importance High

Goedeniiddag io 2e gn iQ 2e|
Op verzoekvanM is ditBWO ingeplaiidvoorvanmiddag om 18 00u MP enMDefhebbenbevestigd Stas J V nog

onzeker

Andere c^p^ementen kunnen met 1 inbellen Van onze kant is er ruimte voor meer inbellers

I0 2e an I0 2e begrepenik dat er een kort A4 tje komt die ik met alle deelnemers kan delen Graag ontvang ik dit

mterlijk dm i uuu

Fiine dag

pminbuza niCc I0 2e 10 2e

10 2e

10 2e

T ^1Q 2g 1Q 2e

^deriK aan net milieu an mamje printer is niet altijd nodig

onjuij t 257557 ^
njuis00025itienunimer



1^IND A B DHR 02| I0 2e ^ind njj
10minuu^ nl1 |iQ 2elt

^minbuza nl] l io 2e ^ lO Ai io 2e Eiminbuza nn

10 2^10 2e @minbuza nil

• INU A WUhr OiI CO 2e l^ind nljj C0 2e

fTOK2ir^ 2e B minbuza nj1 1 10 2e | f 10 2e | 10 2e

From

Sent

Subject
Received

To

Cc 10 2e

I 10 2e N

ivion c5 y zuzi uo 32 AM

RE ZMA Kabul Lokale medewerkers asiel aanvragen lijst van gezinnen met hardheidsclausule aanvragen

Mon 8 9 2021 7 08 52 AM

IND A B DHR 01

Beste i0 2O

Bedankt voor je bericht Doormailen van de v nummers is prima graag dan wel de casenummers erbij vermelden wij houden de

nummers aan die jij in het excel overzicht heb vermeld Kun je de uitnodiging voor de samenwerkingsruimte ook aan mijn collega s

turen1Q 2e 11 1Q 2e 1nv7 j 10K2e |

Alvast bedankt voor de moeite

GroetieligH3 0K^

Met vriendelijke groet

10 2e
10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Immigratie en Naturalisatiedienst

Unit Speciale Zaken A B DH 04

Rijnstraat 8 | 2515 XP j Den Haag |

T 088^ iQ 2e

MljTOe n0K2e

F 10 2e

@ind nl10 2e

http www ind nl

Van i nu t2e i I5H2|{2e

Verzonden maandag 9 augustus 2021 08 04

Aan ll 10 2in 2e

Cd 00 2e

1 1Q 2e

Onderwerp RE ZMA Kabul Lokale medewerkers asiel aanvragen lijst van gezinnen met hardheidsclausule aanvragen

@»minbuza nl

_IND A B DHR Q1 I0 2e gHnd nl

IND A B DHR Ql Jr^1Q 2e Pind nl [ 1^ 2e IKI iD 2e ||

IND A B DHR 02 j| I0 2e g»ind nl

ilQ 2e ^^minbuza nl lM2g jLQxJ
| minbuza nl jmii^^^gS ll i0 2e Ominbuza nl

10 2e

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

BestfeiMoKil

Invoeren in NVIS is noodzakelijk omdat daar later mogelijkde tijd niet meer voor is

We houden de visumstickers in de kluis om later evt uitte reiken

Ik zal de V nummers naar je doormailen

Wil je die in een mail bericht of zal ik ze vermelden in de Excel spreadsheet

Ik stuur je een uitnodiging voor de SamenWerkingsRuimte zodat je mee kunt kijken in de Excel spreadsheet ik ga daarvoor een

Teamsite proberen aan te maken

Ik neem aan dat je de WeTransfer files met de questionnaires hebt ontvangen

Groeten

10 2e

of the Kingdom of the Netheriands

R 00026lnlstry of Interior

Malalai Watt Shahr e Naw

257558



Kabul Afghanistan

1 ffi e 1EI|^ 2e

1 e

IND A B DHR Ol | 10 2e ^^ind nl

Sent maandag 9 augustus 2021 10 00

To I I0 2e I Il0 2ettt2r I0 2e | gminbuza nl

From 10 2e

ND A B DHR 02 10 2e S ind nl

IND A B DHR o1 l0 2¥r~E ind nl | 10 2e | l 10 2e | |^ 10 2e pminbuza nl ^TO^ ^TO^
^minbuza nl I0 2e [ minbuza nl

Subject RE ZMA Kabul Lokale medewerkers asiel aanvragen
■ lijst van gezinnen met hardheidsclausule aanvragen

10 2e

Cc 10 2e

lQ 2erPminbuza nl I0 2e 10 2e | 10 2e

Beste 10 2e

Sedankt voor je bericht Ik kopieer als eerste mijn collega I iQ 2e ||| lQ 2e

Vender geef je aan dat er visumaanvragen worden ingevoerd betekent dit dater ook al v nummers worden aangemaakt Graag

dan de v nummers doorgeven zodat we de persoonsgegevens kunnen Importeren In ons systeem

in omdat zij zich ook op dit dossier gaat inzetten

Groetje^iH^^

1@minbuza nlI0 2eVan l I0 2e

Verzonden |ionda^ 8 augustus 2021 14 03

Aan

CCjM2p0 2e

10 2e FriTin^2a nl | I0 2e
~

} IND A B DHR Ol 10 2e g}jnd nl

ND A B DHR Ol i

10 2e

lminbuza nl 0 2^

^minbuza nl | io 2e [^|tgHg^| j| ri0 2e minbuza nl

Onderwerp ZMA Kabul Lokale medewerkers asiel aanvragen lijst van gezinnen met hardheidsclausule aanvragen

10 2e 10 2e

1Q 2e [ 10 2e

BestfelMoK^

Sheet ALL^

In aanvulling op de lijst de ik je op 1 augustus 2021 toezond bijgaand dezelfde lijst ALL met daarbij vermeld van welke personen

een hardheidsclausule aanvraag werd ontvangen {kolom N

Sheet Humanitarian Exceptions
In de tweede sheet Humanitarian Exceptions het complete overzicht van de gezinnen die voor 1 of meerdere personen een

hardheidsclausule hebben aangevraagd

Documenten folder

De Questionnaire met motivatie voor dezefamilieleden zend ik je weer in een Documenten folder via We Transfer toe

De questionnaires zijn voorzien van het persoonsnummer uit het ALL overzicht

Bij vragen verneem ik dat graag

De situatie verslechtert hier snel met het vallen van 3 Provincie hoofdsteden Kabul zal over niet al te lange tijd omsingeld worden

Aanslagen zullen na 31 augustus naar verwachting toenemen Op dit moment kunnen we onze LES nog met Emirates airlines

wegsturen als we de lege stoelen opvullen Ze zullen dus in batches van gezinnen gaan vertrekken ZMA Kabul hoopt datte kunnen

afronden voor 31 augustus Hoewel we nog wachten op het definitieve GO bericht van het Ministerie zijn we alvast begonnen met

het invoeren van de visumaanvragen zodat de bulkvan het werk gedaan is

|00026 we hopen dat het proces spoedig verloopt incl de behandeling van de hardheidsclausule aanvragen 257558



Met vriendelijke groeten

10 P3^H2H

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior

Malalal Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10K2e
n TOe nQ¥2ey

Sminbuza nl10 2e

Met vriendelijke groeten

10 2e

Ambassade van het Konlnkrijk der Nederlanden

Road of Ministry of Interior

Matalal Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

1Q| I0 2e [atmlnbuza nl

Help save paper Do you really need to print this email

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

abusievelijk aanu is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte meldeiienhet 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 tliat 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 tlie risks inherent in the electronic transmission ofmessages

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

of Justice and Security
257558



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 resultii^ from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00026 257558



iQ 2e P@ind nlll 10 2e10 2eTo

^minbuza nll Jminbuza nl]1Q 2e 1Q 2e10 2e

I0 2e ~fcmindef [ I0 2e ~^mindef nl1
10 2eioCc minbuza nl] minbuza nll10 2e

10 2e t 10 2e I 10 2e10 2e mindef nll felmindef nll H io 2e i

io 2e ]minDuza nn y oweSminbuzanllf10 2e@ind nl1 l

bminbuza nl]^
1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e ^minbuza nll]
From

Sent

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Received

10 2e 10 2e

Sun 8 15 2021 9 53 11 AM

Thur 8 19 2021 11 22 13 AM

Collega’s hieronder mijn gegevens

met vriendelijke groet

best regards

I0 2e

10 2e Aslel en Bescherming

Immigratie en Naturalisatiedienst

Ministerie van Justitie en Veiligheid

10 2e

■lOK2e pind nl

http www ind nl

Van DAB I i0 2e |^ IND j lQ 2e n^@ind iil

Datum zaterdag 14 aug 2021 9 14 PM

Aan l 1Q 2e u H 1Q 2e 1i@mmbuza iil10 2e10 2e 10 2e

llX niinhi i7a Til l I0 2e ^mindefnl lr Tl I0 2e fe mindef nl

KoDLefpiO 2^riO 2^ | mde] rgimiiLbuza nl^J I0 2e ^^ 10 2e |miiibi]za iil | io 2e femindef nl |
H 10 2e hiinKier ii1 J 10 2e

^
JmiTidef n1 DAB^LQMj^ IND I 1Q 2e @ind Til ^ 10 2e

i|iO 2eM io 2e [atTiinhiiyam1 | iQ 2e io 2e iiiiribuza nl f fiQX2e iQ 2e larninbuza iil

indnl

10 2e 10 2e

•3 1Q 2e10K2e 10 2e

Onderwerp RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Dag

Namens de IND 0 2^pnt 2e ieelnemen

1Q 2e 1Q 2e

Directie A iel en 6e»cherming Den Haeg

Immigratie en Naturalisatiedienst

immigration and Naturaiisation Service

Ministerie van Justitieen Veiiigheid

Mirjystry ofJustice and Security
The Netherlands

MgTf2fe10 2e

10 2e
•Sind ni

htti i w\vw ind nl

Van |l l0 2e |

Verzonden laterdag 14 augustus 202119 51

Aan

10 2e

10 2e ©minbuza nl | minbuza nlI0 2e 10 2e

I0 2e iSmindef nl

^ 2e |minbuza nl I0 2e gtmindef nl

I0 2e ^ind nl [ ^^Q 2e ^minbuza nl rM2i

^minbuza nl

CCjIM3 [ I0 2e D 2e

iQ 2ePmindef nl 9^oDAB l io 2e i ind

bminbuza nl I I0 2e lOTTOg^e
11^25756200027



Onderwerp RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Beste collega s

Na aanleiding van het bewindsliedenoverleg van vanmiddag en overleg met|lMIl [

ons goed even morgenochtend om 10 00 uur bij elkaar te komen voor een kort overleg

Doel van dit overleg is

Vast te stellen wie deel ult maakt van het belteam en zeker ook wie niet hoe klelner hoe beter

De rollen van een ieder binnen het team

Wat kunnen we van elkaar verwachten

Even elkaar kort leren kennen en gegevens ultwisselen

Opzetten van een signal groep

Wat kunnen wij als team doen en wat niet

Wat verwacht de ambassade van ons
^

Hoe gaan we de komende dagen werken stand ups iedere ochtend willen we werken met

Wanneer houden we op te bestaan

Ik stel voor dat we elkaar ontmoeten in MS teams het is een besloten groep en de college s buiten BZ kunnen hier gewoon aan

mee doen

Mochten er essentiele collega s ontbreken zo heb Ik nog geen persoon van de IND kunnen vinden in de mail lijst stuur aisjeblleft
de uitnodiging door

DAO van BZ lijkt het1Q 2e

10 2e

LINK

1Q 2e

Met vriendelijke greet

igSl^T^9 2i 1Q 2e |

FEZ Min Buza

From| rrrW2^d iQ 2^ @minbuza nl10 2e

Sent zaterdag 14 augustus 2021 18 45

10 2e [jlQ 2e| [ 10 2e 10 2eTo ^minbuza nl Pmindef nl

Cc| 10 2e [
|__0M^gl_Jnninbu2a nl l iQ 2e bmindef nkf iQ 2e bmindef nl S^DAB HTD 2e i ind l iQ 2e |@ind nl I0 2e

I0 2e ^minbuza nl I0 2~e I0 2e I0 2e E minbuza nl I io 2e | [io 2^ 2r I0 2e |5 minbuza nl

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Hi alien

Veel dank voor het akkoord Zojuist heb ik24 tolken gemaild om ze met speed voor vertrekop te lijnen IMa bevestiging gaan we

met de paxlijsten aan de slag

Groet

10 2e emus10 2e

10 2e

From |l iQ 2e

Sent zaterdag 14 augustus 2021 19 34

To I0 2e Smindef nl

| minbuza nl10 2e

M|fertninbuza nl 10 2e

iQ 2eQio ^indef nl

g minbuza nl j[10 2e | 10 2eCc lO 2e L lD 2e

I0 2e B m inbuza nl| ^l io 2e ]iio 2 nQH2l iQ 2e | pminbuza nlJ[ Smindef nl10 2e

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Veel dank

From | iQ 2e gimindef nl || I0 2e g mindef nl

Sent zaterdag 14 augustus 2021 16 55

W2gJ 10 T2ey @minbuza nl ^To 1Q 2e

1Q 2e j2n‘lQ 2e | 10 2eminbuza nl @minbuza nl jiCc 10 2e L 10 2e

|J| I0 2e g minbuza n[ | iO 2e |^Q 2j^ I0 2e ^minbuza nl

Subject RE SPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

10 2e lS mindet nlindet nl

Dag i0 2e

To ken in groen akkoordi I Neem aan dat we ook ailes doen om de tolken waarvan DEF heeft vastgesteld dat ze voor ons hebben gewerkt ook

zonderpapleren meete nemen

Voor wat betreft belteam heb Ik |n cc] gevraagd het aanspreekpunt te zljn Ik heb de DOPS gevraagd om ook iemand te10 2e

jeveren en de vraag voor iemand ctie uan spreeKt staat uit

Gr

10 2e

10 2e 10 2e minbuza nl
00027

Sent zaterdag 14 augustus 2021 16 39
257562



Tc 10 2e @mindef nl

1Q 2e I | 10H2e l 2e 5^minbuza nl i TW^iD iO 2elCc I0 2e I0 2e | 10 2e

@minbuza nl[ 10K^^0 2^ | I0 2ey minbuza nl‘

10 2e

SuDject i w iPOEDVERZOEK Gedocumenteerde tolken

Importance High

Ha l0 2efcijt wacht nog op akkoord Laatste punt moeten we ihl van de heel snel verslechterende situatie in Kabul vanuit NL gaan

doen of in elk geval 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 actief te benaderen over de evacuatievluchten naar NL en af te stemmen

met de IND Vanuit BZ is ervaren collegfei gSi^M2jQ 2^ i0 2e | beschikbaar om te helpen bij de coordinatie afstemming met de post

Ik kopieer
HGrt

n die dit coordineert in Kabul10 2e

^minbuza nl1Q 2eFrom I lOK2e Be iu 2e i

Sent zaterdag 14 augustus 2021 11 22

To |l I0 2^i^mindef nr ^1 1Q 2^r^mindef nl DAB I i0 2e | |ND | lQ 2e 1fa ind nl f I0 2e

I 1| 10 2e I I
I

Cc ^1Q 2e^ClO 2e 10 2e iq 1Q 2e lcrTO2^ I f10 2e tMii

10 2e 1Q 2e |pminbuza nl10 2el 1Q 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

gei dentificeerd 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

3 Na retour Wij nemen met spoed contact op met de tolken op de paxlijst om hen te informeren over vertrek Indien datucr|
de charter s bekend waarop zi] geplaatst worden horen we dat ook z s m Deze coordinatie vindt bij DEF plaats^

Groet

1D 2e

Help save paper Do you really need to print this email

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

abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico sverbonden 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 electronictransmission 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 istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico sverbonden 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 electronictransmission of messages

Help save paper Do you really need to print this email

^00027
^^ kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

auuiicvelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het berichtteverwijdererLL c

257562



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 resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

00027 257562



]l0 {2e ^min buza nl] 10 2e10 2e 10 2eTo

t5 minbuza nll10 2e

1PK2^Cc @minbuza nl] | llM^

^minbuza nl]

10 2e10 2e

iO aox2§x5M^ | 10 2e ^^ 5minbuza nl]l 1Q 2e |

| 10 2e jif0 2^
Wed 8mSo21 12 26 49 PM

From

Sent

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Received Wed 8 11 2021 12 27 05 PM

10 2e

Even in kleiner verband Ik vernam net tijdens overleggen helder vaf^iQ 2e[ en| lQ 2e |dat AFGaut gebruik van IP s niet toestaan iQ 2a

Wei doen10 2a

AFGaut hun best om AFG paspoorten zsm te verstrekken een NV verzoek van onze kant helpt daarbij

Greet

From| | 10 2e |1nOH2e

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 46

®mlnbuza nl

10 2e ^^minbuza nl I0 2e | I0 2e |mlnbuza nl

Subject FW Versnellingstraject Tolken

Htf^
Zoals we al even bespraken zie hieronder verzoek I0 2e DAO

Alvast dank voor je aanzet en wellicht goed even I ljntje te leggen naar DPG

10 2e

10 2e

10 2e 10 2eTo

Cc 10 2e

10 2e 10 2e10 2e Pminbuza nlFrom

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 22

| minbuza nl I0 2e n jiQ 2e10 2eTo minbuza nl 10 2e10 2e 10 2e

dtaef
Ccil^2e |[TTJ] ^ 1Q 2e

10 2e

I0 2eg rninbuza nl I0 2e tl0 2e j f ^minbuza nlg minbuza nl I0 2e10 2e

10 2e 10 2e

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Allen

Zojuist Afghaanse

een indringende oproep Afghanistan niet overte leveren aan de Taliban en Da esh Al Qaeda etc waarover later verslag heb Ik

I0 2e let verzoek overgebracht maximale flexibiliteit te tonen en mee te werken met de uitreis van tolken en LES ook a Is ze niet

over de benodigde reisdocumenten beschikken en alleen een LP hebben

I0 2e eageerde begripvol maar onverbindend Vroeg of er al een NV hlerover naar Afghaans protocol was gestuurd Gaf aan dat

protocol alleen diplomatleke en dienstpaspoorten kan uitgeven maar wel kan faclliteren bij de verstrekking van nationale

paspoorten Heb aangegeven dat de tijd dringt en dat er een moment kan komen dat we geen andere optie hebben dan mensen

op een LP te laten uitreizen I0 2e vroeg zich af of er geen problemen zouden zijn met transfers Heb laten weten dat we

overwegen een speciale vlucht te sturen en dan ook iedereen die in aanmerking komtwillen meenemen Dat begreep hij Heb

afgesproken dat we de komende tijd goed contact met hem houden

Zou goed zijn als we zodra er binnenlands groen licht is voor de LP optie een NV kunnen sturen aan AFGHAUT in Kaboel met follow-

up via de ambassade hier Kunnen Jullie dear vast een voorzet voor doen

Hartelijke groet

From

10 2e esproken Na een lange en uiteraard sombere schets van de ontwikkelingen in zijn land en

10 2e

~g minbuza nlI0 2e10 2e

Sent wbensaag ii augustus 2021 10 53

10 2e 10 2eminbuza nlTo 10 2e 10 2e
^

^minbuza nl I0 2e ^|0 2^ lQ 2e ^minbuza nl jlQ 2e 10 2e

|| 10 2e 1 aminbuza nl 10 2e lQ 2e |5 minbuzg nl

Subject RE Versnellingstraject Tolken

Sorry dat Ik je laatste vraag over hoofd had gezien [iQ 2ej Dank voor antwoord en actie I0 2e Een en ander was door ons uiteraard

ook a I goed afgestemd met DAO

From

Cc 10 2e 10 2e

10 2ein0 2e

10 2e

| minbuza nl10 2e 10 2e

Sent woensdag 11 augustus 2021 10 45

[ minbuza nl10 2e 10 2eTo 10 2e 10 2e

i minbuza nl10 2e minbuza nlo0 2e 10 2e

00028^ ^ ^ ^
1 ^ll^ Vio 2e |minbuza nl

Foijt257563 er

[g»minbuza nl10 2e



Subject RE VersnellingstrajectTolken

Ikheb I0 2e erover gesproken

From ]n 10 2e I0 2e H I0 2e | | I0 2e gPminbuza n

Sent woensdag 11 augustus 2021 09 59

g minbuza nl 10 2e g minbuza nlTo 10 2e
~

Cf10K2^nOK2ef @minbuza nl | i0 2e |
b minbuzg nl

|trp ^^io 2eT minbuza nl rn K^^2fiCc 1Q 2em 2e

l V0H2e | 1Q 2e

Subject RE VersnellingstrajectTolken

Dag

M belde me over onderstaande Ze wacht op deze nota Is er sterk voor om een van beide opties uitte voeren Wil dat wel met de

meestbetrokken ministers in elk geval MP bespreken in een BWO over dit specifieke punt Ze zal MP er nu over bellen

Dit besluit alvast nemen mocht AFGHAUT dan niet meewerken hebben wij het in elk geval geprobeerd Ook belangrijk om

AFGHAUT hier alvast om te vragen Heb genoemd dal^ [^li^^isteren in Kaboel met protocol spraken dat l0 2€ vandaag met de

AFGHl^^preekt
Lichteen van jullie even

Hartelijke groet

~io 2^

n 10 2e

in Dat lijkt me nuttigI0 2e

^minbuza nliQ 2eFromi 10 2e

Sent dinsdag 10 augustus 2021 21 43

To 1Q 2e ~| 1Q 2e □ ^QQ] zej^j ^^0 2e ^minbuza n] pminbuza nl10 2e

1g minbuza nlCc 10 2e1Q 2e T| 1Q 2e ^10 2e Jminbuza nl

Subject RE VersnellingstrajectTolken

Update inzake LP optie n a v afstemmen met diverse betrokkenen

Nota over optie van LP en stappen om te realiseren voIgt morgen uiterliik 10 uur Vergt besluit M Een precedent bestaat

[besluit om van paspoortwetaf te wijken zl] het dat daar destijds ulteindelijk geen gebruik van gemaakt hoefde te

worden en vergt tevens de medewerking van AFGH autoriteiten om met een LP dus zonder AFGH reisdocument het land

te kunnen verlaten

Een mogelijke 2e optie is een Europees ETD Emergency Travel Document De Europese verordening is recent gewijzigd en

lijkt ruimte te bieden voor humanitaire gronden DCV bekijkt deze mogelijk nu ook met spoed i s m DJZ Is dus echter nog

niet zeker

Beide opties worden morgen in besluitvormingsnota meegenomen
MvG

|0 2^

00028 257563



bminbuza nni iQ 2e |[10 2e ^minbuza nlj10 2eTo 10 2e 10 2e

J@rriinbuza nll

^minbuza nl] |iO 2eH^^
grninbuza nl] ii0 2e[

i0 2e E minbuza nl] | i0 2e [ 10 ^ Iminbuza nll i0 2e

I0 i| iQ 2e lamlnbuza nll

I0 2e bminbuza nl[] l
10 2e

10 2e

l minbuza nl1

niinbuza nll |M2§ iO 2g^

1Q 2e Jminbuza nl]Cc 10 2e

10 2e 1Q 2e 1Q 2e

10 2e Jminbuza nij 10 2e

From

Sant

Subject Bulletin M A^hanistan toegenomen beschermings Zasielverzoeken

Received

10 2e

FiT77W2DZTTn4ET537^

Fri 7 16 2021 11 47 11 AM

10 2e

Hieronder een bulletin voor M afgestemd binnen DAO en met KAB en DSH MO

Groet

10 2e

Afghanistan toegenomen beschermings asielverzoeken

De tr^epenterugtrekklng en opmars van Taliban leldt tot een groelend aantal beschennlngs aslelverzoeken bij de

ambassade In Kaboel en BZ Verzoeken komen met name van mensen die bIj NGOs of andere door westerse donoren

ondersteunde organisaties werken Regelmatig Is er een link met Nederland bijv door samenwerking met de ambassade of

andere NLse entitelten

Aangezien aanvraag van asiel bulten Nederland niet mogelljk Is kan niet worden ingegaan op dit soort verzoeken NIet in

Nederland verblijvende aanvragers worden conform staand beleid doorverwezen naar het dichtstbijzijnde UNHCR kantoor in

de regio
Dit schuurt met name waar het mensen betreft die met of voor Nederlandse organisaties hebben gewerkt Ook omdat deze

mensen als ze in Nederland asiel zouden aanvragen grote kans van slagen zouden hebben burgers die geassocieerd
worden met het Afghaanse maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap in Afghanistan vallen bij IND in

de categorie risicogroep En eveneens omdat door de tolkenprocedure bekend is dat In uitzonderlijke gevallen een visum

kan worden verkregen om in Nederland de aslelprocedure te doorlopen
Het komt steeds vaker voor dat de communicatle hierover vaak via Nederlandse contactpersonen erg dwingend verioopt
Inmiddels heeft een persoon aangegeven contact met de Tweede Kamer te zoeken omdat niet op een aslelverzoek wordt

Ingegaan Het is niet uitgesloten dat dit vaker gaat gebeuren

V

V

V

V
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10 2e 10 2eTo J@minbuza nl]
iQ otr2fe[ i o 2e [@minbuza nll r 10 2e 10 2eCc @minbuza nll DSH

10 3 I0 2e Miinbuza nll ll io 2e |

@minbuza nll JTTO^ fiTOlj io 2a ^mlnbuza nll r^o 2e |
io 2e Tfeminbuza nl] |l d^ 2e

10 2| i0 2e g minbuza nl]

l@minbuza nn

TOninbuza nl[] |in} io 2e i @minbuza nl] f
^minbuza nll

^minbuzEbnij
ioK2e j@minbuza nl1J

10 2e ^
lue 1 1Z ZUZ1 ii j4 00 AM

1Q 2e

10 2ef1QU2e^

@minbuza nl]10 2e 10 2e

10 2e

From

Sant

Subject RE Grote toename asielverzoeken voorstel vanuitZMA KAB voor vervolg zaken aan DAO

Received Tue 1 12 2021 11 34 02 AM

Hi

De conclusie en bevestiging van beleid zijn helder Lijkt me goed dat alle relevante directies van dit besluit weten dus ik zet hen

even in de cc

Voor de goede orde nog twee opmerkingen die los staan van de conclusie

♦ Wij kunnen ons niet vinden in de analyse van JenV waarin staat de situatie is slecht maar stabiel We stuurden de mail

omdat de situatie Juist niet stabiel is en snel verslechtert ten opzicht van het moment waarop het ambtsbericht is

verstuurd

• Nog een tweede verduidelijking volgens JenV hebben we een soepel beleid Maar dat is niet de kwestie waarom het gaat

We spreken ons niet uit over Afghanen die via Iran Turkije etc zich in Nederland melden NB we willen dat juist niet

faciliteren en belonen gezien onze inspanningen in Afghanistan Het ging ons om casussen van MRV s en journalisten

waarvoor een politlek besluit nodIg Is willen we deze wel behandelen In Afghanistan En dat Is nu bevestigd dat we dat niet

doen conform HBBZ

Groet

10 2e

From ^^^ {10 2e 10 2e ^minbuza nl

Sent maandag 11 Januari 2021 16 49

Toil 1Q 2ej^ || 10 2e | f
Cc |QM2e]|l[ggg^^| 1Q ^e Pminbuza nl

Subject RE Grote toename asielverzoeken ■ voorstel vanuit ZMA KAB voor vervolg zaken aan DAO

^minbuza nl1Q 2e

Hi 10 2e

BMB voIgt het advies van J V en van jullie en is het met Jullie eens dat het asielbeleid niet wordt aangepast Zoals je in de mail van

J V hebt kunnen lezen worden ook geen aanpassingen verwacht in deformele reactie op het ambtsbericht

Groet iQ 2e

10 2e 10 2e Qminbuza nlFrom 10 2e

Sent zondag 10 januari 2021 15 00

10 2e ^minbuza nl 10 2e ino 2^ [3 10 2e ^minbuza nl TO 2g 1 iO 2e |

P I0 2e minbuza nl |~ pj iminbuza nl j PSH 10 ^
^minbuza np I0 2e

To 10 2e

10 2e

^lQ 2e^rninbuza nl BMB jlC ng gBhiin5uza nl

1 iQK2e ^^minbuza nl DAQ dlQ 2@minbu2a nl I io 2e | j| iQ 2e l@mjnbuza nl

Cc | lO 2e | LQOX^ lQ 2e j minbuza nl iQ 2el io 2e fTlO 2e g minbuza nl J I0 2e

I0 2e
I0 2e

10 {2e 10 2eminbuza nl SO® minbuza n iQ 2e lS m inbuza nlio 2e

I0 2e nDminbuza nl10 2e p 10 2e Siminbuza nl | 1Q 2e

Subject Grote toename asielverzoeken voorstel vanuit ZMA KAB voor vervolg zaken aan DAO

Importance High

^j^ ~Q0030tlif5 I0 2e is vol volgens outlook^ gaarne doorgeietden wanneer weer beschiidiaar
C n257566nm€



Beste collega s

Hieronder een bericht en voorstel vanuitZMA aangaande een toenemend aantal asielverzoeken

Aanleidingr

De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert en het land met name Kaboel ziet een toename van targeted killings

zie ookKAB 2021 01

Journalisten NGO s mensenrechtenverdedigers en medewerkers van de overheid {m n leger politie en justitie zijn het

doelwlt en ontvangen drelgementen
ZMA KAB krijgt Inmiddels steeds vaker gespreksverzoeken van nu nog vooral journalisten Ook andere EU ambassades

ontvangen deze verzoeken Veel vooral die met een goede ingang bij de Internationale gemeenschap proberen het land

{al dan niet tijdelijk te ontviuchten en proberen dit via verschillende ambassades

Naast journalisten neemt ook het aantal verzoeken van andere groepen toe waaronder ook burgers die geen MRV zijn

Er zijn welnig tot geen mogelljkheden om regullere visa aan te vragen bij omilggende landen Allereerst vanwege COVID

19 maar ook zonder Covid worden er geen reguliere visa afgegeven voor mensen vanwege vestigingsgevaar

Beoofdeling ambassade en voorstel voor vervolg zaken aan DAO

Gezien het stijgend aantal aanvragen de verslechterende veiligheidssituatie toenemende media aandacht en

gevoeligheid van het onderwerp graag herbevestiging van DAO dat staand beleid zie bijgevoegd HBBZ wordt gevolgd en

er in principe geen territoriaal asiel kan worden aangevraagd bij ZMA KAB

Mocht in Den Haag wel een beleidswijziging worden overwogen voor een bepaalde beroeps groep cfm tolkendossier

dan vindtde 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 voortaan niet

meer ontvangen op de ambassade maar schriftelijk gewezen op NL beleid en doorverwezen naar UNHCR

Hierbij spelen los van de staande instructie de volgende overwegingen

o Ingaan op dergelijke verzoeken en ontvangst op ambassade geeft personen valse hoop

o Toegang tot ambassade is niet gelijk voor personen maar afhankelijk van connecties

o Binnen de huidige capaciteit op ZMA KAB is het niet mogelijk gesprekken te voeren waarvan het hoofddoel een

asielaanvraag is Mogelijkerwijs leidt het voeren van gesprekken tot meer aanvragen van personen om hun casus

te bepleiten

o Verhoogd veiligheids en COVID 19 risico bij het ontvangen van bezoekers om de ambassade in tegenstelling tot

een schriftelijke reactie

o Door zich te begeven naar de Ambassade zullen zij meer opvallen 10 2a

10 2a

Bij bovenstaande overwegingen geidt ook dat de Argnaanse staat^sorganenj aansprakeiijK en verantwoordelijk zijn voor de

veiligheid van deze beroepsgroepen Tot dus ver is de opstelling passief en roept in enkele gevallen vragen op over de

integriteit van de Afghaanse regering NL heeft met andere donoren als bijna twee decennia actief bijdragen aan

versterking van de rechtstaat en het veiligheidsapparaat NL zal de Afghaanse overheid in de nabij toekomst op deze

verantwoordelijkheid blijven wijzen

Een andere optie zou zijn dat als onderdeel van de procedure onder punt 2 DMM onderzoekt of opvang in de regio met

steun van NL mogelijk is Ook daarbi] geidt dat dezefaciliteit en selectie in Den Haag meet plaatsvinden Mocht het Shelter

City Programma een locatie krijgen I0 2a dan zou dit voor Afghaanse risicogroepen een uitkomst bieden Het asielrisico

in omringendejan^n is lager daafom hebben landen als I0 2a ok programma s met i0 2a | aardoor Afghanen op

kosten var I0 2a kunnen studeren in lO 2a NB ook in dit geval zal betrokkene rekening moeten houden met beperking

COVID 19 en terughoudendheid van betreffende overheden indien de aantallen exponentieel toenemen

ZMA KAB blijft de zorgelijke situatie volgen en samen met andere ambassades waar mogelijk gezamenlijk optreden en de

GIROA nogmaals wijzen op de verantwoordelijkheid om personen onder dreigingte beschermen

Gezien het toenemende aantal aanvragen ontvangen wij graag zsm de herbevestiging van DAO zodat wij de verzoeken kunnen

afhandelen

Met vriendelijke groet

Betreftoi257566ati6



10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malaiai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

Ik

10 2e

Sminbuza nl10 2e

bttp www rijksoverheid nl

onjOOOSOtratienummer Betreft onj257566^t ®f



}ninbuza nl1 10 2e10 2e 10 2eTo 10 2e minbuza nl]
I0 2e iniwo nll i0 2e Iniwo nll 10 2e 10 2e minbuza nll

^minbuza nl] I0 2e 10 2eCc 10 2e §minbuza nl] I0 2e10 2e

|m in buza nl]10 2e

10 2e [TOK^
Tue 9 14 2021 2 16 29 PM

From

Sent

Subject RE Hulp gevraagd bij lijst van NGO s

Tue 9 14 2021 2 16 31 PMReceived

Hallo 00 2e

Vwb je vraag om zoektermen t b v de categorisering van emails voor team Belhaj met een OS link met NL

♦ Norwegian Refugee Council NRC en of ARC Addressing Root Causes

♦ Cordaid en of ARC Addressing Root Causes en of Just Futures en of Just Futures en of Power of Voices

♦ Oxfam en of NAP 1325

♦ Bundesministerie Fur Wirtschaftische Zusammenarbeit GIZ

♦ Aga Khan Foundation

♦ International Development Law Organization IDLO

♦ UN Habitat Afghanistan Urban Safety and Security Program community development councils

♦ Afghanistan Public Policy Research Organization APPRO

♦ World Food Programme WFP

♦ World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund ARTF

♦ MinLNV National Agriculture Education Committee NAEC of TVET

♦ Danish Refugee Council DRC Diaspora Awareness Raising Campaign

♦ UNDP Law and Order Trust Fund LOTFA

♦ Internews Europe

♦ International Organization for Migration lOM Connecting Return to Development Cooperation on Migration and

Partnerships to Achieve Sustainable Solutions COMPASS

♦ Afghan Independent Human Rights Commission AIHRC

♦ Afghan Human Rights and Democracy Organization AHRDO International Center on Transitional Justice ICTJ

♦ HALO Trust DDG U NMAS

♦ Orange Knowledge Programme OKP Nuffic beurzen aan Afghaanse studenten

♦ CIVIC Community Civilian Protection Councils

Daarnaast zijn er een aantal NLse NGOs zonder directe BZ financiering
♦ HealthNet TPO

♦ Care

♦ ZOA

♦ MSF Holland Artsen Zonder Grenzen

Private initiatieven zonder BZ financiering
♦ Leiden Universitair Medisch Centrum LUMC

♦ Dutch Committe for Afghanistan — DCA

♦

Door NL gefinancierde PSD programme s

♦ zuivelfabriekin Kaboel Mido

en zou het goed zijn om te zoeken op verwijzingen naar voormalig medewerkers van de NLse ambassade

10 2e

10 2e

U 2^ 2e

T0 2g 10 2eX2MZl

li^10 2e

10 2e

10 2e

10 2e4

MC dPKZe«

Ml 1Q 2e1

1Q 3|TQ 2^

Daarbij de uitdrukkelijke voetnoot dat deze wijze van zoeken niet de garanties biedt dat we zo alles meepakken Ookzou ik

00031 ^ dat onze ambassade meekijkt bij de prio rite ring van de verschillende partijen m h o o inschatting van de te lope257579



risico s

Ik hoop dat dit helpt Bel gerust bij vragenE

Met groet

10 2ej|| 10 2^
10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

M|1 mge io 2e ]
I I0 2e g ^nbuza nl

ML embassy Kabul Netherlandsworldwide nl

minbuza nlFrom

Sent dinsdag 14 September 2021 13 28

To || 10 2e lUlO 2eJ

10 2e 10 2e

pminbuza nl

~] minbuza nl

~^mlnbuza nl

10 2e im ^ 10 2e ]imlnbuza nl I0 2e ~pniwo nlI0 2e

10 2e 10 2e

10 2e10 2e

Subject Hulp gevraagd bij lijstvan NGO s

Beste^^^
Voor de analyse die we met het Data Competence centre BZ doen van de mailbox voor de motie BelhaJ zijn we op zoek naar een

collega die ons kan helpen om de lijst van NGO s die werkzaam zijn geweest In Afghanistan te dulden zodat we goed kunnen

zoeken Zou jij hier ons bij kunnen helpen

Ik heb jetelefoonnummer niet dus vandaar via de mail Je kunt hier direct contact opnemen met

zij is 1 van de data scientists die aan deze casus werkt

Ik hoor graag van ie

10 2e 10 2e

10 2e

Data Competence Centre BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Informatievoorziening en

Oigitale Innovatie

Partner in digitoHsering

RijnstraatB | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Nederland

|\g[1 Gge 10 2e I
E 10 2e Sminbuza nl

W http www rijksQverheid nl ministeries bz

00031 257579



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
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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

00037 288223



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

00038 288252



Crisisberaad Afghanistan evacuatie

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
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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^^^
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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
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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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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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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
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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
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Received

Update actiepunten Afghanistan iv docx
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Paar aanvullingen in tracks
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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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i|0 2^0 2| i0K2e |@coa nl1 l fl0 f2e ~f I0 2e |@minbuza nl1 lQ 2e

io 26 l@minaz nlf] lQ 2e |@minaz nl1 1 i0 2e |n[| lQ 2e |@minbuza nl1 lP 2e |
10 2^ |[| i0 2e l@minbuza nl] i] i0 2e | iQ 2e |@minbuza nl] | 10 ^ m i0 2ej @rninbuza nl]
io 2e io 26 feminbuza nllj io 2e | tio 2et ^ ri0 2e 1@minbuza nl1 | i0 2e |

| i0 2e | I0 2e |@minbuza nl]

10 2b

10 2B

@minbuza nl] |lO 2^J10 2e ^minjenv nll I 10 2en0 2e

10 2e I l@minbuza nll
l@minbuza nl1 f 10 29 | ^0 [2| [10 2e l@minbuza nr

@minbuza nl] r
10 2e

io 2e l@minbuza nll I 1Q 2b |
10 2b

I0 2e |@indnl[] I0 2ej |@ind nl]

|@mindef nl1 i|0 2N i0 2e | i0 2e |@ind nl^ io 2e |
10 2e l@mindef nril lQ 2e |@mindef nl] Q0 2b [| i0 2g ^minbuza nl]

^2e I@minbuza nl1 1 I iji0 2 i0 2e n@minbuza nn
10 2b ||10 2 10 2b I@minbuza nl1 10 2b [| 10 2b | 10 2b ^^nbuza nll | 10 2^

I0 2e I@minbuza nl1 | iOK2e |
10 2e [1 i0 2e |@minbuza nl1 i0 2^minienv ni| 0 2j@minienv nl1 io 2e

I io 26 | i0 2e I@mindef nl1 iOK2j i1iQ 2e f1 i0 2e |@mindef nl1 iO 24 r i^ 2B |Hio 2e | 1Q ^
1 iO |2e |7 iO 2e|| 10 29 |@nWTUUZsrWl] Ij i0 2e |

[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
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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
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• 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
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i^miA
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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
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nm
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vmV
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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

00066 290983



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
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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
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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
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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

00086 288770



• 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
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I 10 2e \f\ 10 2e |@mzv czl 10 2e

lQ 2e ~|@qov s e [1 |@qov se1 1 0 0 {2e

@esteri it [1 i0 2e |@esteri it1

{lQ [2e] l@diplotnatie qouv fr1 l lP 2e |

@formin fi[] i0 2e |@formin fil9tekabu auswaertiges

|[1 I0 2e |@^ail comi

@mfe no] io 2e @um dk jio 2e[}^um dk]

To

][
I0 2e i0 2e l@minbuza nl] 10 2»

abu auswaertiqes amtdel i0 {2e

@mfa no fl I0 2e

amtd^
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
10 2«| EEAS KABUL [I0 2eKABUDI

10 2e EEAS KABULlri l@eeas europa eulj10 2e 10 2e EEAS

10 2« 10 2eKABUDI @eeas europa eu]

iy
2e n@diplom atie gouv

10 2« |@maec es l1 lQ 2g |@maec es1 Q
I0 [2e |@esteri it] | ioj 2e [|

I0 2e l@diplomatiejgouv fr1
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

lf^ 24@kabu auswaertiges ^t de1 [

EEAS KABUL [ @eeas europa eu]10 2e

n3lfekabu auswaertiges amt del
10 2e |@forrnin li [1 10 29J |@forniin fi1 l io 2e

I0 2e l@gov se]

|@diplomatie gouv fr [l

10 2e 10 2e

|1Q 29[10 2elOK2e

@dip I om atie gouv fr ]10 2e 10 2e

10 2e

io 26 l@formin li1 1 io 2e

l0 24@kabu auswaertiges amt de]

10 26

10 2e

10K26Qi tS^kabu diplo de 1 @m2v cz] [I0 2e I0 2e10 2e

1Q 2 10 2b 10 2e@eeas europa eu] lQ 2e

T^ ^kabu auswaertiqes amt de1 lI0 2e |@eeas europa eu1
10 2|@kabu auswaertiges ahnt de] ijiOK2e| ]iO 2e| I0 2e |@minbuza nl1

I 10 26 ~] EEAS KABUL 10 i2»
j I0 2e n@maec es |f I0 2e

fEEAS KABUpF 10 2

im2e | EEAS KABUUI

|fQ ^iO [2ej| I0i 29 I@minbuza nl1

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

Wed 8 4 2021 8 07 32 AM

To

From

Sent

Subject Procedure tolkencasuTstiek aanpassingen juni 2021

Received

Procedure tolkencasuTstiek aanpassingen iuni 2021 docx

Wed 8 4 2021 8 07 33 AM

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

MinDEF

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

Proceseigenaar maar dat staat nergens voelen ze niet

Vaststellen van personen

Proactieve outreach naar vml tolken conform mededeling Kamer wordt niet gedaan

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

onduidelijk hoe ze hier invulling aan gaan geven

Boeken van tickets

Ontvangst

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

Signaleren politieke gevoeligheden

Regie

Doorzetten van informatie naar DEF IND

KAB

Communicatie met tolken

Doorzetten van informatie naar DAO

Documentencheck

Visumafgifte

IND

Documenten falsificatiecheck KMAR

Beoordelen documenten en vragenlijst

Beoordelen bijzondere aanvragen {bijv uitzondering familiesamenstelling etc

Goedkeuring visumafgifte
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Procedure tolkencasuistiekZMA KAB

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

door MinPef en IMP vastgestelde familieleden die mee mogen reizen

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

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

KAB stuurt standaardmail 1 aan voormaligtolk

DAO reageert richting KAB

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

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

nodige identiteitsdocumenten uitgevraagd standaardmail 2

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

namen van voormalige kommandanten

Ingevulde questionnaire komt binnen van aanvrager

KAB stuurt deze door aan DAO

KAB stuurt standaardreactie 3 aan aanvrager

Beoordeling van de questionnaire en casus vindt plaats in DH

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

identiteitsdocumenten

Beoordeling van casus komt binnen bii KAB van DAO

Indien negatief KAB stuurt mail 6

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

wordt de aanvrager gewezen op de toegevoegde waarde van gelegaliseerde gecorrigeerde

documenten

Afspraak tolk op ambassade

10 2« neemt de documenten van de aanvrager in ontvangst

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

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

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

10 2g gmindef nl met hetnaar

Defensie stuurt de tickets naar KAB CA met DAO in cc

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

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

aanvrager

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

het printen van de visa en tickets

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

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

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

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

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

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

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

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

zaak

Aanvrager komt aan in NL

KAB sluit en archiveert het dossier

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

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

melding wordt gemaakt datum wie wat

Blijf er scherp op dat er maar een logboek is

Standaardmail 1 bevestiging ontvangst verzoek

Dear Mr

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

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

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

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

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

Dutch armed forces we cannot proceed with your request

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

• Scan of your e Tazkira

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

number and scans of pictures badges and or certificates

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

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

With kind regards
Netherlands Embassy

Standaardmail 2 versturen questionnaire

Dear Mr

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

The required documents are

• Afilled in questionnaire attachment

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

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

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

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

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

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

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

for your documents such as missing stamps on your Tazkiras

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

Netherlands

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

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

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

so

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaardmail 3 ontvangsbevestiging questionnaire

Dear Mr

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

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

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

travel to the Netherlands

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

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

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

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

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

a COVID vaccination

With kind regards
Netherlands Embassy

Standaardmail 4 afspraakvoorvisum

Dear Mr

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

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

in case they are not married

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

passports Tazkiras and marriage and or birth certificates along

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

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

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

you with the necessary guidance

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

issue a visa on the basis of your passport

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

email or call us on I0 2g

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaard e mail 5 update over status zaak

Dear

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

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

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

With kind regards

Netherlands Embassy

Standard email 6 Rejection

Dear Mr

[Aanvrager is helemaalniet bekendin de Defensie administratie]

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

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

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

records

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

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

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

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

profile position

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

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

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

documents to support your claim we will close the file

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

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

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

Kingdom of the Netherlands worldwide

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

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

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

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

https www unhcr org where we work html

With kind regards

Netherlands Embassy

Standaard e mail 7 Reminder

Dear

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

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

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

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

With kind regards

Netherlands Embassy

Contactpersonen

IND

1^ 10 10 2e ll£li£2|6 @ind nl

10 2e 10 2e @ind nl

DEF

10 2a 10 2e @mindef nl

BZ DAO

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

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

KAB

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

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

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

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

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

Subject RE Reactie M op memo A^hanistan
Received

To

From

Tue 8 10 2021 12 11 21 PM

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

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

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

nichtjes meeneemt mogelijk open

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

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

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

het land uithalen in strijd is met Afghaanse wetgeving

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

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

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

I0 2e @minbuza nl

10 2« @minbuza nl

Niet in superlatieven is moeilijk

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

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

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

Sent dinsdag 10 augustus 2021 15 10

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

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

Lees dit eens kritisch door

Sent with BlackBerry Work

Cwww blackberrv cQin

From | 10 26 |^j0 24 10 2e

Date Tuesday 10 Aug 2021 3 01 PM

To I {10 2e | | 10 2e

~

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

@minbuza nl

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

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

10 2e

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

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

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

10 26

alien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik zal straks nog nader vers lag doen van het overleg

Groeten

From | 1Q 2e 10 2e 10 26

Sent dinsdag 10 augustus 2021 10 20

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

10 2e

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

^0 2^n iinbuza nl

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

@minbuza nl

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

10 2e

@minbuza nl

@minbuza nl

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

I0 2e 10 2e

Sminbuza nbei 0 2^10 2e5 minbuza nl

Allen

I0 2«J

Veel dank voor dit heldere overzicht

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

Turkish misschien wel een blokboeking doen

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

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

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

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

in haar MR interventie voor vrijdag

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

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

vertrek worden daarin hopelijk meegenomen

Hartelijke groet

i0 2el

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

Sent dinsdag 10 augustus 2021 09 44

I0 2e IJ 10 2e |
~

@minbuza nl

Cc Plas matthijs vander

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

@minbuza nl ^iQ] 26 1Q] 2e
| n‘0] 2e

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

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

10 2e

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

S minbuza nl

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

10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nl

288799



Ad Blokboekingen LES

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

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

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

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

uiteraard ook de COA etc informeren voor de opvang

Actie

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

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

Ad Tolkendossier

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

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

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

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

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

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

Aantekening tolken

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

Identiteitsdocumenten

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

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

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

eisen

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

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

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

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

V

V

Reisdocumenten

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

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

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

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

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

KAB met de vliegtuigmaatschappijen Turkish Airlines en Emirates afspraken moeten maken

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

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

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

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

hebben hier reeds ervaringen mee

V

V

V

Rol BZ bij afschaling e o sluiting

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

organisatie 10 2a

10 2a

Procedure ziet er als voIgt uitV

1

2

3

4

10 2a
5

6

8
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10 2a

Rol BZ bij andere regelingen NAVO UN

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

Post kan deze aanloop met verwerken onder welke omstandigheid dan ook

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

Wat zou DEF meer kunnen doen

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

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

aangenomen Kamermotie waarin de acties worden beschrevenR

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

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

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

Vriendelijke groet

10 2 10 29i

Kl njdon «fA Ntilictludi

10 2e 1D 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

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

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

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

Sent maandag 9 augustus 2021 21 25

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

@minbuza nl

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

10 2e

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

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

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

Subject RE Reactie M op memo Afghanistan

I0 2e I0 |2e

10 2e 10 265 m inbuza nl @minbuza nl

Best© | lO 2e L

Veel dank voor de snelle feedback Goed nieuws

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

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

rnoeten wel weten wanneer IND de lijst A eereed heeft
00091 288799



Er is morgen overleg met MINDEF over tolken begrijp ik

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

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

Hartelijke groet

10 2e

Sent with BlackBerry Work

Cwww blackberrv com

I0 2e 10 2eFrom

Date Monday 09 Aug 2021 9 02 PM

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

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

I0 2e |@mmbiimnl

@minbiiza nl

|@tnitibiiza til I0 ^0 2o

@mmbuza nl

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

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

10 2e

10 2e

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

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

10 2e en 10 2«

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

alternatieve snelle methode als docs haperen Ik stuur die dan door

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

Daarnaast moeten we beginnen aan de Kamerbrief

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

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

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

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

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

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

Hartelijke groet

i0 2el

I
i0 2e 10 2e

Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands

RiJnstraatS | P O Box 20061

2500 EBThe Hague

Phone |_ 10 2e |6426
E mail

Twitter ^

10 2e @minbuza nl

10 2e

00091 288799



^ Huidige stand

DEF heeft 273 tolkenpassen verstrekt

o 108 tolken zijn in NLaangekomen

o 53 bevestigd door DEF die nu in de procedure zitten

o Ontbrekend aantal 112

KAB voIgt de 53 proactief op

o 7 aanvragers 1 maand geen reactie

^J4 aanvragers zijn bezig met verkrijgen

l^etsbaar en zou gebaat zijn bij een alternatief

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

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

aanvrager herhaaldelijk niet komen opdagen bij zittingen

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

2 maanden

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

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

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

weken Sinds juni 21 vijf snelle aanvragers

Vereiste documenten

o Geldig paspoort

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

o Ihgv ontbreken trouwcertificaat geboortecertificaat

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

l 5l MotiePiri 3 6 2021

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

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

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

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

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

00091 288799



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

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

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

|10 29|
Subject RE RE MT

Received

To

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

Thur 9 2 2021 7 38 27 AM

Agenda

Van bultan ralkwjjdta varzoak

10 2a I0 2e

10 2 0

I0 2a

Beleid

1 Prioriteiten toekomstige inzet politiek OS humanitair schaduwpost Den Haag

2 Rol regionale posten bij analyses en rapportages

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

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

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

Beeldvorming

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

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

2 Tijdslijn afwerken

Valt bulten relkwijdte verzoek

Greet

0 2^
Sent with BlackBeny Work
www blackbeny com

00092 288833



|@minbuza nn I0 2e

@nninbuza nl1 I0 2e l@minbuza nll

@minbuza nl]

@minbuza nll

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

@minbuza nl]

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

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

Il0 2e

10 2e

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

10 2e

10 2e I I0 2e

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

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

tioiM io 2e I@minbuza nl1

10 2e

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

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

f ^ 2e l@minbuza nl]

10 {2e 101 2e

\10 2910 2e 10 2e10 2e

10 2e 10 2d

io 2e I@minbuza nl1
_ _

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

l@minbuza nll

10 2e

101 29

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

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

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

101 2610 2e

io 29 ajminbuza nll mm10 2e I

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

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

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

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

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

io 2e I@minbuza nl1 1 i0 2e

101 29 @minbuza nl]

i0 29 l@minbuza nl] 10 29

@minbuzamii kio 2e

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

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

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

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

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

^ 2e |@minbuza nn

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

Subject Weekbeiricht Islamabad 10 September 2021

Fri 9 10 2021 10 27 25 AM

10 2el

101 26

101 26

iQ 2e I@minbuza nl1 10 2b

@min buza nl

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

101 29

Received

Beste alien

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

een weekbericht vanuit Ambassade Islamabad

Hartelijke greet

10 29

Afghanistan politiek

Wan 1 2 September bezocht M Islamabad waar zij sprak met

hier M werd voorafgegaan door haar Duitse collega

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

brachten allebei eveneens een bezoek aan de grensovergang tussen Pakistan en

oor het gespreksverslag klik

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

I0 2a

10 2e

101 261

101 29MBZ vandaag aankomt

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

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

humanitaire ramp In Afghanistan te voorkomen

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

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

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

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

zou kunnen zijn voor de Internationale gemeenschap 10 2a

I0 2a

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

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

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

uit te nodigen

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

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

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

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

Europe

101 26



V Op 4 9 bezocht

sinds de in name van Kabul op 15 8

Kabul Dit was het eerste hoge bezoekvan Pakistan10 2e

10 2a

I0 2a

10 2a

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

3ver de regionale veiligheid en de evacuaties uit Afghanistan

10 2e

10 2e

Afghanistan humanitair

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

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

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

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

heeft

transporteren

V

V I0 2a

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

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

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

mogelijktot een toename van IDPs en vluchtelingen

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

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

Pakistaanse ambassade in Kabul is nog geopend

Valt buitan raikwijdta varzoak

10 26

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Pakistan

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

TT^ 2|^M

eI 10 2a ligminbjza ^
W hittps netherlandsandyou nl

FB DutchEmbassyPakistan

00093 288834



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

To 10 2e

I0 2e l@minbuza nll KAB BSBfliO ^Cc

|o 2^minbuza nl]

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

Subject RE Weekbericht A^hanistan Veiligheid 001 010821

Fri 8 6 2021 9 45 54 AMReceived

I0 2e I

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

Over timing gaat de

maatregelen aangeven

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

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

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

Ben benieuwdverversen 10 1b

Groet

10 2e

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

VCIenDOPS

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From [
Date Friday 06 Aug 2021 12 57 PM

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

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

10 2e10 2e @mmbuza nL

10 2e @minbiiza nL

Bestd^ en[ 10 2s

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

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

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

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

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

feeling

Sterkte en goed weekend voor zover van toepassing
10 2e

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

Sent vrijdag 6 augustus 2021 00 39

To Plomp [ 0 2e

Subject FW Weekbericht Afghanistan Veiligheid 001 010821

10 2e @minbuza nl

Hi 1t» 2e
^

Zal jou ook in cc houden ivm snel veranderde situatie

00094elijke groet 288888



I0 2e i0 2€|f I0 2e |@minbuza nn

TqK^ | 10 2e

To

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

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

Mon 8 2 2021 10 02 07 AM

Cc

From

Sent

Subject FW uitkomsten hoogambtelijk overleg tolken

Received

Active caseload interpreters EKN docx

Mon 8 2 2021 10 02 09 AM

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

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

hierop te adviseren

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

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

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

dat de post niet meer open is

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

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

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

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

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

Greet

10 2e

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

Sent maandag 2 augustus 2021 12 37

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

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

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

@mindef nl

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

10 2e @ind nl

10 2e 10 2e 10 2e

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

Subject uitkomsten hoogambtelijk overlegtolken

Importance High

Beste alien

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

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

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

daar mee aan de slag kunnen

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

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

beantwoorden zijn

10 2e

2

10 2g

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

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

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

uitgelopen

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

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

hierop

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

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

beslispunt aan bewindspersonen

Tevens werd afgesproken in zijn algemeenheid dat

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

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

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



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

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

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

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

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

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

kanaal al lets opgeleverd

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

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

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

daarvoor KAB

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

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

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

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

nodig zodat we iedereen het land uit hebben per eind augustus

Groet

10 2e

00095 288889



Active caseload interpreters EKN n 51

Total nr interpreters badges issued by DEF

Interpreters arrived in NL
10 2e

Current active caseload

Remaining nr

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

10 2e

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

10 26

3 Referred to family lawyer | Total 2

10 2e

4 Docs complete under assessment by IND | Total 6

10 2e

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

10 2e

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

10 2e

7 Ready for departure flight booked | Total 2

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

Red non responsive

00096 290984



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

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

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

From KAB

Ssnt Thur 3 19 2021 11 35 29 AM

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

Received

To

10 2e» | 10 2»

0 2^minbuza nl1 l i]i0 2€

Thur 8 19 2021 11 35 33 AM

Van Newsroom

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

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

German airforce says second evacuation aircraft en route to Kabul

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

Reuters on Monday

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

shuttle between Kabul and the Uzbek cf^ital of Tashkent in order to rescue as many people as they can according to security sources

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 2^ giminbuza nl

00097 288938



I0 2e|t |i0 2€j^ I0 2e |@miribuza nil I i0 2e hl iOK2e | I0 2e |@minbuza nl1 | M0 2e [
I0 2e ^ lQ 2e I@minbuza nl1 ll I0 2e N10 2^[ I0 ^e |@minbuza nl1 1 l0 2e | l i0 2e]|| I0 2e |@tninbuza nll

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

^ ^

^^@minbuza nl1 l ^o ^ I 10 29 |@minbuza nll io 2e

I iQ 2e ^n@minbuza nl] n iQ 2fe |
I0 2e |@minbuza nn i iO 2e|1 i^ 2e M I0 2a @minbuza nll

To

10 2e» | 10 2»

j0 2^minbuza nl1
10 2^ |] I0 2e l@minbuza nl]

«I0K2€8
10 2e

M0 2e |[
From

Sant

Subject FW De Volkskrant Minister Sigrid Kaag ‘We hebben de situatie verkeerd ingeschat’
Received

KAB

Thur 8 19 2021 11 22 30 AM

Thur 8 19 2021 11 23 47 AM

Van Newsroom

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

Aan Newsroom

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

Minister Sigrid Kaag We hebben de situatie verkeerd ingeschat^

Arnout Brouwers

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

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

naar

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

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

zitten

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

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

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

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

inclusief ontwikkelingswerkers journalistieke fixers en mensenrechtenactivisten

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

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

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

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

zaterdagnacht van het bed gelicht door Amerikaanse militairen zegt Kaag

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

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

weer kon zijn die ingelicht

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

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

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

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

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

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

te vertragen Wij zijn overvallen

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

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

van debatteren

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

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

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

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

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

vertraging heeft opgeleverd

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

kunnen spreken

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

IVl00098| houden we u op de hoogte van relevante berichten op de beleidsthema s van BZ 288940



ad io 26 l n I0 2e l@coa nl]
10 2e I@minbuza nl1 1 iQ 2e || T0 26 | t|ox2^ 10 2e

I0 2er ||RiO l2^ |@minaz nl] jlO 2a^|TrO 2^ir Riinbuza nl]
10 2» 1@rnindef nl1 1 iOK2e |[| I0 2e |@minbuza nl1 |O0K2e |d0 2«[[ I0 2e I@minbuza nl1
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i0 2e 1@minbuza nl1 io] 2e |

I0 2eTo

10 2e10 2e 10 2e@coa nir @coa nl1
10 |2b Jl

10 2e @mindef nir
I0 2e I0 2e @minbuza nil 10 2e

10 2 pp 2^ i0K2e |@coa nI1 l 1^ I0 2e |@minbuza nl]
I0 2e l@minaz nlf] lQ 2e n@minaz nl1 l I0 2e

10 2B |[| i0 2e l@minbuza nl]
1Q 2e 10 2e ^minbuza nl] | 10 2e |

l iO 2 l@minbuza nl] | iOK2e]| ib 2e |@minjenv nl]

[i0 2ej ^0 2€|C 10 2^ |@minbuza nl1^Ho 24 l io 2e |
I0 2e|

’

10 2b l@minbuza nll

10 2b @min buza nl]10 2e

I0 2e I@minbuza nl1 [ J
10 2e I@minbuza nl1 | i0 2e ^l0 2| I0 2e |@minbuza nl1

i0 2e l@minbuza nl] I iQ 2e |@ind nl|] |@ind nl]
I0 2e l@rriindef nlH |@mindef nlK i|0 2N i0 2e |[| I0 2e n@ind nl] [0°^

i0 2e |[] i0 2b l@minbuza nl] I 1Q 2eP |@mindef nr|| lQ 2e |@mindef nl1 l 10 26 i0 2e |@minbuza nl]
io 26 |fl iOK26 |@minbuza nl1 l io 2e Uio 26| i^2e |@minbuza nl1 l io 2e i0 2e |@minbuza nl1
10 2e ||10 24 10 2e |@minbuza nl1 | 10 2b [| 10 2b | 10 2b |@minbuza nl1 | 10 ^

I0 2e I@minbuza nl1 | iOK2e |
[] i0 2e l@minbuza nll I 10 2b iT Q0 29 n@niinbuza nl1 i0 2^minienv ni||0 2^minienv nl1 | i0 2e |

moK2e i I0 2e |@mindef nll rrioj ^ iqi0 2e^ I0 2e |@mindef nn tiO 2^ iO 26 |uio 2^ ioj 2^
iO 2e | jiOK2eJ [I0 2e ^@minbuzELni]| I0 2e iOK2e |@minbuza nl] | 10 2b ai0 2e|g I0 2e

{10 2b I@minbuza nl1

i|o 2|@nctv minjenv n f |o 2|@nctv minjenv nl]j 1QM2b | 1Q 2 |@minbuza ni]n i0 2e |@minbuza nl]
10 2b ^minbuzamil^l I0 2e | |TlO 2e |

10 2b |@minbuza nl1 l 1 26 1
10 2b @minjenv nl] {|iO ^

i0 2e I@minbuza nl1 | 10 2b | tio 2e yanl1 io 2e |@minbuza nl1
i0 [2e |@nctv min|env nl1 i0] 2 [ i|0 2| i0 2B]~~@rminbuza nl] r00 2e |

i0 2e ]@minbuza nn ] io 2e

1QJ 2b I@minbuza nl1 10 2^

I0 2e

nO 2B]

10 2eV 10 2e @minbuza nl1 10 2b

10 2b

l@minbuza nl]

@minbuza nl]
I0 2e10 2b lO {2Bi 10 2b @minbuza nl1

10 2b10 2e @minbuza nil

@minbuza nl1 jiO 2ei |iQ 2^|| I0 2e |@minbuza nl1

@minbuza nl]

f10 f2e

1EM 10 2e

10 2b 10 2b 10 2e 10 2e

|i0 2e|^ I0 2e |@minbuza nl1

r 10 2b
■

10 2e

10i 2B

|iO 2e3|| I0 2e |@minbuza nl1 | 10 2b |^0 2| 10 2b |@minbuza nl1

10 2bH
[10 2B r 10 2e

10 2e

1Q 2b @minbuza nl1

@minbuza nl] ^0 2^ f i0 2Bi| I0 2e |@minbuza nl] ^Q 2€| | fio 2e |1 10 2b

^ I0 2e |@minbuza nl1 | i0 2e b^ 00 2e l@minbuza nll | i0 2e ^
I0 2e|i I0 2e |@minbuza nl] [iOK^ iiO 2Blt iO] 2Bj |@minbuza nl]

From

Sent Sat 3 21 2021 1 55 22 PM

Subject 21 aug Verslag crisisberaad A^hanistan 10 00u

Received

10X26

@min buza nl]
1Q 2b

10X26

Sat 8 21 2021 1 55 25 PM

20210821 Crisisberaad Afghanistan 10 00 docx

Ls

Bijgevoegd het verslag van het crisisberaad van vanmorgen lO OOu

Hartelijke greet

10 2e

VCI Crisisteam

00099 288945



Tijdlijn tolken EKN Kaboel

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

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

MINBUZA 2021 10 1b

10 auqustus 2021 Reactie M memo Afghanistan update actiepunten reactie KAB

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

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

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

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

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

komen GRAAG AKKOORD

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

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

gebracht te worden om hoeveel mensen het werkelijk gaat

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

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

benodigde Afghaanse documenten Verzoek van Defensie is om daarom de

documentvereisten paspoort en geboortecertificaat te laten vallen NB Risico bestaat

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

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

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

akkoord GRAAG AKKOORD

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

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

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

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

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

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

wanneer KAB adviseert daarom de basisdocumenten wel te controleren anders dan

reisdocument zelf I0 2a

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

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

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

behoren

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

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

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

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

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

aan bij de Afghaanse ambassadeur h t s

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

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

gezin zonder paspoort vertrok

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

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

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

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

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

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

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

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

wellicht alsnog als belteam kunnen worden ingezet 10 2a
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10 2a bii afschalinq sluiting post Defensie is akkoord met uitqewerkt voorstel

I0 2avan KAB om

l0 2a

I0 2a

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

DEF als eindverantwoordelijk ministehe voor de tolken irnmers hun vml medewerkers

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

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

toezegging Kamer worden niet opgevoigd DEF geeft herhaaldelijk aan niet veel

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

l p v een gedegen overzicht

o Signalen van de post dat binnenlandse vluchten minder betrouwbaar worden

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

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

voorstellen

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

het uitlopen voor visumverstrekking ihgv afschaling post visumbrief

o Identiteit van aanvraaer moet absoluut vastgesteld worden Veel aanvragers met

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

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

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

Afghanistan

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

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

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

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

9 auQustus 2021 weekbericht KAB

Voormalige tolken NLse militaire missie

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

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

benadert alle aanvragers proactief zodat actiever naar opiossingen gezocht kan worden

indien het proces vertraagt De verslechterende veiligheidssituatie en verstoring van civiele

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

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

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

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

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

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

lokale ambassademedewerkers nu ook andere Afghanen in aanmerking die werkzaam

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

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

10 2a 2 a vliegen uit of faciliteren

6 auQustus 2021 Veiligheidsupdate KAB

Evacuatie lokale staf nationals en niet essentiele staf

hebben het uitvilegen van LES nationals en niet essentiele

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

NB 10 2a
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en werken zij samen in een speciale VS task force voor deze massale logistieke operatie
met een grote capaciteit Het is een misverstand te veronderstellen dat de ratio capaciteit

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

Ambassade begint met integrale planning en draaiboek uitviiegen lokale medewerkers en

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

goedkeuring door IND etc qeen verdere vertraging ontstaat

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

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

beter bereik te hebben

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

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

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

10 {2a

5 auoustus 2021 noamaals push voor ootie 10 2a

10 2a
Ander punt is dat de

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

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

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

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

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

optle dit lljkt BZ toch verstandig gezlen de snelle

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

klopt

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

aanvragen nu opdroogt Afhankelijk van verschillende factoren Plaatje moet scherper Gat

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

moet slulten Uitwerking evacuatleplanning en procedure na vertrek ambassade door DEF

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

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

mensen zijn moeilijk bereikbaar

3 auqustus 2021 bevestiqinq DEF voor hoteloptie na initieel voorstel op

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

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

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

10 1b

2 auqustus 2021 KAB siqnaleert dat ti1d drinqt I0 2a

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

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

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

status problemen van de 51 aanvragen

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

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

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

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

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

Kabul aangevraagd in orde gemaakt kunnen worden bij Afghaanse autoriteiten
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KAB meldt dat er geen afspraken tussen Afghaanse autoriteiten erljoi^tijn over snelle

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

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

I0 2a

1 auaustus 2021 Veiliaheidsupdate KAB

Evacuatie lokale staf nationals en niet essentiele staf

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

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

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

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

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

tolkenprocedure ingediend De complete lijst van medewerkers en gezinnen met alle

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

58 familieleden wordt toepassing van de hardheidsclausule op humanitaire gronden

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

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

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

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

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

kunnen faciliteren met transport etc

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

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

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

essentiele stafleden en LES het land uit zijn

I0 2a

1 auaustus 2021 Weekbericht KAB

Vootmalige tolken NLse militaire missie

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

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

Kandahar geopend 10 2a

10 2a

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

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

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

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

beeindigen de toeloop van mogelijke tolken sterk is toegenomen

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

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

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

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

10 2a

30 iuli 2021 teruqkoppelinq hooqambteliik spoedoverleq

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

Politiek het meest gevoelig is de volgende onjuistheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 2a

Vender

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

uit te lopen
defensie houdtzich op de vlakte in deze discussie

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

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

Defensie heeft ons altijd gezegd dat de

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

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

benadert

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

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

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

i|0 2fetiitgezocht wanneer die vluchten exact niet gingen

wat zij kunnen doen zonder onze aanwezigheid10 2a

dat doet maar we kregen alI0 2e

Ne\ actief mensen10 2a

28 iuli 2021
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10 2a

28 iuli 2021

Verslag tolkenoverleg

Media aandacht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogelijk tienduizend BZ geeft aan dat dit een politiek besluit is

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

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

aanvragers in principe afgewezen worden behalve enkele hoge uitzonderingen KAB

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

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

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

rustig te bepalen wat de aanpak is

10 2a

Inactieve aanvragers

• BZ stelt voor actieve aanvragen op te schonen

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

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

redenen niet vertrekken

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

zijn geweest zodat de vervalste aanvragen de cijfers niet vertroebelen

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

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

afgewezen

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

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

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

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

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

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

procedure in aanmerking te zijn gekomen en liever daar willen wonen

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

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

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

26 iuli 2021 Weekbericht KAB

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

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

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

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

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

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

de veiligheidssituatie nog vender verslechtert Met de verkoop van vervalste

bewijsdocumenten neemt het aantal niet legitieme aanvragen toe

23 juli 2021

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

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

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

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

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

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

ambassade zou een deel hiervan proactiever moeten worden opgepakt De

zou niet alleen naslag moeten

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

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

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

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

gewerkt hebben

o De beschlkbare capacltelt bi1 Defensie voor het tolkendossler De ambassade

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

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

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

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

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

onderwerp aan de orde gekomen Hoewel niet expliciet als toezegging opgenomen

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

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

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

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

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

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

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

van reguliere civiele vluchten

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

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

en versnellen

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

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

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

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

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

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

over vraag of er meer is dan de ambassade al heeft

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

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

21 lull 2021

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

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

tijd is vanwege de verslechterende veiligheidssituatie schaars Bovendien is slechts een

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

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

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

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

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

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

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

KAB constateert dat 10 2« aanvragen

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

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

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

informatieveiligheid omdat ook in de questionnaires gevraagd wordt om een adres

8 iuli 2021

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

gestuurd worden

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

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

veteranenpagina s geplaatst kan worden

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

toezegging van MinDEF voldaan kan worden

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

uit Nederland aankomt dan|l0 ^ 2e

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

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

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

nu de afspraken soms niet direct ingepland kunnen worden

10 2a

I0 2a

8 iuli 2021

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

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

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

de tolkenregeling en gaat over tot de orde van de dag

6 iuli 2021

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

die niet in aanmerking komen voorde tolkenprocedure

1 iuli 2021

DAO doet nieuw voorstel afwiizinqsmail

3 iuni 2021

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

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

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

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

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

domineren en worden ingrepen voorgesteld die niet bijdragen aan het proces

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

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

werkelijkheid overlegt de specifieke casus niet de vereiste documenten^ waardoor

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

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

casusniveau gedeeld kunnen worden

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

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

voormalig medewerkers van MmDth Belang rijk dat zij de verantwoordelijkheid voelen

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

maken besluitvorming rondom voormalige bewakers is lang blijven liggen en uiteindelijk

afgewezen

I0 2e terwiji de procedure is ingericht voor

Capaciteit ambassade

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

kemtaken van de ambassade uit te voeren

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

kan overzien alsook opiossinqsrichtinqen voor verdere procesverbetering kan uitwerken

cobrdinatie met andere NAVO lidstaten etcbijv 10 2a

Overzicht voormalige tolken

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

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

herhaaldelijk aangegeven bereid te zijn informatiesessies te faciliteren MinDEF geeft aan

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

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

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

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

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

Motie Piri ingediend 3 6 2021 nog niet aangenomen

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

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

hebben qewerkt te benaderen de betreffende mensen actief te ondersteunen met

het verkrijgen van identiteitsdocumenten ook via bevriende ambassades

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

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

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

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

voor het geval de veiligheidssituatie ter plaatse nog verder verslechtert ]

o

3 juni 2021

Motie Piri

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

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

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

actief te ondersteunen met het verkrijgen van identiteitsdocumenten ook via bevriende

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

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

van het principe nc
’

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

verslechtert

31 mel 2021

Gesprek i 10 2s

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

Verzoek Instructle tot proactieve benadering van mensen die In aanmerking komen

Bespreken discrepantie MinDEF geeft aan geen overzichten van vml medewerkers te

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

getoikt hebben

31 mei 2021 Weekbericht KAB

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

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

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

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

het uitgeven van special immigrant visa

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

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

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

aanmerking komt

Reporterly meldt dat lokale staf die tot voor kort de

gevaar loopt De Taliban heeft publiekelijk gewaarschuwd dat deze medewerkers een

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

dat een ieder die voor buitenlandse vertegenwoordigingen of intemationale troepen heeft

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

I0 2a ambassade beveiligden

27 mei 2021 Technische Briefing Afghaanse tolken

25 mei 2021
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Reactie post t a v Laisser Passer

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

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

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

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

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

een originele Tazkira afgegeven kan worden

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

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

ze aanvragen kunnen verwerken in dit geval

24 mei 2021 Melding in weekbericht KAB

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

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

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

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

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

bescherming

20 mei 2021

10 1b

19 mei 2021

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

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

post dit nader uitzoeken

12 mei 2021 Verslaa tolkenoverlea geen detacherina KMAR op ambassade

GeTdentificeerde bottlenecks

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

aan te vragen en leveren vaak inconsistente documentatie aan bijvoorbeeld met

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

zijn momenteel nog maar 4 aanvragers die wachten op een visum

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

voor een fysieke documentencheck

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

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

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

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

aantal dagen KAB en Kmar intensiveren contact om informatieuitwisseling te verbeteren

ACTIE KAB en Kmar

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

ACTIE IND

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

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

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

contact proberen te leggen [indien telefoonnummer beschikbaar ACTIE KAB

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

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

communicatlelijn hebben ACTIE DEF i o m KAB

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

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

registreren om onacceptabele wachttijden op Schiphol en noodopvang te voorkomen

ACTIE DEF IND KAB

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

ACTIE KAB

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

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

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

alle documenten dan correct zijn ACTIE KAB

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

lang voordat iemand ultgezonden kan worden oplelding quarantalne vaccinatle etc en

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

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

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

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

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

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

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

April 2021

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

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

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

DAO opnemen

Maart 2021

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

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

week ontvangen

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

vlucht naar NL zetten problemen met papleren daargelaten

Maart 2020

ISB ziet de volgende aandachtspunten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vereenvoudigen maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid

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

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

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

To

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

@min buza nl]

10 2e

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

From 10 2^ ^iO 2eJ

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

Subject Doha calling 14 9

Received Tue 9 14 2021 7 59 49 AM

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

Interessant voor jullle maar wel heel belangrijk

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

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

een vlucht zal gaan

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

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

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

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

counterpart

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

Embassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan
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Tl0 2e || i0 2ej1[| I0 2e |@minbuza nn
I0 2e |[| l0 2el|@minbuza nl1

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

Subject PIA

Received

To

Cc

Wed 9 1 2021 4 25 00 PM

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

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

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

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

greet 10 2e

10 2e lOttO 2«0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die input kunnen geven

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

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

10 2e

Embas

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

Aanwezig I0 2e

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

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

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

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

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

Beeldvorming
Politiek Veiligheid in Afghanistan

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

Turkije de Taliban al dan niet publiekelijk] verwelkomd

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

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

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

daarmee verdere implosie van het regime

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

hiervoor een nieuw ontwerp hebben

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

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

de regio

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

Afghanistan Dit betreft uitsluitend humanitaire inzet

Qatar route

10 2a

10 2a 10 2a

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

worden waarondergegevens over beroep verblijfsduur in Afghanistan bestemming etc een

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

spreadsheet voor Afghaanse paspoorthouders die zonder buitenlandse paspoorthouders reizen

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

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

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

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

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

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

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

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

vullen

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

kunnen dat vluchten deze week weer vertrekken

Er zijn ook charters van Mazar i Sharif die aankomen op

Amerikaanse private organisaties vnl ngo s Dat proces verliep verloopt chaotisch

10 2a

10 2a georganiseerd door

Pakistan Route

• Dit weekend zijn 5 mensen van de Belhaj lijst met een PIA vlucht uit Kabul in Islamabad aangekomen Zij

hebben zich vandaag op de ambassade gemeid voor een visumaanvraag
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• Post Islamabad weet van ca 50 personen in 6 groepen van de Belhaj lijst die over land onderweg zijn

naar Pakistan[ 10 2a

10 2a Probleem kan zijn Afghanistan verlaten^ Pakistan inreizen zou op basis

van documenten moeten lukketL

• Doha geeft aan dat {10 2a in vergevorderd stadium Is vwb de PIA charter optle Ook andere

landen gaven aan passagiers op de door I0 2a gecharterde vlucht te hebben aangemeld
• Over de PIA optle valt het volgende te zeggen

A Kosten zijn gedaald naar 450 000 ICAO bepaalt de verzekeringspremle^ heeft te maken met het niet

erkennen van het regime door de Internationale gemeenschap
B Een vol toestel kan 329 mensen meenemem

C 48 uur voorbereidingstijd nodig
D Als het toestel niet vol komt^ kan PIA via contacten met andere ambassades kijken hoe ze het toestel

vol kunnen krijgen

E Tot nu toe zijn er S vluchten geweest de laatste was zaterdag daarmee kwamen ook de 5 personen

van de Belhaj lijst
F Dinsdag komt de volgende door de VS geregeld helemaal vol]
G Wie gaan aan boord Alleen paspoorthouders kunnen Afghanen en anderen zijn

H Mensen hebben een visum voor Pakistan nodi^f ^j^ lalpt met het Invullen van de formuiieren ook

voor E vIsa

I Passagierslijsten moet PIA hebben en delen ze met de airport autoriteiten om de tickets af te geven

J PCR test uitzondering voor vluchten ult Kabul omdat er daargeen voorzieningen zijn Gratis sneltest bij
aankomst bij positlef resultaat naar Min of Health quarantaine centrum

K ■ Reguliere lijnviuchten komendetwee weken nietverwacht

• ZMA ISL geeft aan dat de financiering en operationalisering van de PIA vl uchten afgelopen week niet

geheel duidelljk is

samen met een aantal rgo^ s Stoelen lijken ook quasi commercreel in Kabul verkocht te worden | 10 2e

10 2glaat morgen weer fangs bij PIA om precies na te vragen

hebben van deze optie gebruik gemaakt maar meestal10 2a

• CEHEDdviseert relzigers niet de landroute naar de grens met Pakistan te nemen maarvanwege gebrek aan

een alternatief werkt deze wel zolang 10 2a

10 2a

• I0 2^a| volgende week 5 of 8 oktober een tweede vluchttussen Islamabad en 10 2a charteren Heeft

NL als eerste aangeboden daar mensen voor op te lijnen
• oy 0 2ajharter van vandaag zit vol Maar op de vlucht van volgende week is rulmte om mensen met

eindbestemming NL mee te nemen DIt kunnen zowel NL paspoorthouders als ook Afgaanse

paspoorthouders zijn

10 2a
10 2a

10 2a

10 2a

10 2a
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I0 2a 10 2a
10 2a

10 2a

10 2aj 10 2a

Turkiie route

• Ult contact 10 2a met ziJni]lO 2a[cQllega kwam dat voor de i01 2a evacuatie optie met Turkish Airlines

concreet is

• Navraag bij NL posten in Turkije leert echter dat dit op dit moment nog niet reeel is

• I0 2aiegt dat TA overweegt cargo vluchten te hervatten

• Er is nog geen formeel besluit genomen om weer op Kaboel te gaan vliegen

EU coordinatie evacuatie mensenrechtenverdediqers

10 2^^eeft EDEO verzocht te faclliteren coordineren bij het evacueren van MRVs uit AFG

BIJ eerste brainstorm op vrijdag sloteH 0 2i

^ 2^eft een prioriteitenlijst van 50 60 hoog risico MRVs opgesteld die voorkeur zouden moeten krijgen

bij evacuatie Dito b v input van NGOs

10 2a aan

io 2g

1^ ^ 10 2a
geven aan te werken met nationale lijsten Aantallen verschIller 1C} 2s ]2600 MRVs

famO 0 2^fl00_ waarvan 140 gearriveerd In 10 2a { 0 2ii^no fam en NL 120

Zowel EDEO als LS slagen er nog niet In deze groep zelf te evacueren uit AFG^ dienstverlening start zodra

zij zich melden bij een ambassade EUdel In een buurland LS voorzien vervolgens in visa en vluchten

meer details over problematiek andere lidstaten komen in bulletin vanavond]

Oordeelsvorming
Evacuatie

• DOH ISL blljven momenteel de meest voor de hand liggende opties v w b evacuaties DOH in eerste

instantie voor Nederlandse paspoorthouders en hun familieleden maar mogelljk op korte termijn ook

voor Afghaanse paspoorthouders

• Koster van PIA charter kunnen mits dear aan NL kant fondsen voorgevonden worden worden gedeeld

met b\fj ‘5 23l3CV best in positie om dit na te gaan op HQ niveau Er kan wellicht gebruik worden gemaakt

van ECHO medewerker die in Kaboel verblijft hoewel die in beginsei voor humanitair werk Is

• Afghaanse paspoorthouders drie landen 10 2l0 2f ^roberen op de eerstvolgende Doha vlucht

Afghanen te krijgen die geen relatle hebben met het land van bestemming Eis is wel dat reizigers

beschikken over een geldig reisdocument

• lO lg^eFt de i10 2a]LP s mee die aan reizigers in Kaboel overhandigd worden Nuttig om b l0 2^avraag te

doen hoe ze dat precles doen en dan voora de Identiteitscheck

• Op woensdag 29 September vincft het eerste door DCV belegde afstemmingsoverieg plaats met DCV

Tolkenteam en team BelhaJ Daar zal o a gesproken worden over afstemming boodschappen aan

evacuees^ financiering van vluchten maar ook over samenstelling van reizigersgroeper 10 2 ^eeft wel aan

dat deze keuzes op hoog niveau afgewogen moeten worden mlnimaal hoog ambtelijk zo nodig politiek

• Net als in de eerdere fase zal er met een zeker pragmatisme gekeken worden wie makkelljk het land kan

en wil verlaten

Politiek

• BWO op 28 09 besluiten worden vervolgens in de MR van vrijdag as definitief vastgesteld
• Ambitie is om eind van de week een kamerbrief uit te sturen waarin dan ook besluiten worden

meegenomen o a over urtvoering motie Belhaj en hoe dat in de kamerbrief komt eventueel

hervestigingsquotum en antwoordbericht voor mailers aan de kabul postbus}
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• Uitgangspunt blijft dat diegenen die al opgeroepen waren in de evacuatie fase alsnoggeholpen worden

wanneer er een mogelijkheid rs De lijst van mensen dre dit betreft bestaat uit 120 personen op de Belhaj

lijst en mogelijk 140 nieuwe personen i

• Kamervragen momenteel 10 sets in behandeling bij BZ DEF AZ en J V^ ook een paarsets Eerste Kamer

vragen Ook Is er waarschijnlljk volgende week weer een Kamerdebat op woensdag 6 oktober] DAO

verwacht dat dit debat meer zal gaan over verder uitwerken van evacuatie opties van achtergebleven

groepen Verwachting is dat waar het vorige debat met name terug keek wat is er font gegaan het

komend debat meer over de toekomst zal gaan wat kan er op korte termijn gedaan worden ]

• Ook verwacht DAO dat inhoud van de kamerbrief niet gaat matchen met de verwachtingen van de

aanvragers van het debat met name SP PvdA en GL Mede daarom is het uitwerken van alle evacuatie

opties zeer wenselijk Er zullen zeker ook vragen zijn over wat anderelanden doeKt^PK^^ aQ

• Kamervragen van Omtzigt en Piri verzoeken om beschikbaar stellen van een groot aantal documenten

gespreksverslagen telefoongesprekken^ alle communicatie tussen het ministerle etii0 2^n of|
de periode 1 augustus tot 20 September] CCC en DAO zijn hier druk mee bezig Vraag is nog wie a^

inhoudelijke toets zai doen van de documenten alvorens ze gedeeld worden met de Kamer Insteek is om

verslagen van BWO en MR niet te delen

I10 2a

Consulair

Team Belhaj is vorige week gestopt met het afgeven van safe passage letters aan individuen DCV zou

nadenken over een alternatief Dat is er op dit moment nog niet

Post Kabul vraagt nadrukkelijk om creatleve opiossingen voor visum verkiaring verloren documenten en

verlopen documenten Voor de eerste twee categorieen zal de post Kabul met een voorstel komen op

schrift 10 2g

10 2g

Voor Den Haag mhoo het debat goed om te weten wat andere landen precies doen

Toevoeging van post Doha I0 2gjgeeft i10 2a|nieuwe paspoorten mee naar Kabul die tervervangrng

dienen van verlopen reisdocumenten DCVgeeft aan dat NL dat eventueel ook zou kunnen doen want

dan staat iemand al in het RAAZ Kans op fraude is daarbij reeel omdat de mensen niet aan een balie

kunnen verschijnen

Extra EU MRV s is helkel punt als NL besluit met mensen in Belhaj database verder nikste doen NL kan

dan niet alsnog EU MRV^s opnemen tenzij die mensen ook op onze eigen lijst staan

Personee

• DCV ehIQ 2sfeoha hebben contact over consulaire capaciteit SCOT Deze is nijpend als er nu nog een

vlucht komt Is er geen cap in DOH om passagiers te processen DCV pakt dit op Post Doha Is met DAM in

gesprek over extra beleldscapacitelt

Media

• 10 2s|j[AB wil weten of het wenselijk is om via social media aan te geven datfl0 2s i DOH zit AD vraagt er al

over COM ehl0 2^teggen hierover contact Voor vorige M vond dit wenselijk om narratief van de media te

kunnen bijsturen

Borging en crissistructuur

• Er zal de komende tijd gewerkt worden aan een verbeterplan voor de BZ crisisstructuur waar ook NEO

onder valt Dit zou voor het[iQ 2eVan het jaar klaar moeten zijn Er wordt een exteme partij voor

ingehuurd waarschijnlijk Crisisplan

Besluitvorming
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DCV zal 10 2a] benaderen over mogelijkheden tot samenwerking v w b evacuatie vluchten vanuit

Pakistan met name om kosten PIAvluchtte delen

DCV zi1^ ^^unterparts benaderen m b t de uitgifte van laissez passers hoe doen zij dat voor

reizigers op de Doha route

ZMA ISL zal 10 29 benaderen om precieze details te vergaren over PIA chartervluchten van Kabul

near Islamabad

ZMA KAB deelt overzicht van creatieve opiossingen voor consulaire kwesties met leden van het

crisisberaad

COM eh10 ^^AB bespreken bilateraal over social medla kwestles bekend maken tijdelijke

verhuizin^0 2 ^AB near DOH via Twitter

DCV denkt na over fraudebestendig alternatlef voor safe passage letters die tot vorige week door

team Belhaj warden uitgegeven

Uiterlijk vrijdag zal standaard antwoord voor a lie Belhaj ers bekend en verstuurd moeten worden

alsmede een nieuwe out of office tekst voor de officiele KAB postbussen Ook moet worden

nagedacht over een standeerdreactle op de hulpvragen die Inmiddels op verschillende BZ

mailadressen worden ontvangen

Tolkenteam^ Belhaj team en DCV zullen wekelijks contact hebbenmetalle overgebleven mensen op

hun respectieve lijsten

Volgend crisisberaad zal na de MR van vrijdag gepland worden^ waarschijnlijk volgende week

maandag
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|i0 2e|f id 2e |@minbuzarin
10 129

l^Q 2e

|@minbuza nl]| lO f^10 2e10 2e 10 2e
10 29|^ 10 2e @min buza nlM0U2ei I

i0 2e l@minbuza nii I 10 ^~^I0 2e

From

Sent

Subject Verslag Crisisberaad AFGH opvang in NL 23082021

Mon 8 23 2021 4 11 52 PM

20212308 Verslag Interdepartementaal crlslsberaadlnterdenartementaal crisisberaad Afghanistan docx

Received

Beste alien

BIjgevoegd het verslag van het crisisberaad van vanmiddag 13 00 uur

Hartelijke groet

iEo 2§SM
BZ Crisisteam
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Crisisberaad Afghanistan opvang in N
23 08 2021 13 00 uur

AanwezigdlQM2»| [lO 2H ] 10 2e ^ vz J 10 2 ]t^0 H NCC |oj^ 10 2e | IND | t 0 2^
10 2e I KMAR I 10 2e | COA 10 2e ^DMB JenV l[lO 2^ j 1p|0 2^^Kabulteam 10 2e

1Q] 26 I HDPO j {10 2e] 11 10 2^ PPG | 1Q} 2e | 1Q 2e | DCV

10 2ij 5ecretaris 10 {2gi 10] 29] rto 2l secretaris

I0 2e

Beeldvorming
Evacuees met eindbestemmina Nederland

Het proces rondom evacuees met eindbestemming Nederland verloopt goed
BZ ontvangt dagelijks signalen over personen met Nederland als eindbestemming die in

andere landen zijn gestrand DCV helpt hen naar Nederland door te reizen en geeft waar nodig
laissez passers af

De aantallen varieren

Evacuees met andere eindbestemming dan Nederland

Over het algemeen worden mensen goed opgehaald door het land van eindbestemming Zodra

de paxlijsten worden ontvangen worden deze gedeeld zodat contact kan worden opgenomen

met de betreffende ambassades van de landen die personen moet ophalen
De algemene lijn is dat personen worden opgehaald Nederland brengt geen mensen naar

andere landen toe

Zoutkamp en nieuw te openen locaties

Nu erzo n 450 personen zijn opgevangen is Zoutkamp nagenoeg vol

In Zeist is een tweede opvanglocatie geopend Personen die vanmorgen in Nederland zijn

gearriveerd worden daar opgevangen De capaciteit van de opvanglocatie in Zeist is niet

precies bekend er moet ook rekening worden gehouden met de veiligheid en quarantaine

Er worden mogelijkheden onderzocht voor altematieve opvanglocaties evenals het proces van

identificatie en registratie KMAR voert hierover gesprekken met de betrokken partners

Eventuele schietoefeningen door Defensie dichtbij opvanglocaties zijn een aandachtspunt

Oordeelsvorming
Evacuaties

Er is de mogelijkheid tot het aanvragen van een EU transportsubsidie NCC kan daarbij
a» gi« rprpn

10 2 a en 10 2 g m verzoeken Nederland om

hulp hierbij
Het instappen op de vlucht vanuit Islamabad zou 20 uur hebben geduurd vanwege de lokale

autoriteiten Dit heeft grote invioed op de doorloop van het proces en daarmee op de ETA van

de vlucht op Schiphol Omdat KMAR en IND daar klaarstaan^ moet duidelijk worden waarom dit

zo lang duurt en wat de correcte ETA van vluchten is

PsvcholoQische ondersteunina

HDPO DEF COA en GGD voeren overleg over het invullen van de psychosociale hulpverlening
De i0 2e neeft enkele oproepen van lokale staf via Vluchtelingenwerk binnengekregen Het

Kabulteam zal deze casussen oppakken

Communicatie

Als er joumalisten zijn die zich tot ons wenden sturen we ze door naar COM Er wenden zich

echter ook joumalisten die een vraag hebben over een individuele casus Verzoeken tot
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interviews en vragen van de pens gaan naar COM Vragen over individuele gevallen gaan naar

team Kabul of DCV Bij bijzondere gevallen kan COM worden geinformeerd

Politiek

Er wordt een Kamerbrief voorbereid over de evacuatie en motie Belhaj Verzending dinsdag
Technische briefing wordt voorzien voor woensdag
BWO 23 augustus 14 00 uur leidt mogelijk tot vervroeging Kamerbrief en briefing
Er wordt gewerkt aan de boodschap aan de mensen die we niet hebben kunnen evacueren

De verdere presentie van Nederland in Afghanistan wordt bezien

Besluitvorming
• BZ gaat na wat precies het probleem is geweest in Islamabad bIj het boarden duurde 20 uur]

Indien aanleiding is om aan te nemen dat dit gevolgen heeft voor de vlucht van vanavond^
communiceert BZ dit snel door naar de IND

KMAR neemt initiatief om overleg te organiseren over Inzet KMAR t a v het I R proces

KMAR vraagt via eigen lijn uit hoe het staat met de geplande Defensie schietoefeningen bij

Zoutkamp

|l0 2^ gaat uitzoeken hoe het best om te gaan met casussen van evacuees die elkaar kwijt zijn
en overlegt waar nodig met COA HDPO zet de reeds binnengekomen casussen door naar

Als het gaat om verzoeken van journalisten om interviews vragen van de pers etc dan naar

Communicatie

Vragen van journalisten over individuele gevallen worden doorverwezen naar het reguliere

proces

In Den Haag wordt nagedacht over boodschap die we de mensen geven die we niet kunnen

helpen en hoe we hierna in AFGH willen zijn
NCC houdt contact met GGD Kennemerland t a v of het lukt met afhandelen groepen waarbij
COVID positieve personen zijn vastgesteld Indien dit een probleem wordt wordt dit

opgeschaald naarVWS

BZ gaat met NCC in gesprek over aanvraag EU transportsubsidies t b v evacuatie

00106 291128



10 2e I0 2e I@minbuza nl1

I@minbuza nl1 [i^^ 2e|

10 2e U 10 2e 10 2eTn @minbuza nll
r10 2

@minbu2a nl] L
I0 |2e|g fi0 2e ©minbuza nl] | i0 2e

I0 29 | {l0 2e}fo^ 10 2e |@minbuza nl1 I0 2e \ {\\0 i24
10 26 l^mindef nl^ io 2e |@mindef nl]

I0 2e [| 10 126 n@minbuza nl1 1 10 2e | iQ 2e |@minbuza nn

l|l01f2^ I0 2e l@minbuza nll | iOK2e |l0] 2j lP 2e feiminbuza nll

From

Sent

Subject Highlights terugkoppeling NAC 13 8

Fri 8 13 2021 3 36 27 PM

10 2e 10 2e

10 2e | 10 2^B 10 2aI0 2e @minbuza nl] @minbuza nl]
10 2^ @minbuza nl]

10 2eCc

10 12^ 1 HJ

Fri 8 13 2021 3 36 14 PM

Received

Allen hieronder highlights van NAC zojuist details o m intell assessment in verslag langs andere weg NAC onder leiding van
SG deelname 10 2e via videolink

10 2a

10 2s
10 2a

I0 2a lD 2a

i§^10 2a

10 {2a

• 3 boodschappen 0 2^or extern publiek
NATO closely monitoring and in constant contact with AFG authorities allies and wider int’l community

2 Remain committed to supporting Afghan govt and ANDSF where possible
3 TB will not be recognised by the int’l ciommunity if they grab power by use of force and commit human rights

viol ations and violence against civilians

1

Uitgebreide verslag volgt separaat via j Credo en DVB VD wordengealerteerd zodra verstuurd

Groet

I0 2e

10 2e fi0 [2el

10 2e

Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to NATO

Boulevard Leopold m | 1110 Brussels | Belgium
T 32 10M2e I
M 32lf^Kl° t^e
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10 2e | | 10 2e | 10 2eTo @min buza nl]
10 2e| |lQ 2^
Sat 8 14 2021 5 56 48 PM

From

Sant

Subject FW SPOED Tolken aanpassing werkwijze vanwege afechaling ZMA KAB

Received Sat 8 14 2021 5 56 00 PM

10 1b k begon te schrijven maar het lukt me niet om een

opiossing te vinden

Gezien de aanstaande afschaling van ZMA Kaboel graag jullie aandacht voor onderstaande noodzakelijke stappen t a v de

tolkenprocedure

Spoed verzoektot aanpassing werkwijze tolkenprocedure

Vanwege de snel verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan en rond Kaboel zal KAB binnen enkele dagen afschalen en

reloceren waardoor de taken op basis van de tolkenprocedure nIet meer kunnen worden uitgevoerd Bij een eerdere

planning heeft de post dit al als een mogelljk scenario meegenomen

10 1b

Gezien het wegvallen van KAB in Kaboel stellen we de volgende wijziglngen In de procedure voor

|d Een nieuw toegewijd Defensfe e mailadres voor tolken

rechtstreeks met tolken tussenkomst KAB vervalt NB dit nieuwe e mailadres wordt op de ambassade en

defensiewebsite geplaatst KAB CA mails worden doorgezet naar het nieuwe e mailadres NNB E

mallcommunicatie verloopt voUedig in het Engels

I^EF zal een online werkomggj^jjj^jjjjJg|]gjgjj
worden uitgevoerd

| DEF door naar IND voor goedkeuring visumverstrekk^^
Om de medewerking van luchtvaartmaatschappijen te garanderen stelt DCV een schriftelijk verzoek op richting

luchtvaartmaatschappijen om mensen toete laten o b v visumbrief specimen wordt bijgeleverd

Deze nieuwe werkwijze stelt Defensie ook in staat de regie te nemen bij eventuele toekomstige tolkencharters Voor de

charter{s van a s week is zojuist een spoedverzoek door KAB met DEF en IND gedeeld

I0 2e hiermee communiceert DEF

^jgfumentenverificatie wordt opgestart die doorwaarmpp
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10 2e [ | 10 2e |[ 10 2e @minbuza nl] I0 2e [| iO 2e |[1 I0 2e |@minbuza nll I0 2eTo

1Q 2e| 10 2e @minbuza nl1
I0 2eb| 10 2^ I0 2e |@minbuza nl]

Toj^ |iO 26|
Wed 8 11 2021 7 58 51 AM

Cc

From

Sent

Subject RE Tolken vragen over op NOS genoemde charter flight
Received Wed 8 11 2021 7 58 00 AM

Prima

From I I0 2e | | 10 26 | j lQ 2e |@m inbuza nl

Sent woensdag 11 augustus 2021 10 15

To jlOK2H ^^H |@mlnbuza nl | 10 2e t| 10K2e |
®minbuza nl

Cc 10 2ei 1Q 2e] 10 2e gm inbuza nl

Subject Tolken vragen over op NOS genoemde charter flight

10 2e @minbuza nl lQ 2e 10 26

10 2«

Da^^0 2^| l0K2e | en [lQ 2^

Ik bedacht me nog als het Afghaanse nieuws het NOS artikel oppakt is de kans groot dat tolken of andere organisaties ons hierop

gaan bevragen Zal Ik DAO COM vragen om de juiste woordvoering bij Defensie te achterhalen hierover Ook al klopt het niet

denk ik dat we vooral DH dit moeten laten opiossen

Tenzij er bij Jullie meer info bekend is inmiddels

Greet

10 26 10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10 2e

10 2e Pminbuza nl

htto www riiksoverheid nl

00109 289054



10 2e |@cQa nl1’l 10 2e

10 2e

giOK^ I
10 2^ I0 2e f@minbuza nl]| || iQ 2e^ van[]
10 2^ I I0 2e l@minbuza nl] I 1Q 2» ~|@mindef nl|] l@mindefr^ io 2e

’

|@minbuza nl1 l iOK2e |cjO 2| i^ 2» I@minbuza nl1i fio f2e |
I0 2e l@minbuza nl] | i0 2e | j0^ iO 2e |@minbuza nir|P i^^

I0 2e I@minbuza nl1 1 iO 2e |@nctv minjenv nl[| i0 2e ~|@nctv minienv nll
I0 2el lQ 2e |@minbuza nl1 1 1P 2^

10 2^ [| i0 2e @minbuza nl] io 2e I0 2e ^inbuza nl]| i0 2e | i0 |2ej ©minbuza nl] | iO 2e

iQ 2e |^ I0 2e in buza nll | io 2eUiO 2efi^ I0 2e ifeihbuza nllj 10 {2e |
^

i0 2e^ 10 2 l@minbuza nl] | 10 26 | ib 2e

~

|@minjenv nl] |
[10 2e ^0 2€|C 10 2^ |@minbUZaM[i |rO 2^j| 10 2e f
h0»2er I0 2e ^minbuza nll

I0 2e j 10 2eTo

10 2e lQ 2e |@minaz nl1 0Q 2e[i
[] i0 2^ ^@rninbuza nl]

]

10 2e 10 29

1^ I0 2e I@minbuza nl1l 10^
fT0^00 2e |@coa nl]| I0 2e

I I0 2e 1@minazj^ iQ 2e |@minaz nl1

10 2e @min buza nl]10 2e I
10 26 ^minbuza nlir MO 2e

10 2e |@minbuza nljrl iQ 2» ^0K2j^ I0 2e |@minbuza nn
10 29 l@minbuza nl] i0 2e |@ind nir l@ind nl]

I0 2e pmin def nlH iOK2e |@mindef nll | io 2e | I0 2e |@minbuza nl1

i0 2e @mindef nr[| lQ 2e n@mindef nl1 f ’0 2e | 10 2^ |@minbuza nl1 | I0 2e ^[ i i0 2e |@rninbuza nl]
I0 2e | jiO 26| I0 2e |@minbuza nl1 I 90

2^ [\im^ I0 2e |@minbuza nl1 io 2e |
0 2 10 2» I@minbuza nl1 | iQ 2e | | iOK2e i[| I0 2e f@minbuza nl1 l i0 2g I
T0 2e| I0 2e n@minbuza nl] | iO 2e | I0 2e |@minbuza nllT| iOK^

|[1 i0 2e n@minbuza nl1 | 10 2 | i0 2e |@rninbuza nl1 i0 2^minienv ni||0 2^minienv nl] | i0 2e |
10 2b I0 2e I@mindef nl1 hO f2ell I0|l0 2e| I0 2e [^rnindef nllT | l0 2e ^ P lO 2e

I0 2e i|i0 2e|| 10 29 ^@nteJza nl]j OOkU I0 2e |@minbuza nl] | i0 2e fliQ 2e|g iO 2Bj
[10 29 ] |l0 2j^ 10 2b

iQ 2|@rictv minjenv n f |0 2 @nctv minjenv nllJ ^0 2e

m{2^i I0 2e i iO 2e I@mindef nl1
lO 2e I 1Q 2e |@minbuza nl1 [ I0 2e □ lQ 2e

|i0 |2e| 10 2b l@minbuza nl] I io 2e H i0 2e |@minbuza nl]U [2| iO 2e jj
^ 2e I@minienv nl1 |i0 2e[i |t0 2^ff I0 2e |@minbuza nn rrioj^

1Q 2e l@minbuza nl] | iOK2e | tiO 2B io 2j 10 2b |@minbuza nl]
io 2e I io 26 |@nctv mlniet^^ ^ 2e Ica minbuza nl1 l{i0 26 |

10 [2b| I0 2e |@minbuza nl1 ]Po ^i|fO 2^rTlO^^ l@minbuza nllj 10 29J

@minbuza nl] |
i0 2e |@minbuza nl1 [i^ f iO 2e H I0 2e [@minbuza nl1 ^0 2^ I0 2e | 10 26 |@minbuza nll

10 2b |@minbuza nl] [] i0 2» ^e iO 2e ]@minbuza nl] | i0 2e [
li0 2e| I0 {2e |@m[nbuza nll |i0K^ i0 2^][r00 2e I@^buza nl1

10 2b

{10 2e

10 2b

10 2e

l@minbuza nlj

@minbuza nl]
10 2b {10 2e@minbuza nn @minbuza nl1

1Q 26 l@rninbuza nl] I 0Q 2e
^

]@minbuza nl1 | iOK2e

n@minbuza nilillP 2er^

@minbuza nl

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e @minbuza nl]
10 2e

I0 2e

10 2b @minbuza nl] 10 26

@minbuza nlj I0 2e10 2B 10 2910 2e
10

|29|1
10 2e

From

Sant

Subject Verslag Crisisberaad AFGH opvang in NL 21082021

Sat 8 21 2021 5 13 21 PM

20210821 Crisisberaad Afghanistan opvana in NL 2 i docx

Sat 8 21 2021 5 13 19 PM

Received

Collega s

Hierbij het verslag van het Crisisberaad Afghanistan opvang in NL

Vriendelijke greet

io 29

BZ Crisisteam

00110 289073



Crisisberaad Afghanistan opvang in N
21 08 2021

]^|l0 2e l0 ^10 2ej
||^ 24| I JenV J 10 2a

10 26 | Kmar} ^0 26 10 2a tl|0 2^ 10 2e |

Aanwezig [l0 2^f^j| 10 2e |vci ^
DCV | l0 2e | 10 2a L| 10 2e || 110] 2

I0 l2a ^10M2ejPd0 [2e | HDPOp|0 2^

10 2e IND I 1Q f2a

10 2aNCC

10 2a

Beeldvorming
• Situatie in Kaboel is in grote lijnen niet anders dan gisteren Er is veel overleg gevoerd op

alle niveauSj om de toegang tot het vliegveld te verbeteren

• IND liaison aangekomen in Tbilisi En andere IND lialson Is onderweg naar Islamabad

Oordeelsvorming
• DCV gaat op dit moment door de paxlijsten om te komen tot exacte aantallen

• De informatie over hoe we omgaan met mensen die bestemming Nederland hebben maar

geen papieren hebben is gedeeld met DPG Dit n a v situatie van waarbij mensen met

eindbestemmingrC OK^^ I effpK^^h Nederland zijn aangekomen zonder papieren maar die

wel gelieerd zijn aan een van deze landen

Evacuees met andere eindbestemminq dan Nederland

• Gisteren zijn 53 personen verplaatst vanuit Schiphol naar Zoutkamp die niet Nederland als

eindbestemminq hebben omdat deze niet werden opgehaald door het land van

bestemming I I0 2a Een deel had geen papieren wat de aanleiding leek van het

niet ophalen I0 2a zouden willen uitzoeken of deze personen door konden reizen

fjnader mooelijk communicatieproblemen bijl|0 2^ PPG nam contact op meti^M§^ ^^n
Cl0 2aj_ Doo f’^ l 1l^a orden hun mensen nu opgehaald 10 2a vertegenwoordiging

heeft verzocht om nadere gegevens De NL CDP in 10 2a s tevens gemformeerd DPG zal

nogmaals bij CD benadrukken dat zsm ophalen wenselijk is De Zoutkamp exercitie moet

een uitzondering blijven
• De mensen met bestemming | I0 2a | hebben hun Covid uitslag nog niet IND pakt dit op

met COA om de reis naar I I0 2a | te bespoediqen

I0 2e

• CD wonen vandaag briefing bij van IND

• Indien de situatie zich voordoet dat mensen in Nederland zijn aangekomen en die

Nederland niet als eindbestemming hebben maar wel in Nederland willen blijven geldt de

asielprocedure via de IND

Evacuees met eindbestemminq Nederland

Om registratie op Zoutkamp beter te laten verlopen stemmen IND en KMar af

heeft KMar verzocht om mensen naar

Intern KMar wordt gekeken naar haalbaarheid maar het lijkt geen logische keuze Eerder is

dit niet gedaan Voorkeur blijft ophalen door ander land

Voor vragen over paxlijsten mailen naar 10 29 aminbuza nl

Preselectie van mensen die in aanmerking komen voor evacuatie vindt nog steeds plaats
Verzoeken komen nog steeds binnen Zowel mensen die aangeven Nederlandse

nationaliteit te hebben als mensen die zouden vallen onder de lijst n a v motie Belhaj Een

apart team is hier druk mee bezig

Bij vragen vanuit de media kan naar COM worden verwezen

te escorteren brengen10 2a 10 {2a

00111 291170



• HDPO COA GGD en JenV hebben een overleg gepland om te kijken hoe ondersteuning op

psychologisch vlak het beste vormgegeven kan worden ook vanuit oogpunt van

goedwerkgeverschap voor de lokale medewerkers van Kaboel

• IND vraagt de planning van de vluchten te ontvangen CCC pakt dit op

Besluitvorming
De mensen die in Nederland zijn aangekomen met eindbestemming 10 2a hebben hun

Covid uitslag nog niet IND pakt dit op met COA om de reis naar| 10 2a [ te bespoedigen
IND en KMar nemen contact met elkaar op over registratie op Zoutkamp
10 2a die de quarantaine periode op Zoutkamp blijven niet breed over communiceren

Verzoek van

afgestemd
Indien de situatie zich voordoet dat mensen in Nederland zijn aangekomen en die

Nederland niet als eindbestemming hebben maar wel in Nederland willen blijven geldt de

reguliere asielprocedure via de IND

Bij vragen vanuit de media moet naar COM worden verwezen

HDPO COA GGD en JenV overleggen over vormgeven van bieden van psychologische

ondersteuning aan lokale mdw van de ambassade die aankomen in Nederland

IND ontvangt planning van vluchten van CCC z s m na bekend worden

wordt voor een reactie met BZom escortering naar10 2a 10 {2a

00111 291170



I0 2e|t |i0 2e|^ I0 2e I@minbuza nl1
1Q 2e | 10 2e |^ I0 ^e ^@minbuza nn I 10 2e I | lO 2e M I0 2e |@minbuza nn I 10 2e I

|i0 2e|g ilO 2e l@minbuza nl] 100 2a] [|l0] 2al[| ilO 2e l@minbuza nl] | iQ 2e | [iOK2fi| lOK2e] |@minbuza nl] io^
Id ^ 2e n@minbuza nn

~

l0 2e U ioj 2^
Thur 9 2 2021 4 25 39 PM

To

Cc

1Q 2e

From

Sent

Subject Tijdlijn wijzigingen ZMA KAB

Thur 9 2 2021 4 25 40 PM

20210823 Tiidliin troepenteruatrekking en evacuaties Afghanistan docx

Received

In de bijiage de tijdlijn met daarin de voorgestelde wijzigingen vanuit | i0 f2e | [10 2ej en mlj in geel gearceerd Met is nogal een groot

en enigszins warrig document door alle track changes maar hierdoor hopelijk wel volledig
Greet

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

10 2eM

Jfg miribuza ril

htto www riiksoverheid nl

10 2^

00112 289087



I0 2e| 10 2e I0 2e |@minbuza nnTo

From I0 2^ ^l0 2ej
|i0 |2d Tue 9 7 2021 3 50 10 PM

Subject RE in Doha gearriveerd
Received Tue 9 7 2021 3 50 00 PM

Ha [i0 2^ voor zover ik het nu weet zijn hier vanuit het gelijkgezinde kamp VK Canada Australia Duitsland Italie Morgenavond

heb ik een veel beter overzicht maar dat is te laat voor jou 10 2a

iA anneer deTIb vertrokken zal zIjn valt een deel van de aantrekkelljkheld van de optie at Speelt ook

nog het punt dat er gekeken wordt of we niet als EU snel weer een presentie in Kaboel kunnen opzetten Ik noemde dit net hier op

de ambassade en daar werd wat zuinigjes gekeken omdat

10 2a

10 2a

10 2 a en 10 2 gd0 2a

10 2 aen 10 2 g

10 2ai

10 2a

Tot zover Ben benieuwd van jou te horen hoe er blnnen Defensie gedacht wordt

I0 2eMet groet

From i0 26|| I0 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 16 29

Tot I0] 2^ i0 {2e 00 2e] gimlnbuza nl

Subject RE in Doha gearriveerd

10 2e @minbuza nl

Dag| 10 26

Goed dat je gearriveerd bent en al de eerste afspraken hebt staan Super

Kun je mij aangeven wat er al zoal vertegenwoordigd is in DOHA qua landen VN die {ook een focus behouden irt

Afghanistan

Ik ben morgen uitgenodigd bij 0 2 i^m te praten over mijn vervolg Zou helpen als ik wat inzage heb voor die tijd immers is

een van de belangrijkste taken van de

k kan me zo voorstellen dat er meerdere landen instanties zich in die regio vestigen en een oog in het zeil

houden irt de ontwikkelingen in Afghanistan De komende tijd moet echt nog blijken wat er in gaat gebeuren waarbij een

burgeroorlog niet ondenkbaar is en wederom een vrijhaven wordt van internationaal terrorisme

10 2e

10 26

Dank alvast

Gr

10 2e

Best regards

I0 2e [io 26

I0 2e

in Afghanistan
T

10 2eM

J@minbuza nlE 10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior | Malalai Watt Shar e Naw Kabul Afghanistan

From{ I0 2«j 10 2e 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 7 September 2021 16 13

@minbuza nl ^0 ^^[t 10 2e10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e
289089



10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl ^0 2ei 10 2® I O 2«0

I lOK2e |@minbuza nl

Cc | 10 2e | | [10K2e 10K2e

Subject in Doha gearriveerd

@minbuza nl

Hallo allemaal inmiddels ben ik in Doha gearriveerd Net al uitgebreid en goed overleg gehad met de post en het SCOT

team Vandaag voornamelijk intern inci experts sessie o|y ^0 2e| Morgen hoop ik op een receptie bij de 10 2a alle met

Afghanistan belaste collega s te spreken Vanaf morgen ben ikdus meer extern bezig doe verder mee aan de verschillende

internationale staven 0 2e heb jij gisteren I0 2a cunnen bijwonen

Hartelijke groet uit Doha 10 2e

10 2a

Embassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan

00113 289089



Crisisberaad Afghanistan evacuatie
30 08 2021 14u

Aanwezig hO 2ejtl[Q ^ 10 2e |{ 0j ^Ul0 2et[10K2ej wnd CCC vz | 10 2

Cmotie team | l0K2e |]00K2^r DVB^^ I0 2e | BSB | lQ 2e || 10 26 |75obs1 | 10 2e r
I 10 29 I fDCV | rrOjf^e Ifwnd CCCl | 10 2^| 10 2e | HDPO | 10 2e | dd10 2^ fKAB
Team ^i0 ^ DEF tolkenteam jlPK^^H I wnd CCC COM tlQ 2ej |lO 2^ wnd CCC

10M2e | | 10M26 I KAB team t ^0] 2^ 10] 2a | DEF d0] 2^^10 2e^ Crisisteam secretaris]J^10 2e|
Crisisteam secretaris

{10 2ei

Beeldvorming
• Mogelijkheden om personen te evacueren met de hulp van iQ 2a | ofjo^feijn de afgelopen

dagen zorgvuldig uitgelopen om geen kansen te missen maar gezien de dreiging en situatie

op het vliegveld in Kaboel heeft dat niet geleid tot nieuwe mogelijkheden tot evacuatie

• Op een

uitviiegen

vlucht zijn nog een of twee mensen die op de NL lijst stonden kunnen10 2a

Consulair

• Uit Kaboel vertrokken 708 personen
• Nog in Kaboel Afghanistan^ staan op de lijst 521 personen

Team motie Belhaj
• Bevestigd vertrokken 284 personen
• Geselecteerd maar nog niet vertrokken 273 personen
• Er zijn grote aantallen verzoeken ontvangen meer dan 13 000 Hiervan gaat de selectie door

en wordt beoordeeld of deze personen in aanmerking komen om op de NL lijstte komen

Tofken

• Er zijn 371 tolken plus hun families vertrokken sinds de start van de evacuatie

• Sommige tolken zullen niet meer in Kabul Afghanistan zljn^ maar proberen via land het land te

ontviuchten of zijn om andere redenen niet meer in Kaboel

• Defensie houdt voorlopig reactief contact met de tolken in Afghanistan

Overig vertrokken

• LES 211 personen

• EL 15 personen

• VN 30 personen

• NAVO 19 personen

Oordeelsvorming

Evacuaties

• De Taliban hebben de Verenigde Staten en honderd landen waaronder Nederland toegezegd
dat alle buitenlanders Afghanistan mogen verlaten Dat geldt ook voor Afghanen die op de

evacuatielijsten van een van de landen staan Wat dit precies betekent is nog onbekend

• Na 31 augustus zal eerst moeten blijken wie de veiligheid van de luchthaven van Kaboel kan

waarborgen Mogelijk is dat| iQ 2^ Wanneer het vliegveld weer voor militair en

burgerluchtvaartverkeer in gebruik kan worden genomen zouden personen met de juiste

papieren commercieel kunnen uitviiegen
• Er moet rekening worden gehouden met meer bewegingen over land en in de regio door

personen die het land willen verlaten en Nederland als eindbestemming hebben

• Welke kosten de Nederlandse regering voor haar rekening neemt mochten er opnieuw
mensen uit Afghanistan kunnen vertrekken is ook onderdeel van politieke besluitvorming De

financiele consequenties zijn momenteel nog niet duidelijk

00114 289090



• Er ligt nu bij M een nota voor dat een voorstel bevat over hoe nu vender te gaan Deze nota

gaat in op het beheer van de diverse e mailboxen de verdere evacuatieopties de locatie van

de ambassade Kaboel Nadat M richting heeft gegeven wordt de uitkomst vender

politiek interdepartementaal afgestemd
• Communicatie over de opties is pas mogelijke na politiek besluit

• Private bedrijven melden zich voor het vender uitvoeren van evacuaties De precieze

mogelijkheden worden nader besproken

Consulair

• In de regio melden zich mensen die menen Nederland als eindbestemming te hebben Omdat

zij Afghanistan zelfstandig hebben verlaten en in principe veilig zijn zouden zij niet vallen

onder de categorie dat vanuit deze landen naar Nederland worden geevacueerd
• De reguliere lijn voorziet daarin niet Mensen die in EU worden afgeleverd worden opgehaald

als uitzondering Geldt alleen voor mensen die op de lijst staan en anders voor evacuatie in

aanmerking komen

• Dit punt is ook opgenomen in de nota aan M Beide opties worden politiek voorgelegd

Politiek

• Op 7 September zal een commissiedebat Afghanistan plaatsvinden Daarbij zijn Kaag^ Bijieveld
en Broekers Knol aanwezig De tijdlijn ter voorbereiding hierop wordt woensdag afgerond

Besluitvorming

VCI BSB DOBS DCV en DVB spreken nader overde mogelijkheden tot inzet van private

partijen voor evacuaties

De tijdlijn wordt uiterlijk woensdag 1 September COB aat1^0 2^Voorgelegd
VCI en DBV Security Centre treden in overleg over vraagstukken ten aanzien van archivering
van digitale berichten Zo nodig informeren zij de Autoriteit Persoonsgegevens waar nodig
Er wordt door VCI een instructie opgesteld over hoe om te gaan via Whatsapp gedeelde

persoonsgevens

00114 289090



«
‘SS

_ Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Gontactpersoon

10 2e

10 28 ~|@ mi nbuza nl

Datum

13 September 2021

vers ag

Omschrjving

Vergaderdaturn en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Crisisberaad

13 September 2021 om 09 30

Crisisruimte

1 I I0 2en[lOK2eK^O 2^ ^Q 24JlO 2e^
hO [2ej VCnJ 10 2e || 10 2a | fDCV f 10 {2e

tAZ] I 10 2e I I 10 2e ] DAO | 10 2e |
10K2e n DCV I l0 2e l I I0 2e I HDPO E^
1P 2e I 1Q 2gn IND M0 29j

I0 2^ tolkenteamj iP 2e | Def tolkenteam^
I0 2e 11 110] 26 I mode Belhaj Team | I0K2 ] |

b 2^ COM

Digitaal [MOj^I I0 2e | ^Doha [ iQ 2e pM^
io ^[P ^Kaboel in Doha I0 2e f 0 2^
Islamabad

Afweag

Kopie aan

Archiveri no

• DOB neemt de centrale regie van de archivering op zich samen

met IDn|o 2^rt jQ ^OB zulien hierover doorpraten en een

mappenstructuur bedenken Gedachte is om het hele pakket bij
DAO op te slaan als cobrdinerende directie voor Afghanistan

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELE3K Pagina 1 van 1
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10 2e I ^Toj^ 10 2aTo @minbuza nl]
From 1o 2^ ^lO 2ej

|i0 |2e| Mon 8 30 2021 2 53 15 PM

Subject RE Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Received Mon 8 30 2021 2 53 16 PM

Q0 2e I pakt het zo nog met je op

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

VaD | iO 26 |JlO 2e^
Datum maandag 30 aug 2Q21 2 27 PM

Aani |0 2^ | 10] ^ | lOK2g ~|@mmbiiza nl

Onderwerp FW Definitieve cijfers evacuatie Kabul

10 2e @minbuza nl

Hallo 10 2e

Het lijkt me politiek gevoelig om extern te com municeren dat wij nog 488 NLers in Afghanistan hebben zitten

Ik stel voor dat we niet op dit informatieverzoek ingaan

Graag jouw advies

10 2«

10 2e S minbuza nlFrom CRISISCOORDINATOR

Sent maandag 30 augustus 2021 14 05

To I 1Q 29 I |{l0 |2e]| ^
Subject RE Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Importance High

I0 2e @minbuza nl

Hi [I0 2e

Excuses maar er wordt toch meer in detail gevraagd

THE NETHERLANDS

Citizens already repatriated 1 141 1611

Afghan local staff dependents already repatriated TBC 211

Citizens still in Afghanistan 700 TBC

Afghan local staff dependents still to repatriated TBC

Kan mag dit doorgegeven worden en weet jij wat de cijfers zijn

Gr il0 2e

From d0 2e 10 2e 10 2« @minbuza nl

Sent maandag 30 augustus 2021 13 43

To CRISISCOORDINATOR I0 2e @minbuza nl j |i0 2^j10 2e | 10 2e |@minbuza nl

S minbuza nl 10 2e 10 2« 10 2e10 2e 10 2e c 10 2« @minbuza nlCc

Subject RE Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Hallo 10 2®

00116 289134
Volgens mij vraagt de EU enkel om de totaalcijfers dus niet uiteen gezet in de verschillende categorieen



In de media hebben we ook enkel over totaalcijfers ruim 1600 gecommuniceerd
Het totaal evacuees met NL als eindbestemming staat nu op 1611

Greet

10 2«

10 2e 5 minbuza nlFrom CRISISCOORDINATOR

Sent maandag 30 augustus 2021 10 18

To 10 2e I | l0 2d I0 2e 10 2e 2 10 2e 1D 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e@minbuza nl

I0 2e @minbuza nl

Subject FW Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Beste collega Sj

Zie onderstaand bericht van Defensie

In het laatste bulletin van vrijdag 27 08 zijn onderstaande cijfers opgenomen
Totaal uit Kaboel geevacueerde personen geverifieerd met Nederland als eindbestemming 1614

o NL reisgezelschappen 681

o Tolken en gezinsleden 371

o Lokaal personeel ambassade 211

o EU lokale staf 15

o VN lokale staf 30

o NAVO lokale staf 19

o Motle Belhaj 287

Kloppen deze cijfers nog en kan hierover gecommuniceerd worden richting EEAS EUMS

Groet

io 2®

Crisisteam

10 2e g mindef nl I0 2e @mindef nlFrom

Sent maandag 30 augustus 2021 08 39

To CRISISCOORDINATOR 10 26 g minbuza nl

10 2e @mindef nl 10 2e 5 mindef nl

Subject Definitieve cijfers evacuatie Kabul

Cc

Goedemorgen

Kunt u mij de definitieve evacuatiedjfers Kabul sturen EEAS EUMS er I0 2e zouden deze gegevens graag wlllen

ontvangen

Hgrt

10 2e

Afdeling Multilaterale Militaire Samenwerking MMS

Directie Internationale Militaire Samenwerking IMS

Defensiestaf Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 38 | 2511 CB | Den Haag |
Postbus 20701 I 2500 £S | Den Haag

10 2e

T riOV2e

10 2eM

MDTN {10 2e

I 10 2e [gpminaer ni

http WWW defensie nl

nni 1R •

LJricht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 289134



abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet berichtte verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00116 289134



10 2e U 10 2e |[ 10 2e @minbuza nl] | iO 2a [ j I0 2e | lQ 2e |@minbuza nll iQ 2e [To

10 2e f 10 2e

f
minbuza nll

10 2a 10 12 I0 2eCc @minbuza nl]
10 2B|t |l0 2a|
Sat 8 14 2021 9 01 49 AM

From

Sent

Subject RE Situation in A^hanistan
Received

10 2g

Sat 8 14 2021 9 01 00 AM

DAO kan dit overnemen

From H0 2a | | l0 2e |
Sent zaterdag 14 augustus 2021 12 28

To 110] 2 [ 10 2e [1Q 29 [g minbuza nl n0 2e I0 2^ 10 2e g minbuza nl 10 2e 10 29

10 2a @minbuza nl

10 2e g minbuza ni

Cc | 10 2e | ^0 2a|
Subject RE Situation in Afghanistan

10 2a ®minbuza nl

I0 2g

Hoi| 10 2»

Ik denk dat het vanuit het I0 2g zeker gewaardeerd wordt om[
We zijn dan wei a is ambassade de enige met zo n hoog niveau Ik vrees een beetje dat het daarmee lijkt aisof wij

hoofdverantwoordelijke zijn terwiji wij uitvoerend zijn Daarom was ikzeifs aan het twijfeien om er zeif bij te zijn maar heb nu

I Het kan

]te spreken10 2e

afgesproken er duidelijke

namelijk zijn dat dit 1 op 1 aan kamerleden wordt doorgegeven
Het is natuurlijk aan jou of je het contact met hen zwaarwegender vindt

En ^1 Q3 26Q w€ hebben nog geen antwoord van DAO Aileen in juli dat ze met DCV en DMM gingen overleggen en er op teruj
zouden komen M i raopelieren en aaneeven dat afhandeling door DAO overaenomen moet worden omdat post deze taken niet

meer kan vervuilen

Ik heb op jou instructie

post geen capaciteit meer hebben om eventuele uitzondering aan te kaarten Correct

Ik begreep overigens wei van iQ 2eidat in het BWO is gezegd dat er naast LES

de ambassade hadden maar ging voigens mij om opvangcapadteit in NL Beide

Ben bereid om aisnog DAO in te iichten dat de ambassade de asieiaanvragen niet anders meer dan afwijzend te woord kan staan

en dat we dus het HBBZ niet meer kunnen uitvoeren gezien de beperkte capaciteit Als ze het anders willen moeten ze een

opiossing bedenken

Groet

matid Dft f5ilcil UUIv riu^ illtrl wcrwaanjITrrBrcICCrn

10 2e

From | lO 2e | ^ lQ 2e | | I0 2e | Sminbuza nl

Sent zaterdag 14 augustus 2021 08 58

To jl0] 2^] ^^ j 10] 2e |@minbuzg nl | 1Q 2e L\im2e \ \ 10 2e |@minbuza nl | 1Q 2e t | 10] 2e

@minbuza ni

Cc 10 {2e | [l0 {2g| ^ {10 [2a~

Subject RE Situation in Afghanistan

Allen graag evenjullie advies of hethandig is dat ik hieraan deelneem of dat het beter is dat dit op werkniveauvia

I0 2e eebeurt Ik ben in ieder eeval beschikbaar

|ox§
Sent with BlackBerry Work
ww^v blackberrv com

From fi^e|^ 0 24 ^ 1~0 2e |@inmbuza iil

Date Saturday 14 Aug 2021 4 06 AM

I0 [2en^i0^ i i0 C Se 1@mmbuza nl J 10] 2

Cc I 10 2e | [10 24H 10 2e |@miiibiiza nl | 10 2e | ^ 10 2e | ^ 10 2e |@minbuza til

Sub ect RE Situation in Afghanistan

Kregen we ooit antwoord van DAO op onze e mails

Stuur me voor zekerbeid nog de laatste e mail met het verzoek om beleidsinstnictie

|iP C24
Sent with BlackBerry Work
wwvv blackberry com

_

From | I0 [2e [ | 10H2e | [10] 2e |@minbuza nl

Date Friday 13 Aug 2021 1 08 PM

To I I0 2e [| 10 2e | j 10 2e |@mmbuzanl

00117^e||^0 24 c| I0 2e |@mmbuza ni j I0 2e |][io 26j} ] I0 2e |@minbuza nl | l0 2e | ^ 10 ^

10 29

S minbuza nl

10 2g

@minbuza nlTo

I0 2g

289148



I0 2e @minbiiza nl

Subject FW Situation in Afghanistan
FYI ik ben hier maandag dan bij Laat de rest zoveel mogelijk het woord voeren

From | 10 2e | | 10 2e

Sent vriidag 13 ausustus 2021 10 37

10 2g

10 2« 10 2e s minbuza nlTo

Subject RE Situation in Afghanistan

Dank ik zie wel dat nu de algemene asiel woordvoering mist Dit gaat alleen over tolken en lokale staf van de ambassade Dat is

anders dan staf van NGO s journalisten etc

From

Sentrvrijdag 13 augustus 2021 10 18

To 10 2e I | 10 2e | J 10 2e

10 2g

10 2e 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Subject FW Situation in Afghanistan {
From

Sent vrijdag 13 augustus 2021 09 52

10 2e gJm inbuza nl |l o] 29^iT^C29| |o^ 2e

[10 2e g}minbuza nl

Subject RE Situation in Afghanistan ■

Dank hiervoor Voor voorzittervan het

io 2g

10 2e

10 2e 10K26 |@minbuza nl |{10 2e yj0 2^
~

@minbuza nl 10 29 10 2e0 2e

10 129 10 29 @minbuza nlTo

10 29

10 2g

Juidelijk dat we geen toezeggingen kunnen doen Het is voor de

aansluitende organisaties wel goed om eenduidigte horen wat wel en niet kan dat kan aan de hand van woordvoeringslijn

hieronder zodat zij ook een helder verhaal naar hun lokale contacten kunnen houden En merk behoefte aan ook meer algemeen

bespreken van de huidige situatie voor ons ook nuttig om van hen te horen

I0 2g stuurt vandaag een uitnodiging ga er vanuit dat het maandagmiddag wordt

irnptpn

10 29

10 {2g

10 29 10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 18 23

10 129 I0 2e

10 {2e |@minbuza nl ||l0 2e^l0 2e[
lg minbuza nl 10 2 0 2 j 10 2e g minbuza nl

I@minbuza nl | i0 26 t i0 26t10 29ti0 ^

10 29To

10 2e

10 29

Subject RE Situation in Afghanistan

Ze niet te woord staan is geen optie Zou aanhoren en aangeven dat we de grote zorgen die er leven begrijpen en delen en dat we

graag daarover met ze in gesprek gaan maar ook aan de voorkant aan verwachtingenmanagement te doen en benadrukken dat we

geen toezeggingen kunnen doen in het gesprek

From I I0 2e I0 2e Wminbuza nl

10 2g

Sent donderdag 12 augustus 2021 17 26

T | 10] 26 ||ifQA| 10 2gn aminbuza nl |^
00 2e |l5^nbuza nl l 10 2e | ^10] 29p^

Subject RE Situation in Afghanistan

Zie het punt

Ken het

10 2e
®rninbuzajTl 10 2e 10 2e 10^ i0 2e10 2eTo

10 26 @minbuza nl

10 29 10 2e S minbuza nlCc

10 2g

niet

De vraag of ze daaraan kunnen deelnemen kan ik niet beantwoorden ik snap jullie overwegingen
Maar goed te weten dat dit kan gaan spelen
Groeten

Jl0 2ek

I0 2g

From | i0 26 |j|0 2^^| I0 2e |@minbuza nl

Sent donderdag 12 augustus 2021 17 13

@minbuza nl [ il0 26| I0 2eih^ ^c10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e { 0 2oTo 10 129

@minbuza nl I10 29 ^10 29iyan

■ ^0 2H 4
1 10 29 10 29 @minbuza nl

10 129 10 29 5 minbuza nlCc

Subject RE Situation in Afghanistan

Dank I0 2e jk denk dat we moeilijk nee kunnen zeggen Maar lastig is het wel gezien de enorme druk hierop en op onze

10 2g

Ooi i’yspersonen
Dit is een NGCj 10 2e dat is waar maar ze zijn ook vaak in de media 10 2eI

289148
Daarom speel ik de vraag ook meteen aart 0 2« bn l0 2^ldoor



Mijn insteek zou zijn dit wel te doen maar ons dan strikt te houden aan de interdepartementale woordvoeringslijn hierover

namelijk

Vragen asleLaanvragen nlet tolken andere lokaLe medewerkers

♦ Bij de beoordeling van asielaanvragen wordt onderscheid gemaakt tussen tolken en andere medewerkers

♦ Dit blijft een individuele beoordeling Het kabinet is uiterst terughoudend in het honoreren van verzoeken van niet tolken

zoals beveiligers en logistiek ondersteuners

Elk land van de coalitie hanteert hierbij eigen richtlijnen en maakt eigen afwegingen Dit geldt ookvoor Nederland

♦ Eventueel Het bee d is dat bij het eventueef verruimen van de criteria om naar Nederiand overgebracht te warden er een

niet beheersbare toename voIgt in het aantal aanvragen Het gaat immers om een zeer omvangrijke groep mensen gezien

de veie internationale militaire en politie jmissies in Afghanistan en veie miiitaire locaties waar coaiitielanden waaronder

Nederland werkzaam waren

Zijn jullie het ookdaarmee eensj ^ ^bn | IO 2ep

Groeten

10 f2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 17 06

To | 10 2e |^0 ^| lOK2in@minbuza nl j^lO 2e^{|lO 2e^
Subject FW Situation in Afghanistan

Importance High

10 {2e g minbuza nl

10 2g

Hs 0 2 t0 |10 2e

KreegvanI 10 2gy~^erzoekom binnen

Afghanen over wat I0 2g en ook andere organisaties

licht van de ontwikkelingen in het land Ze zijn bewust van onze beperkte mogelijkheden en willen vooral horen wat evt wel kan en

eenduidige boodschappen afgeven Willen graag ook dat KAB er bij is 10 2e heeft al aangegeven daar vanuit haar positie nu in NL

wel tijd voorte hebben

Lijkt me wel heel nuttig als een van jullie ook aan kan sluiten zal naar verwachting begin volgende week worden Morgen lijkt me

te ambitieus

te praten over de veie verzoeken van oud medewerkers en andere

voorze kunnen betekenen in het

I0 2g

I0 2g

Groeten

10 2e

From| [1Q 2e P 10 26 10 2g

Sent donderdag 12 augustus 2021 09 47

To [[q^ 10 2e 10 26 ^ 10] 2g

10 2e 10 2g 10 2e fg 10 2g 10 2e 10 2e 10 2eCc M io 2g10 2e

^ 10 2g |^j0 2^ 10 ^1Q 2e [g| lOK^g l@gmail com I0 ^g I0 2e

10 2e ^ 1Q 2g ^

10 2e iom

^ 10 2e ^ I0 2g10 2 I0 {2g10 2g

10 2e I0 2g 10 2e PlQ 2^i 10 2e10 2g10 2e

@m inbuza nl

Subject Re Situation in Afghanistan

Importance High

Deai | ° [2^j
Thank you for initiating this and a great idea to have a conversation about possibilities and impossibilities We are

flexible re timing
Very best wishes

10 2 I0 2e @minbuza nl 10 2e

10 2e

10 2e

g I0 2g wrotet n Aug 12 2021 at 12 00 PM |0 2^ 10 2« 10 2e

Dear all

Given the dramatic developments in Afghanistan and the many requests we get from Afghans and former staff

members for support we think it would be a good Idea to organize an exchange wlthl 0 2sbnd [0K^abul Hopefully

still this week otherwise beginning of next week I ll keep you posted
Bets wishes

{ 0 2i
I0 2e

00117^^X^ 10K2q I
|10 2e

289148



I0 2e|t |i0 2€|f fiO 2e |@minbuza nn
1Q 2e | 10 2^
Wed 9 15 2021 11 13 33 AM

To

From

Ssnt

Subject FWfoK^osrtie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk
Received Wed 9 15 2021 11 13 34 AM

From |l0 2e| |l0 2^ ] I0 2e |iginninbuza nl

Sent maandag 12 juli 2021 19 00

To | Ci0 2e | [i0 2^ | I0 2e |@minbuza nl [iQ ^ | I0 2e | lP 2e |@minbuza nl | iQ 26 M lQ 2e

10 [2e @minbuza nl KAB B5B ^0 2e @minbuza nl

Cc jl0 2e|t| I0 [2e

Subject R^l|0 ^^bsitie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Correct^ ik zal screenshot sturen via WA Gaat alleen om presentatie
|iO 24
Sent with BlackBerry Work
www blackberry cotn

From lQ [2e ^
10 2g I0 2e @minbuza nl

Date Monday 12 Jul2021 6 31 PM

To ^10 2e|||lQ 2^^ 1Q 2gn@mmbiiza iil tl0] 2e^| I0 2e | 10] 2e |@mmbuza nl | 1Q 2e | ^ 10^
10 2b ^@minbiiza iil KAB BSB | I0 2e |@mmbiiza nl

Cc fll0 2e|i| 10 2e

Subject RH1|0 2^ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk
Het staat er al duidelijk onder het kopje veiligheid

Vanaf 1 mei 2021 start de terugtrekking van alle militaire troepen van de Verenigde Staten van

Annerika en alle NAVO nnilitairen uit Afghanistan Hlerdoor kan de ondersteuning van alle

vliegvelden in Afghanistan komen te vervallen Het is daarom niet zeker of alle vliegvelden in

Afghanistan op een voldoende niveau en volgens de internationaie nornnen kunnen blijven

functioneren Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen kunnen daaronn heroverwegen of zij nog

wel naar Afghanistan kunnen vliegen Er bestaat een risico dat deze luchtvaartmaatschappijen
hun vluchten naar Afghanistan dan niet meer gaan uitvoeren

Advies om Afghanistan te verlaten

De Nederlandse ambassade in Kaboel kan Nederlanders niet ondersteunen of evacueren in

10 2b @minbuza nl

@minbuza nl10 2e

extreme noodsituaties Door de hierboven genoemde ernstige veiligheidssituatie in Afghanistan
raden wij u dringend aan te bedenken of uw aanwezigheid in Afghanistan nog strikt

noodzakelijk is Zo niet dan adviseren wij u om nu gebruik te maken van de bestaande maar

beperkte mogelijkheden van internationaie vluchten om uit Afghanistan te vertrekken

Maar ikzal het aanscherpen en actualiseren

Groeten

P i2j
From 10 2et I0 2e 10 2e S3minbuza nl

Sent maandag 12 juli 2021 20 34

To C~l0 2a [10] 2e 10 2e igminbuza nl 10 2aj 10 2e 10 [2e] @minbuza nl 10 2e ] 10 2e

l0 2e g minbuza nl KAB BSB 10 2e S minbuza nl

Cc jl0 2e|t
Subject RE|Q 2^sitie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

il0M2e^
Eens om reisadvies nog eens “aan te scherpen” Zoals ik vorige week signaleerde staat in de samenvatting op de app van

BZ dus niet het volledige advies alleen dat COVID gerelateerd noodzakelijke reizen gemaakt kunnen worden Het

advies moet zijn in het geheel niet reizen en nu het land met voorrang verlaten etc

|1Q 24
Sent with BlackBerry Work

wyjTV blackberry com

PQL 10 2b | [[10 2^ ^ 10 2ey

10 2e @minbuza nl

289202
fS mitibuza nl



Date Monday 12 Jnl 2021 12 48 PM

To tl0 2ey 10 2e 10 2e |@mmbiiza nl | 10 2e | ^ 10 2e ^@minbuza iil KAB BSB ^10M2e|
lQ 2^initibuza til

Cc ^10 2e|j|lbj^K| 10 2^@miTibuza iil 10 2e| | 10 2e

Subject R^~|0 2^ositie evacuatLebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk
We hebben via het Reisadvies iedereen al een keer opgeroepen om te vertrekken

Dat kunnen we nog een keer doen

Zolang er commercieel gevlogen wordt {en Turkish doet dat nog zover ik weet hoeven NTers toch niet met de Fransen mee

@minbuza nl10 2e

10 2e

From 10 29 I0 2e ^

Sent maandag 12 juli 2021 14 19

To | 10K29 | | 10M2e |
Cc 10 {2^ ^Q] 2^ ^ 10 {2e | Sminbuza nl 10 26 [{\i0 {2^

@minbuza nl

Subject R51^^ ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Yes uiteraard will do

Best regards

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl KAB BSB I0 2e @mlnbuza nl

S minbuza nl 1Q ^ 1Q 2e10 2e i0 2e

fl0 2e

i0 2e

10 2e

In Afghanistan

Ttl0 24 10 2e

3 nninbuza nl

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior | Malalai Watt Shar e Naw Kabul Afghanistan

E 10 2e

From 10 2e 10 2e 10 2e 5 minbuza nl

Sent maandag 12 lull 2021 14 16

To C 0 C2e 10 [2e ig3minbuza nl KAB BSB 10 [2e] S3minbuza nl

Cc IQ 26 [ IO 2i fe 10 {2e ig minbuza nl 10 {2e 10 {26 10 2e g minbuza nl i 10 2e[t 10 2e

10 2e minbuza nl

Subject FWlO 2^ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Dag 10 2e

Kunnen jullie dit morgen precies navragen bij de I0 2a ’ We weten dat de FR inderdaad NGO medewerkers evacueert maar

ook artiesten journalisten HRD etc Meer detail is welkom

Mbt lokale medewerkers van NIse NGOs of van lokale NGO partners we krijgen al verschillende verzoeken binnen

ze binnen en ook 10 2e Ik zal proberen hier meer inzicht in te krijgen

Dank alvast

10 2e krijgt

10 2e

I0 2e @minbuza nlFrom

Sent rnaandag 12 juli 2021 14 06

To | iOK2e | ||lO 29 U 10 2e

10 2e

@minbuza nl | l0 2a |j Q 24»j I0 2e |@minbuza nl 10 2e 10 29

10 29 @minbuza nl

Cc^p0 [2^j |i0 [2e[f^ 00 2a] @minbuza nl

Subject R|10 2 f ositie evacuatiebeleid AFGH binnen EU vertrouwelijk

Goedemorgen I0 2e

Bedankt voor het delen en je telefoontje vanmorgen

Ongeveertwee weken geleden kwam het volgende bericht uit https www france24 eom en asia pacific 20210630 afghans who

worked for france get a chance at asvlum E2 80 93 and spark an exodus

Is jullie wellicht al bekend hoe dit gevallen is en of de Fransen hier gehoor aan gaan geven het meenemen van lokale medewerkers

van NGQ s naar Frankriikb Zouden we soortgelilke verzoeken kunnen ontvangen vanuit partners waar iullie mee samenwerken

Hartelijke groet

r 00ll8 289202
1



Van | l0 2e | ^ 10 2e |
Verzonden zondag 11 juli 2021 17 34

Aan

10 2e @minbuza nl 10 2e IO 2e

00 2a] @minbuza nl KAB BSB 10 2e @minbuza nl 3[l0 [2^J^10] 2e^ j [10 26 | giminbuza nl

Onderwer|i^l|0 2|p^sitie evacuatiebeleid AFGH binnen ED vertrouwelijk

10 2e @minbuza nl

| I0 2e |@minbuza nl | i0 26 | lQ 2e |@minbuza nl10 2« {10 2e @mindef nl

@minbuza nl iQ i 2e |^^ 2410 2«

10 2a 10 2a

1 1 ] 2a

10 2a

10 2e

| 10 2e H 10 2~i l

10 2e

10 2e

10 2^

00118 289202



lOK2e [jmm I0 2e |@minbuza nI] jiO 2e| |lO 2^H I0 2e |@minbuza nI]
lO 2e |T ioj ^

|i0 2e| Wed 3 11 2021 1 49 02 PM

Subject RE Translators

Received

To

From

Wed 8 11 2021 1 49 04 PM

Haha laat dit maar aan jou over ©

From | 10 2e | |10 2^
Sent woensdag 11 augustus 2021 17 14

10 [29 L| 10K2e]|
Subject FW Translators

10 2e @minbuza nl

10 2e @ min buza nl 10 29 [ I0 26 10 2e @minbuza nlTo

Lof van de| I0 2a | jtt wat we ult NL horen

© |l0 2d

10 29 D 2eFrom

Sent woensdag 11 augustus 2021 12 42

To I [1Q 2b

Subject^ lO 2s Translators

I0 2e @minbuza nl

Dear 10 2s

it always impressive that the Netherlands come up with pragmatic and workable solutions

I0 2a is quite impressed with your idea and so am I

Could I quickly call you to ask some question and see if we could coordinate

Best

10 26|
l|0 2^

10 2e f 2^
l|^

jgjmlnbuza nll10 2e 10 2e 10 2e

August 2021 12 00
10 2e

Hi 10 2e

Good that there will be a meeting Rather than pushing for the acceptance of LP which are not accepted by the UAE anyway we

should push for faster processing of the passport applications by the Government

With regard to the visa We are in the process of designing this procedure

But in short it should work likethis

I0 lb

What we still have to do is to discuss this with the airline and provide them with a specimen

I assume they will want an official letter from us that the scanned visa is valid and that airline will not be fined

I anticipate no problems from the airlines but still have to contact them after approval for this procedure form The Hague

Regards

10 {2e
001 289207



Embassy of the Kingdom of the Netheriands

Road of Ministry of Interior

Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

10 2e

_dOK2feui^K^
£| { t0 2e l@minbuza nl

10 2e 0 2eFrom

Sent woensdag 11 augustus 2021 11 42

To I [10] 2e | [[l^ | iO 2eT

Subject 10 2€yranslators

@minbuza nl

DeaK10 2e

sorry this has slipped my attention

But as far as I understood we ll put our heads together within the like minded community to address this issue with GIROA

10 2a [said they would host a meetingthe upcoming Monday

As mentioned in yesterday s meeting we had some cases where a laissez passer was sufficient for LES to leave the country

albeit very few isolated ones

If I may could I ask for aquickheadsupon how you cope with issuing electronic visas for your LES through Istanbul

Ajl0 2a[is processing biometrics for us in Kabul we are faced with the problem of physically taking applicants passports from Kabul

to Istanbul {DHL initially said they d manage but backed down Therefore learning from you could be very helpful

Thanks so much and best regards
10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

10 26

Dear Colleague

Just a quick check

To my understanding the GiROA does not allow translators to leave the country without Afghan travel documents

Is this still correct orhasthe 10 2a Em bassy found a way to solve this problem

Many thanks in advance for your reply

Kind regards

10 2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior

Malalai Watt Shahr e Naw

Kabul Afghanistan

E| 10 2e l^minbuza nl

00119 289207
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I0 2e I tlO 2e|

|l0 2e| Thur 9 16 2021 5 23 09 PM

Subject FW Letter from Taleban to| I0 2e

Thur 9 16 2021 5 28 11 PM

Letter from Taliban 12 September 2021 odf

To

From

Received

From I 10 2e |c] I0 2e | g unn dk

Sent donderdag 16 September 2021 10 13

10 2e 10 2 I0 2e I0 2e @gov se | 10 2» |@formin fi

@minbuza nl

@gov se

^ 10 2e Informin fi || 10 2e ^^0K2^]|^ nOK2e |@minbuza nl | QOM^e ^ | 10 2e | | 10K2e

10 29 gformin fi 10 C^^ g fQrmin fi

Subject Letter from Talebanf 10 2e |
Dear all

Please find attached FYI a letter from Taliban to Griffith

@mfa noTo

10 2e

Best

O 2 0
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4iiil jISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN CjjL^I jLj

Ministry of Foreign Affairs
^jiJj ■

■V

W«I 3 s ttnf]

Subject Proposals of the Is amic Emirate for the Geneva Conference on Humanitarian Assistance

10 sept 2021 C^izDate

Your Excellency

Martin GritTiths

UN s imder Secretaiy General For Hujiiiinitanan Affairs

Following our discussions we would like to present foitowiiig proposals to iho upcoming conference

on humanitarian assistance of iHendly countries and international donors for Alghanistan

1 Wc assure you that we will remove previous and current impedements in front ol your assistance and

all related projects working under super\ ision of UN and other intemationa] organizations in

Aftdianisian and all partners will be fully allowed to help the vxtSnerable people of Afghanistan In

current situation

2 The government ofAfghanistan will protect life property and honor of Iho humaniiarfan workers and

will remove hurdles in front of them

3 The Government of Afghanistan will safeguard sanctity of the compounds of the United Nations and

all other humanitarian organizations and w ill draft a mechanism on the basis of mutual consenL

4 The most basic humanitarian areas i c health education and unemployment are urgently need to be

addressed m current situation in Afghanistan whether these areas are covered by re implememation

and completion of previous projects or planning and development of nc\v projects

5 Reconslniction projects that were active and particilly completed should be fully concludcdn otherwise

all oJ these projects w ill be wasted moreover new projects should also be initiated

6 fhe new government of Afghanifitaii Jieeds international assistance to iTght narcotics The Afghan

government lias the responsibility to treat around four million drug addicts in the countiy and to create

jobs opportunities Ibr them besides this we will do more efforts to control narcotics as well

I

1

i
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7 Prajects hailed by the World Bartk Asian Development Biink and other donors in Afghanistan should

be reaeiivaicd as soon as possible TIic remaining salaries and funds of the past should be paid as soon

as possible oihervvise we fear ihal mo r people will be unemployed and will face poverty

Sh The current govcmmeiu of Afgluiiiisiari has invited lonner employees to return lo iheir jobs In the

absence of iniemcitional assistance mnny people w ill risk of unemployment due to lack of

opportunities

9 Wc expect from international communiiy to rcpairiate ex Afghan cadres The money spend on them

abroad should be spent on tliem inside Afghanistan because on one hand it will lessen the cost on

international communiiy and on tlie other hand these cadres will be employed in iheir respective

specialties inside Afghanistan

10 Besides emhezzlemems aids weregiven to the government of Ashraf Ghani But now to give salaries

nd benefits in due lime to the remaining employees men and women these aids should continue to

our go\ emmem That will also help in reactivation of all goveniments institutions

] L We expect from tniemauonal community not to leave Afghanistan alone to avoid mass migrations but

to help us returning Afghan refugees to their owm country

12 There is need to reorganized security and defense forces in order to ensure the security of the country

The current govemment of Afghanistan needs more assistance and equipments in the military sector

13 The new Govemment of Afghanistan is doing its best and expects all parties to implement all the

commilmenls of the Doha Agreement in order to take swift steps towards the developmenU

reconstruction and delivery of humanitarian assistance to Afghanistan

14 The Govemmeni of Afghanistan is committed lo reaching out to the w^orld through participation in

intematinnal forums and therd’ore request relevant sides to pave the vvay fbr future participation in

such forums

15 As die Govemment of Afghanistan made it clear in all public forums that it is committed to all rights

of women rights of minorities and principles of freedom ofexpression iii the light of religion and

culmru therefore we once again reiterate our commitment and will gradually take concrete steps w^tth

the help of the imcrnational coninuinity

With sincere regards

nicer KIpifiMuttaqi

Minister Ilf Foreign Affairs

00121 295185



I0 29 | ^ l0 2e |[1 I0 2e |@minbuza nl1 jlO 2e| |iO 2€^^ 10 2e |@minbuza nll 10^ I0 2e ||tl0 2e

iQ 2e |@minbuza nliriQ 2^ MP ^^l I@minbuza nl1

I i0 2e 1 1 10 2» | I0 2e feinbuza nl] I iOK2e | | 10 29 | 10 29 |@minbuza nl] | 10 2

10 2e feminbuza nll I 10 29 [[10] ^1|| 10 2e |@tnin^za nll

From

Sent

To

Cc

10 2e | |l0 2e|
Wed 9 15 2021 7 18 06 AM

Subject Kabul postbussen
Received

IMG Q137 PNG

Wed 9 15 2021 7 18 07 AM

Uit de Td^raafvandaag

Sluiting postbus Kabul@miubuza iil per 17 9 21

Aandachtspunten
als al die berichten daarnanaKAB CA gaan dan kunnen we dat niet alleen aan die postbus blijft dan bij voorkeur centraal beheerd door het Dept

door SCOT leden of een consulaire h0 26

wat wordt het beleid voor vragen die ons via KAB CA bereiken

Groeten

I0 2d
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Subject Spreekpunten M MR

Received Thur 9 16 2021 5 53 45 PM

MR spreekpunten Afghanistan dossier 17 September 2021 docx

Verzonden met BlackBerry Work
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MR spreekpunten Afghanistan dossier 17 September 2021

Aangeven Ook na het debat van afgelopen woensdag zijn we nog niet klaar Dit dossier blijft bij
ons Komende tijd een aantal sporen

Informatievoorzieninq zowel aan Kamer aan WOB aanvragers en t b v de verschillende

onafhankelijke evaluatiecommissies Leidend principe maximale transparantie Niet

mondjesmaat en dan telkens opnieuw weer

Drie evaluates de Resolute Support Mission doet lOB de 20 jaar Afghanistan evaluatie

de evacuatie evaluatie de laatste twee allebei onafhankelijk en extern

BZ mailbox hoe vender met meer dan 23 000 aanvragers Vandaag 17 8 gesloten Team

sorteert nu alles uit Hoe dan vender Is een gezamenlijke inspanning van drie ministeries

Mode Belhai het lOM UNHCR spoor uitlopen en een Internationale coalitie opzetten

Minister BHOS zal voorvliegen op dit spoor

Voortqezette evacuatie van NL ers defensietolken en Belhaj ers die al op evacuatielijst
stonden We kijken naan lucht en landmogelijkheden BZ in the lead Wij houden wekelijks
contact met de NL ers en Belhaj ers Ook een team dat met tolken contact houdt DEF

Dlplomatieke verteaenwoordialna In Kabul samen optrekken met Europese partners

Spreken MP en ik vanavond over me 0 3 SaNB veiligheidssituatie moet toestaan en mag

geen erkenning van het regime Impliceren Ook een flip side zodra de post operatloneel
zal de Kamer verlangen het werk aan motie Belhaj voort te zetten want de indieners van

Belhaj menen dat het werk niet voltooid Is dat bleek overduidelijk tijdens het debat

Nogmaals we doen dit dossier in gezamenlljkheld Doe een beroep op iedereen om die

gezamenlijkheid ook in de follow up fase vast te houden

1

2

3

4

5

6

Achtergrond recente ontwikkelingen

• Afgelopen woensdag kwamen s avonds laat 46 mensen aan met bestemming Nederland

naast 72 Afghanen voot|0 2^fen 9 voor BEL met een charter die door NL geregeld was

• Noodzaak voor een charter zat in het felt dat een aantal mensen illegaal de grens over was

gekomen en dus niet op een commerciele vlucht konden Het waren NLse paspoorthouders
en tolken met hun gezinsleden

• Vanavond komen er vier mensen met een reguliere lijnviucht aan uit Islamabad die ook uit

Afghanistan afkomstig zijn
• Morgenochtend heeft |lO ^l weer een vlucht vanuit Kabul aangekondigd en dag daama

waarschijnlijk weer Op die vlucht kunnen voor het eerst gemengde gezinnen mee Voor de

eerste vlucht staan 33 mensen opgelijnd 5 mensen van de oorspronkelijke groep bleek

zelf via Oezbekistan naar Duitsland te zijn gereisd
• Er blijven mensen van onze lijsten op de ambassade in Islamabad vragen om consulaire

hulp die illegaal de grens over zijn gegaan Andere EU lidstaten ervaren hetzelfde

problemen
• Vanavond gesprek met MP Johnson samen met MP Afghanistan staat daarbij prominent

op de agenda
• Taliban stuurde op 10 September een brief naar USG Griffiths n a v zijn reis naar

Afghanistan Naast diverse toezeggingen om obstakels voor humanitaire hulpverlening te

verwijderen rechten van vrouwen te respecteren en veiligheid te garanderen is meest

saillant de verwachting dat de internationale gemeenschap ex Afghan cadres repatrieert
zodat ze ingezet kunnen worden op hun specialiteit Mogelijk een indicatie van houding van

Taliban v w b uitreismogelijkheden voor Afghanen

00124 295078
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0 2o
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•
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O 2«0

19 11 2020 8 10 29 AM] 0 2^ G morgen | iQ 2e | en |iQ 29j jk wilde jullie qisteravond niet storen maar hebben jullie m’n mails met

verzoek DVB om info voor^ I0 2e lover gevolgen voorgenomen troepenterugtrekking gezien Ze hebben dear straks ik schat rond 8 30

uur NL tijd al SMO voorbespreking dus heeft enige haast Ik ga nu ook ontbiiten en de bond uitlaten dus kunnen jullie me een appje
sturen als je de info hebt qestuurd Dan zet ik meteen door Dank en qroetip^
[19 11 2020 8 10 54 AM] 1Q 29 | | 10K2^ Yes

[19 11 2020 8 10 59 AM] 1Q 26 | | 10K^ We zijn er mee bezig
[19 11 2020 8 11 21 AM^j 0 2^lTop dank

[19 11 2020 8 11 42 AM] i0M2e | | iQK2e | Gaat over gevolgen voor nise militaire presentie de vraag van | i0 2e

[19 11 2020 8 14 09 AMTC Q 2^ Ja maar | i0 2e || iO 2e | yroeg ook om gevolgen voor post Kabul en Bagdad Dal staat eigenlijk al in

jullie bericht van eergisteren toch Maar wellicht hebben jullie nog een update Dank

[19 11 2020 8 15 13 AM] io 2e | | i0 2e | Klopt Dat staat al in ons bericht van eergisteren
[19 11 2020 8 17 56 AMV Q 2^ Top Voegen jullie dat mil en post dan samen Dan zet ik door

[19 11 2020 8 18 14 AM] I0 2e |i| iOK^ Ok

[19 11 2020 8 23 02 AMT 0 2| lk heb je de input van BAG even doorgestuurd ter info In Irak echter minder ingrijpend

[19 11 2020 8 23 15 AM] I0 j2e | ] 10 ^ Dank

[19 11 2020 9 28 14 AMIfo [2^k moet^nog even

kopieer jullie in en geef aan dat update zsm voIgt Is dat okay

[19 11 2020 9 28 36 AM] I iQ 2e | | 10 ^ Het komt er nu aan

[19 11 2020 9 28 52 AMl[ I0 2e Per mail direct aan I0 2e en jou en betrokkenen

[19««r^^0 9 29 06 AMT]lQ 2| Okav dank

[19Hx Lt 0 9 29 20 AMJiO 2« Nog beter^

[19 11 2020 9 29 26 AMI I 10 26 | | 10K2^’ Ok

I0 2e Weetje wat Ik mail stuk van eergisteren aan DVB

289240



[24 11 2020 1 37 48 PM] 1Q 26 I0 2e

24 11 2020 1 38 07 PM] 1Q 26 I0 2e

24 11 2020 1 38 18 PM] 1Q 2e | | 10K2^
24 11 2020 1 38 32 PMlfoXS^
24 11 2020 1 38 42 PM] 10 2e | | 10K2^
24 11 2020 1 38 58 PM] iQ 2e I0 2e

24 11 2020 1 39 14 PM] iQ 2e I0 2e

24 11 2020 1 39 26 PM] I0 2e | | 10K^
24 11 2020 1 40 44 PMro 2^
24 11 2020 1 40 47 PM] 10M2e |d 10 {2^

11 1

[24 11 2020 1 40 58 PM] I0 2e | ] 10 2e L

[24 11 2020 1 41 52 PM]fO 2

[24 11 2020 1 42 01 PM] 1Q 26 | | i0 2e | 4
[26 11 2020 9 41 11 AM] 1Q 2e lOK^e Morgeri| 0^ Hoop dat je tijd hebt om even naar mijn mail te kijken Gaat orri EU statement

dat idealiter vandaag uitgaattav vredesonderhandelingen Wat mij betreft is tekstakkoord Graag je blik Dank I io 2e |

[26 11 2020 9 52 37 AMY 0 24 Dank voor je app heb meteen gekeken en gereageerd SuccestifoH^
[26 11 2020 10 15 50 AM]1 iO 2e | | 10 ^ Super dank

^

[24 12 2020 10 49 08 AM] 1Q 26 iQ 2e Hat^^^heb niet de hele tijd toegang tot maii Laat je me weten of de I0 2a benaderd

gaat worden

[24 12 2020 10 49 14 AMl| iO 2e | | i0 2e | Dank je ❖

[24 12 2020 12 11 47 PMiffO 24}lk heb jullie net gemaild Samengevat |{l0 2e ] zal de | iPM2^bellen Netjes om hen te informeren

inderdaad maar we houden het liever iow key Defensie stuurt vandaag een Kamerbrief Daar kunnen juliie dan naar verwijzen en bij evt

vragen reageren volgens de vier buliets zorgvuldigheid geboden inventarisatie gaande contact met OM opgenomen meidpunt wordt

overwogen verder verwijzen naar Defensie die ik eerder stuurde

[24 12 2020 12 11 57 PM}l0 2 Groet[t0 12M
[24 12 2020 12 12 48 PM] l0M2e | | lOK2e rok heider Veel dank voor sneile actie

[24 12 2020 12 14 10 PM]| io 2e ||| iOK2e | We kunnen altijd nog opvolgen richting
nu 00k al appropriate vinden maar ik iaat dit verder aan juilie

[24 12 2020 12 14 36 PM]| iQ 2e | ] lOK2e | We voigen jullie lijn verder hier

[24 12 2020 12 14 46 PM] I0 2e | | 1QK^ Fijriekerst

[12 01 2021 11 18 34 AM||o 2^}Goedem Tgen I ^0 2e [ jk zag je mail met belangrijke punten Zullen we daar even over bellen Dat

schakelt wellicht sneller makkelijker Bijkomend voordeel is dat we nu in dezelfde tijdzone zitten en betere verbindingen hebben Ik heb tot

11 uur geen afepraken dus bel maarwanneer het je schikt Groeten |M^
[12 01 2021 11 19 32 AM]| 10M2» | | lOK2e | Over 10 min

[12 01 2021 11 19 42 AM] 0K2j Prima

[12 01 2021 11 31 42 AM] Bel ji] mij Of zal ik iou bellen

[14 01 2021 10 42 45 AM]|o 24 Goedemorgen | io 2e [ ypor de zekerheid 00k per app kunnen we 00k al om 10 30 uur wandelen Er is

bij mij namelijk om 12 uur een oela^praak met de] I0 2a ^bijgekomen dus wordt 11 krap voor mij Of anders vanmiddag om

15 30 uur of morgen om 11 uur Handigste is om voor Stadscafe Van der Werf afte spreken tegenover Museum Volkenkunde Groet

QKsH
[14 01 2021 10 43 30 AM]^0 [2^fetadscafe Van der Werff

Steenstraat 2 2312 BW Leiden
071 513 0335

https goo gl maps S6rqzZaFiYunuTMI9

[14 01 2021 11 13 26 AM]| iQ 2e | | iOK2e | 10 30 is ok Ikzie jezol

[14 01 2021 11 13 47 AMjfi o 24i Top Tot dan

[07 05 2021 1 01 02 PM] I0 2e | | 10K^ We zitten klaar bij ms teams

[07 05 2021 1 01 20 PMK] Q 2ftlk bel nu

[07 05 2021 1 01 26 PM] i0 2e | | 10K2^ Jekuntbij mij inbellen

[07 05 2021 1 01 39 PM] I0 2e | |nOKa^ |iO 2^ is bij mij

[23 05 2021 1 33 25 PM 0

2|iHoi goede discussie in BR en goede update van jouw kant 00k

[28 05 2021 1 33 28 PMr Q 2f Ik wilde nog wel politick punt maken over intentie om te blijven mits maar heb uiteindelijk ervoor

gekozen dat niet te doen om die discussie niet te heropenen met als risico dat de positieve consensus zou worden doorbroken

[28 05 2021 1 33 34 PM]f^ Groet fo ^
[28 05 2021 1 34 59 PM]| 10 i2e | | l0 2e ^
goede kant op gaat En we gaan er het beste van maken

[02 06 2021 3 55 48 PM] | 10 2» | | iOK2e | fo^ ik hoor net dat de postraadvoorzitter een mail heeft gestuurd namens lokaal personeel
aan Sjoerd Sjoerdsma over hun wens dezelfde feciliteiten te krijgen als de tolken Just FYI ik weet niet wat voor een effect dit gaat
hebben niet veel wat we hieraan kunnen doen

[02 06 2021 3 56 07 PM] I 10 26 | | lOK2g | Never a dull moment

[02 06 2021 4 38 08 PML OK^OThanks goed om te weten Kan ik hen niet kwalijk nemen

[02 06 2021 4 38 55 PMy Q 2« En onder ons als je het mij persoonlijk vraagt mag er best wat meer politieke aandacht voor onze lokale

medewerkers

[03 06 2021 10 12 13 AM][[^ Hoi[ii0 M] gesprek M^o^ver lokale stafvindt donderdag 10 6 12 00 12 30 uur plaats Vanuit DAO

een Ians voor breken dat |ij er digitaal bii bent Zou |e kunnen Groetf 0 2^
[03Hy Lt 1 10 22 50 AM]| I0 2e | | 1Q ^ Ik kan I Dank voor jullie effort Dat is 14 30 15 00 uur Kabul tijd Ik kan digitaal aart

vanuit VIP lounge van vliegveld dat zou moeten lukken Ik vlieg nl 16h20 uit

H 1

] Ik zou eerlijk gezegd datli0 2a

as goed zo we gaan verder nu met het uitwerken van opties Ik heb het gevoel dat het de

289240
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[03 06 2021 10 23 19 AMj o^Top Geef ik datdoor Ik geefje cc

[03 06 2021 10 23 26 AM] I0 2e |j| iOK^ Super

[03 06 2021 10 25 10 AMy 0 2^ Bijna in Den Haag dan log ik in en maak ik er even een correcte mail van niet zoals m’n mail van

gisteravond laat over die motie j
[03 06 2021 10 25 21 AM][ 10M2e | l lOK2e | Not to worry

[03 06 2021 10 25 58 AMV Q 2 tNeh sloeg ook niemand op aan Vend ‘t vooral sufvan mezelf^

[03 06 2021 10 26 41 AM]J l0M2e | | iOK2e | Kan gebeuren

[03 06 2021 1 35 35 PM] £^ ]Vraag vadfiQekun je 10 6 dan wel via MyRoom inloggen Dat is harde voorwaarde gezien de

vertrouwelijkheid van het gesprek MS Teams of Zoom zijn niet veilig genoeg

[03 06 2021 1 37 08 PM] 10 2» | | iOK2e | ik check even volgens mij kan je via Webex ook my room in Ik laat nog weten

[03 06 2021 1 37 23 PMI 0 C2|lFijn
[03 06 2021 6 01 02 PMt]0 2llomdat ik morg^en slecht bereikbaar ben stuur ik de vraag van| ^0 2s |wel even aan je door Dan kun je

danki

rechtstreeks naar hem reageren Groet[|0 2^
[07 06 2021 12 28 03 PM] 0 ^ This message was deleted

[07 06 2021 12 28 29 PMV QV2{illCnm nit \r\uh MvRnntn | nOV2e1 |

[07 06 202l 12 29 34 PM]f^ | ^

een mooie functie op de politieke afdeling in New Delhi

07 06 2021 12 34 57 PM] 10 2» | | i0K2e | f[0K2^ heeft het uitgezocht Moet goed komen we zullen het nog even testen

07 06 2021 12 35 19 PM][ 0 [2| Top dank

07 06 2021 12 36 08 PMy 0 2{jGeef ik nog wel even door zodat we zeker weten dat het ook bij Q0 2e
pp het netviies blijft staan ^

07 06 2021 12 37 35 PM]1 1Q i2e | | iOK2e i |
■

10 2e I
•07 06 2021 12 37 56 PMlf^jOkay dank

30 06 2021 1 23 21 PMl| iQ 2e | | i0 2e | Kunje nog een keer proberen
30 06 2021 1 24 20 PM] 0 [2 pkay

07 07 2021 8 08 24 AM] I0 2e | | i0 2e | Morger fOK2^ Zullen we vandaag even bijpraten met alle ontwikkelingen die er zijn Dank ❖

07 07 2021 9 33 20 AMrio 2i Prima| I0 2e | schikt 12 uur NLtijdje
10 07 2021 10 05 47 AM

10 2e

t|0 24Hoi| 10 2a [ ik hoorde dati0 2j heeft gebeld met de uitkomst van de MR Niet alles wat de lokale

medewerkers wilden maar wer^eel zeker als je bedenkt waar we in november nog stonden En eindelijk duidelijkheid Ik hoop dat het bij

jou en jullie goed is gevallen Groeten| [|0K2jg
[10 07 2021 10 07 39AM]| 1Q {26 | | iO 2^ FAbsoluut En dankvoorjulliewerk
Ik houd nog even vertrouwelijk onder MT leden en zodra ik schriftelijke bevestiging heb zal ik lokaal personeel informeren

[10 07 2021 10 08 30 AM] iQ 2e |d i0 2e | En dan gaan we verder uitwerken aan voorkant qua procedure en met DOPS

[10 07 2021 10 08 51 AMj 0 2^ Okay Ik ga nog wel even achter die schriftelijke bevestiging aan

[10 07 2021 10 09 09 AM] I0 2e |^ 10K^ Heel fijn dank

[10 07 2021 10 09 29 AM] 10 2» iOK2e ik stuur zo nog even een mail ter follow up van tolkendebat

[10 07 2021 10 09 56 AM] I0
pe iQK2e Maar een goed weekend voor jou ❖ ook belangrijk

[10 07 2021 10 11 23 AM] 0 24 Thanks Kwam totaal uitgedroogd en met knallende koppijn uit dat bizarre debat dus ga nu inderdaad

maar even weekend pakken

[10 07 2021 10 11 46 AM]| iQ 2e | | i0 2e | ja is belangrijk Jullie eigen R R^

[10 07 2021 10 12 21 AM]io 24 »»

[14 07 2021 2 28 49 PM] | 10 2^ | l iOK2e | ottached
[14 07 2021 2 35 04 PM||iQ [2|lDank ik geef het door EN eens komtgoed

[21 08 2021 7 28 47 PMi iQ 2|jwat een supergoed nieuws van onze lokake staf I I0 2e || Heel blij mee Sterkte succes nog daar en stay
safe

Link

[21 08 2021 8 17 10 PM] | l0 2e |d l0 {2e | Jafijn he

00125 289240



10 2» [ ^0^ I0 2e I@tninbuza nl1 1 i0 2e l I lQ 2e

I0 2e |[| lOM^e |@rn inbuza n I]
From iO 2^ ^iO 2^
|l0 2e| Tue 9 7 2021 3 54 13 PM

Subject RE besluiten reizigers
Received

10 2e @minbuza nl] I0 2e [To

Tue 9 7 2021 3 54 00 PM

Ik heb geen opmerkingen Er staan nog wel belangrijke vragen in die hopelijk zsm beantwoord zullen worden Zeer eens met punt

van BO_OM op termijn Is ook breder goed voor amba Eens met punt I0 ^ f

i|0 24 ^ ri0 2e |@minbuza nlFrom

Sent dinsdag 7 September 2021 16 24

Totf^ pl0M^ 1 10 126 |@minbuza nl | 10K2e ^
Subject FW besluiten reizigers

I0 2e 10 2e @minbuza nl

10 2Beste

Graag jouw blik op bijgaand stuk met het verzoek het naar I0 2e door te sturen met jouw mogelijke input

10 2e goed stuk dank Mijn enige punt betreft het bijstellen van het tekstbericht aan Nederlanders dootiO^^Doha
I0 2e informeert de DCV ambtenaar van dienst en de crisiscoordinator na bericht dat vlucht ophanden is en moet ook de

scotters informeren over aankomst van de vlucht Is het dan wellicht niet teveel | 10 2e | ook te vragen het tekstbericht aan

te passen

Hartelijke greet

if^

From | l0 2e | I0 2e |
Sent dinsdag 7 September 2021 16 12

To | iQ 26j~| [£^ 1Q 29 aminbuza nl

Subject FW besluiten reizigers

10 26 @minbuza nl

I0 2^ £ou jij dit stukje willen bekijken en daarna naar

sturen

10 2e willen sturen die het vervolgens weer naar 10 2e kan

1 2e

From | 10 2^ ^10 2e^ \ 10 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 15 10

To | l0 2^]| r l
~

Subject besluiten reizigers

ig minbuza nl

10 2« @minbuza nl

In Geel mijn aanvullingen

Gr

t 2e

00126 290015



10 2e f10 2e 10 2eTo @minbuza nl]

@minbuza nl]1Q 2e 10 2e | 10 2eCc

From 10 2^ ^iO 2^i

|l0 2e| Mon 9 6 2021 10 56 17 AM

Subject FW | 10 2« | ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken
Received Mon 9 6 2021 10 56 00 AM

Weer zo n geval waar we volgens mij niet vender komen dan het verhaal rond te laten cirkelen wat a I is het niet terecht heel

slecht Is voor ons mlnisterie zelfs indien er zaken van ons verwacht worden die we niet kunnen doen

Frorrfcl0 2 ^ 10 2b 10 2e 6 minbuza nl

Sent maandag 6 September 2021 11 51

To Kabul evac 10 2e @m inbuza nl IO 2^J^ 2e 10 2e gminbuza nl DCV fc 0 2tj^rninbuza nl

Cc COM ■^l0 2€^rnlnbuza nl I0 2e gimlndef nl

Subject RE ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken

komt niet op de tolkenlijst voorDe naam

10 2b

10 2a i0 2e 10 2e I0 2«i [10 2e 10 2e 0 2n

10 2€

10 26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2b 10M2B 10M2B 10 2e

10 2® 10 2e 10 2b 10 2b

10 2e

RBBds bBoordBBld bij 2 00es

00127 290065



10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
^0 2^ ^10 2ej
Mon 9 6 2021 11 00 14 AM

From

|i0 2e|i
Subject FW

Received

ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken10 2e

Mon 9 6 2021 11 00 00 AM

Eerste email aan Kabul minbuza door i0 2e ^
Eerste email aan Kabul minbuza door

~

i0 2^l^df
Inzake visum vanuit |nov7Pibnders I mqw26^ Ifnpj

Info ID s odf

Ik cc jou toch ook omdat er een geluidsopname bij zit die laat zien hoe moellljk het is om te communiceren

Volgens l0 2 i0 2s^taat de man waarom het gaat niet op de tolkenlijst maar ooit zal hij toch eens een antwoord moeten krijgen Ik

stuur het je als voorbeeld zoals ik in mijn mail van net al schreef Ik weet niet zo goed hoe dit vender structureel opgepakt meet

worden

10 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 6 September 2021 08 44

Tol 10 2^ i0 2a| 10 2e @minbuza nl j 10 2e 10 2e @minbuza nl DCV fc 0K2^minbuza nl

Cc COM ■tiOK2sjgirninbuza nl

Subject FW ff ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken10 2e

10 2e @bbl ggz nlFrom 10 2e

Sent zondag 5 September 2021 05 08

To I0 2e @fgga leidenuniv nl iQ 2e grninaz nl 10 26 @minaz nl

10 2e 10 2e 10 2e @mindef nl 1Q 2atS nu nl@iwps org af 5 minbuza nlCc 10 2e

10 2e l@hotmail com ] 10 2e |@nieuwsuur nl | 10 26 |@telegraaf nl

@minbuza nl

^ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze gebruiken

10 2e

10 2e

Subject [ 10 2e

ISAF Vorige mail komt van verkeerd e mail adres graag deze wissen en deze10 2e

gebruiken

Zeer geachte minister president drs Mark Rutte

In de bijlagen wederom een opname die laat horen dat het echt helemaal fout gaat op de afdeling 24 7 het

alarmnummer met het crisisteam Ik wil u vragen om in te grijpen omdat de verantwoordelijke minister niet en

nooit thuis geeff Tot nu toe althans

Deze opname is opmerkelijk daar ik bel met een legitieme vraag inzake een de verblijfsprocedure om voor een

tolk die zowel voor Nederland als i0 2e gewerktheeft Mijnheer heeft sinds 21 augustus hebben zowel

mijnheer zelf Eerste email aan Kabul minbuza door I0 2e pdf d d 21 08 2021 en vervolgens ik Eerste

email aan Kabul minbuza door pdf d d 21 0S 2U21J

Sindsdien hebben wij beidenniets gehoord ikzelfverder ook niet van de overige tweehonderd aanmeldingen die

ik heb gedaan l Niets [

Punt van dit verhaal is is dat mijnheer met geluk via de is gekomen Op doorreis naar10 2e

10 2e

Het is niet dat mijnheer niet blij is dat hij veilig is alleen zijn helaas zijn I0 2e en zijn er niet bij Zij
zitten beiden nog vast in Kabul Hoe dit zo komt is voor datgene wat u kunt horen op de opname niet relevant dat

comt op een later contactmoment nog aan de orde Het verhaal is al triest genoeg want mijnheer wilde naar

00128 io 2e ofNederland want daar hij heeft recht op hij was tenslotte tolk voor beide landenl 290068



Zoals ik eerder al aangaf is de communicatie^ nu vandaag nog meer blijkt op foutieve procedures en oeverloze

bureaucratic vastgelopen Op de simpele vraag om mijnheer hier nu mee te helpen en of ons te adviseren de

afdeling 24 7 helemaal vast Syntax Error Dat er blijkbaar in de weekeinden is dat alleen in de nacht totaal

geen communicatie met het crisisteam te leggen is door de telefonisten van de alarmlijn is in geval van zaken met

een spoedig karakter in een nog niet afgeronde crisis eigenlijk gewoon een gotspe Het is evident en ten

oveivloede gesteld dat er uberhaupt geen communicatie mogelijk is met het crisisteam Deze man had al lang bij
de zogenaamde groep van 600 moeten zitten

Na dit telefoongesprek en na deze mail kan ik alleen maar vragen Mijnheer Rutte wilt u nu onderhand gaan

ingrijpen in dit verschrikkelijke gebeuren In angst verblijven is een ding maar heel veel mensen ook nog eens in

totale onzekerheid laten dat is onmenselijk en laakbaar Feit is dat geld water voedsel en kansen opraken Geef

iemand een zeker signaal van communicatie dan kan er namelijk een knoop doorgehakt worden en zo toekomsten

gebouwd

Ik begrijp dat ik eigenlijk voor mijn laatste mails naar BuZa zou moeten gaan pogen te contacten ik hoop ook dat

ik als hoofdverantwoordelijke inziet dat ik mijn best gedaan heb maar het eigenlijk iedere dag aan mij duidelijker
word dat dit compleet onzinnig is Ik kan mijn tijd en daarom uw tijd beter verdoen met deze oproep die

rechtstreeks uit mijn hart dat bloeit voor deze Afghaanse kwestie bloeit De Afghaanse Kwestie want dat is het

geworden

Rest mij niets anders dan de beste man waar ik deze mail in hoofdzakelijkheid voor opmaak te wijzen op zijn
rechten ook op die van een advocaat of een gang naar de Verenigde Naties Dat zou voor hem dan persoonlijk
inzake dit beleid doch dan in een andexe vormfout de tweede keer zijn in dezelfde casmstiek en hoofdgebeurtenis
met dezelfde lioofdrolspelers

Dan stel ik een ieder voor om naar het volgende gesprek te luisteren Inzake visum vanuil

mp3 d d 05 09 2021

10 2e

I0 2eVervolgens kom ik dinsdag
om de geluidsopnamen van de smeekbedes van onze groep 200 gesnoerde monden laten horen Ook die van zijn
familie De gebeurtenissen in Afghanistan zijn een intemationaal schandaal het is de Afghaanse Kwestie

geworden

laar de kamer

Metvriendelijke groet

en op verzoek van 10 2e10 2e

00128 290068



Crisisberaad Afghanistan opvang in N
22 08 2021 13 00 uur

Aanwezig l0 {2e| [l0] 2^ l 110] 2 | VCI f jO i^ 10 2e | IND ook

[I0 {24 NCC mede namens LOCC | 10 {2e j| 10 29 | NCC l[lO] 24i 10] 2

I0 2e j|l10] 2 | DPG J 10 [29 || [1Q 29 | HDPO j |0] 24| 110] 2 | Kmar [l0 24^ 10 {2e

COA ^fOK§l|^
JenV

namens

CCC | 10 2e 10 2e CCC

Grate dank aan alle partners in de keten mede namens 10 2e

Beeldvorming
Beeld COA finaezonden^

De eerste aankomsten zijn goed verlopen
Mensen zijn vaak oververmoeid en komen maar met zeer weinig bezittingen aan

Veel families met veel zeer jonge kinderen Erzijn ook verschillende hoog zwangere

vrouwen

De sfeer op de locatie is rustig Verschillende bewoners hebben al gevraagd wat zij zelf

kunnen doen en er is lokaal veel aanbod om te helpen Zo is de gemeentesecretaris lokaal

gaan bellen voor telefoon opiaders Mensen komen vaak aan met een telefoon maar zonder

opiader
De aantallen die zijn ingestroomd en die de komende dagen zullen instromen zijn

aanzienlijk Het is niet ondenkbaar dat de locatie ergens volgende week vol zal zijn Het

COA gaat altematieve opties verkennen en doet dat graag met alle betrokken partners
De instroom van anderen dan de Nederlandse caseload drukt uiteraard ook op de

capaciteit van Zoutkamp Verschillende bewoners zullen nog doorreizen naar[

Jcoed om datz s m te laten plaatsvinden

I0 2a

10 2a

Aanvullend meldtCOAdat

De samenwerking op Zoutkamp met de college s van Defensie loopt heel goed
Er Is sprake van enkele coronabesmettlngen daarvoor Is aandacht ook In het proces

Proces op Schiphol liep vanochtend zeer goed gisteren waren er wat logistieke problemen
Defensie meldt dagelijks tot en met de 25 augustus twee basisviuchten 07 00 aankomst

uit TBL 10 30 uit ISL De avond ervoor wordt bepaald of de vlucht doorgaat
Aanvullende MRTT vluchten komen wisselend op steden aan Amsterdam Brussel enz

Mensen met eindbestemming Nederland worden zoveel mogelijk gerouteerd naar

Amsterdam

Evacuees met andere eindbestemming dan Nederland

DPG meldt dat met

passagiers die in Nederland uit een vlucht ziin aekomen Blnnen korte termljn moet dlt zijn

opgelost Vender loopt er nog een casus met

I0 2a wordt gewerkt aan het laten ophalen van enkele

vangt de mensen op10 2a

Zoutkamp
In Zoutkamp wordt het drukker en er zijn personen die Nederland niet als eindbestemming
hebben Deze mensen moeten niet in Zoutkamp blijven maar zo snel mogelijk worden

doorgeleid
De twee zuilen voor I M zijn weer in gebruik na vervanging vingerafdrukscans Na de

basisregistratie moet nog verdere processing plaatsvinden Feitelijke registratie en

identificatie om het asielproces te starten

Er gaan in de kazerne naast Zoutkamp schietoefeningen door Defensie plaatsvinden JenV

heeft dit geflagd bij DEF Als de oefening niet wordt geannuleerd moeten de personen in

Zoutkamp hierover ten minste worden geinformeerd over de schietoefening

Psvcholoqische ondersteuninq

00129 290205



Vanochtend was de van BZ aanwezig bij de ontvangst van

de personen die landden op Schiphol Hij is vervolgens meegegaan naar Zoutkamp Zijn
beeld was in lijn met beeldvotming door COA

I0 2e

Oordeelsvorming
Evacuees met eindbestemminq Nederland

Verzoek van LOCC om de gegevens van personen aan boord zo snel mogelijk te blijven delen

Bij verzending van de lijsten zorgt BZ voor snelle verdere distribute aan de partners

KMAR heeft verzoeken gekregen om mensen te begeleiden vanuit het vliegtuig Verzoek om

die belasting te beperken
Er is onduidelijkheid over een vlucht die op Brussel zou zijn geland of zou landen maandag
met daarin 100 mensen welke naar Nederland zouden moeten worden vervoerd

Evacuees met andere eindbestemminq dan Nederland

Er zijn mogelijk ook personen die niet op de lijst staan Het zou gaan om mensen die nu op de

vlucht zitten vanuit Tbilisi DCV moet duidelijkheid krijgen of dit klopt
Ook lijkt het dat er personen zijn die een eindbestemming hebben opgegeven die niet worden

herkend door het betreffende land

Wanneer personen aangeven welk land hun eindbestemm ing is moet dat overeenkomen met

het beeld van het ontvangende land Indien dat niet overeenkomt worden deze mensen

opgevangen in Zoutkamp
Het NCC meldt dat gisteren

Schiphol Dit beeld wordt niet herkend door IND NCC vraagt of het mogelijk is dat mensen

uitstappen DCV gaat dit na

Het toestel dat vanochtend is aangekomen zou een tussenlanding in { I0 2a hebben gemaakt
CCC vraagt bij Def na of het mogelijk is dat er passagiers zijn uitgestapt

op paxlijst stonden maar er was maar een opI0 2a

Psvcholoqische ondersteuninq

HDPO vanuit werkgeversverantwoordelijkheid voor lokale staf met Defensie vanuit

verantwoordelijkheid voor tolken en COA en GGD bekijken hoe het proces voor psychosociale

ondersteuning verder ingevuld moet worden Bezien zal worden of en hoe er een aanvulling op

hetbestaande COA proces nodig is

Besluitvorming
DCV gaat na hoe het zit met een groep van 100 personen met eindbestemming Nederland die

op 24 augustus zou aankomen

DCV kijkt samen met de IND naar de casus waarblj
stonden maar slechts eei{i0 2atan de vlucht kwam

CCC vraagt na bij Def of de vlucht een tussentijdse landing in I0 2a heeft gemaakt en of bij
een eventuele tussenlanding passagiers zijn in of uitgestapt
HDPO Defensie COA GGD voeren overleg over psychsociale hulpverlening
DCV zoekt uit wat de eindbestemming is van de passagiers op de vlucht Tbilisi die landt op

Amsterdam in de nacht van 22 op 23 augustus

CCC geeft door aan DOPS dat er schietoefeningen gepland staan in de kazerne naast

Zoutkamp

op de paxlijstI0 2aI0 2a

00129 290205



I0 2e |@minbuza nn | I0 2e [ iO^ iQ 2e |@minbuza nn | i0 2e [ I0 2e

10 2e 1 1 10 2e I
Thur 8 12 2021 9 16 35 PM

To @minbuza nl]
From

Ssnt

Subject FW Perbriefing woordvoerder Ned Price over Afghanistan 12 8

Received Thur 8 12 2021 9 16 36 PM

Zieookvorige bericht

I0 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 12 augustus 2021 21 06

To KAB 4D^@minbuza nl 0 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e |i j 10 2e @minbuza nl I f10]f29T

10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e

@minbuza nl I0 2e ^ 2e

@minbuza nl

00 2e] ^ lOK2e |@minbuza nl I to 2e

10 [2e Sminbuza nl 10M2e

c 00 2^] @minbuza nl

10 2e @minbuza nl WAS PA 10 2e S minbuza nl

Subject Perbriefing woordvoerder Ned Price over Afghanistan 12 8

10 2e @minbuza ni I0 2e j I0 2e |@minbuza nl

@minbuza nl NYV PA | 10 2e |@minbuza ni10 2e10 {2e

lQ 2e ~|g 10 2 @minbuza ni

10 2e |@minbuza nl I 10 2e

c| 10 2e @minbuza nl 10i 2e T 10 2e

1Q 2e 10 i 2e giminbuza nl | 10 2^

10 210 2e

®minbuza nl

Cciiaga s

Persbriefing woordvoerder Ned Price State Department zojuist om 14 00 ET video ieverde weinig aanvuiiende inzichten op

Statement

We are further reducing our civilian footprint in Kabui in iight of the evolving security situation Expect to draw down to a

core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks

In order to facilitate this reduction DoD will temporarily deploy additional personnel to the international airport

The embassy remains open and we plan to continue our diplomatic work in Afghanistan Consluar services will continue

and that includes the processing of SI Vs program We will continue diplomacy with the Afghan government and people We

will continue our focus on CT

Visa tot nu toe meer dan 1200 Afghanen naar VS Additional flights will begin landing daily The total num ber will go up

rapidly

We will begin implementing these measures soon in close coordination with allies and partners No further details for

operational security reasons

SoS Blinken en SoD Austin hebben eerder vandaag met president Ghani gesproken

Q A

This is not a withdrawal this is a drawdown

Q will embassy remain open in its current location A embassy remains open in its current location and diplomatic

mission will endure We are planning for all contingencies not going to entertain hypotheticals

Q how big is the reduction of the footprint A not in a position to speak to numbers but diplomacy security assistance

humanitarian support and consular services will continue

Q is this a preparation for full evacuation A that is not true this is not a full evacuation Distinction between planning and

contingency planning We are undertaking prudent contingency planning

Q what message does this send to the people of Afghanistan A the message we are sending is one of enduring

partnership We have said from the beginning that theUSwillbea committed partner to the people of Afghanistan On

June we announced USD 220 min in additional humanitarian assistance that will not change even with the more

difficult security environment

Q klopt het dat Khalilzad hulp aanbiedt aan toekomstige regering in ruil voor niet aanvallen Amerikaanse doelen in

Afghanistan A Taliban heeft al eerder aangegeven niet uit te zijn op aanvallen diplomatieke en militaire doelen Niettemin

doen we aan contingency planning voor onze eigen veiligheid Wij hebben duidelijk gemaakt dat indien Taliban zich niet

aan deze afspraak houdt de VS will respond in no uncertain terms

Gesprekken in Doha VS dringt aan op onthouden erkenning aan eenieder die met geweld aan de macht komt in

Afghanistan Aan de gesprekken die vandaag plaatsvonden namen ookVN OEZ CHN PAK VK EU DU I IND NOO TAD

TR TRM deel Later vandaag formeel statement vredesproces dient te worden versneld en geen erkenning van regering

die met geweld aan de macht komt Dit is niet een boodschap van de VS alleen dit is een boodschap van de internationale

00130ggrnggn3 hap Verwijst ook naar VNVR resolutie 2513 en VNVR verklaringen no military solution C5 1 verklarin^^P^^^



ambassades in Kaboel {w o NL Everytime the Taliban hears the international community speak with one voice the

message is reaffirmed

Verzoeken om extra info State en DoD staan uit we laten het weten indien en zodra dat lets opievert

Groet

i0 2e

10 2e

Political Department
Embassy of the Kingdom of the Netherlands Washington DC

10 2eM

1@minbuza nl1Q 2e

10 2e

T’
75C YEARS j
of ^freedom I

T NLintheUSA com

00130 290222



{I0 2e | ^0 2 ^ M0 2e I@minbuza nl1
I0 2e ®minbuza nri I I0 2ej

I0 2e I@minbuza nl1 1 i0 2e | ti0 2e 0 24l0 2e^
lQ 2e l@minbuza nll I lQ 2e | tlQ 2^ I0 2e |@minbuza nl1 rOP 2e |

I0 2eTo

I0 2e |[ I0 2e @minbuza nl]

]~ 10 2e tlOK2^ 10 2»

From I0 2^ ^i0 2ej

|i0 2d Wed 9 8 2021 7 53 57 PM

10 2e I0 2e 10 2eCc @minbuza nl] @min buza nl]

10 2eSubject RE Londen spoedverzoek visumaanvraagi
Received Wed 9 8 2021 7 53 58 PM

ik ken hem niet maar dat zegt gegeven mijn beperkte recente Afgh exposure vetder niets

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van 10 2e 0 2{^ 10 26 @mmbiiza nl

Datum woensdag 08 sep 2021 8 24 PM

Aan lOK2e l@minbiiza nl P 2e|oj^
10 2e i@minbuza nl T^ tl0 26H 10 2e |@mmbuza nL | 10 2e^jl0 26j

10 2« 10 2e il0 2eiI0 2e @Tninbiiza nl

10 2e |@n hrbuza nl 10 2e [ | 10 26

10 2e @minbuza nL

Kopie I0 2e | lOK2e

Onderwerp RE Londen spoedverzoek visumaanvraag

10 2e 10 2e P 2^ 10 2e@mmbuza nl @mmbuza nl

10 2e

Bestel I0 2e

Deze persoon is bij ons DAO niet bekend maar misschien wel bij de collega’s uit Kaboel Kennen jullie hem 10 2e

Groeten

I0 24

10 {2e @minbuza nlVan

Datum woensdag Q8 sep 2021 7 17 PM

Aan h° CHt^P P^j QjW
j I0 26 n@minbuza nl

10 2e

@minbiiza nl | 10 26 | j0 2 410 2e 10 2e 10 2e@minbuza nL

Kopie I0 2e ^I0 2e

Onderwerp FW Londen spoedverzoek visumaanvraag

10 2e @mmbuza nl

10 2e

Beste ■I0 2e 10 2e collega s

Gentle reminder op onderstaand verzoek We hebben betrokkene een placeholder gestuurd maar gezien zijn urgente verzoek

zouden we graag uiterlijk morgenochtend 9 9 inhoudelijk reageren

Dank bij voorbaat voor jullie advies

Greet

10 2e

From

Sent woensdag 8 September 2021 10 44

To | 10 2e l | 10 2ej0 2^k

10 2e

10 2e S minbuza nl [ 10 2e @minbuza nl10 2e

10 2e 10 2e I j I0 2e |ig minbuza nl

@minbuza nl [ 1Q 2e 10 2e @minbuza nl

J I0 2e

@minbuza nl

Cc | lOK2eP 10 2e] 10 2e 10 2e

5 minbuza nl i I0 2e 10 2I0 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl I0 2e

10 2e c 10 2« @minbuza nl 10 2e ’ld 2^ van

Subject Londen spoedverzoek visumaanvraag

Importance High

10 2e @minbuza nl

10 2e

b0131 l^ I0 2e DAO AFPAK collega s 291060



Ambassade LON ontving onderstaand verzoek voor een gespreken vooral faciliterende rol bij een Schengenvisum van een mogelijk
die momenteel in VK zou verblijven Graag vragen wij om advies van DCV VR en DAO AFPAK hoe hiermee om10 2e

te gaan

Voor wb visumaanvraag als betrokkene de rol heeft die wordt beweerd kunnen we evt aanbieden dat er rechtstreeks bij

de ambassade een visumaanvraag kan worden ingediend en dan is het vender aan de CSO Als hij niet bekend is zullen we

in beginsel verwijzen naar VFS Begrepen uit separate mailwisseling tussen 10 2e dat betrokkene10 2ean

10 2e

Voor wb verzoek om een gesprek vanuit LON PA graag bereid kort te woord te staan om beeld van een dichte deur te

voorkomen maar krijgen daarvoor graag eerst bevestiging dat verhaal van betrokkene klopt

De toespeling op evt samenwerking met {oud AIVD ers en gerubriceerde documenten kunnen wij niet beoordelen maar

voor de zekerheid ook in cc ter info10 1b

Bij voorbaat dank voor jullie advies

Groet

10 2e

I0 2e10 2e g minbuza nlFrom

Sent dinsdag 7 September 2021 13 49

To LON CA 10M2e @minbuza nl

Cc [
Subject Verzoek Afghaan in| 10 {2e ~]mbt Schengenvisum

10 2e @minbuza nl10 2e

Ha collega’s

Verzoek van 10 2e
■ Hij is in Londen en zoekt contact met NL NL10 2e10 2e Via

ambassade Hij wil naar NL toe komen 10 2e

Hij wil iets opzetten met een aantal oud aivd’ers en crisis management specialisten om te zorgen

dat mensen daar zo lang mogelijk veilig ondergedoken kunnen blijven en ze dan uit het land te krijgen Verzoek nu is

spoedprocedure visum verlenging en gesprek met ambassadeur in Londen Die is ook rechtstreeks benaderd Maar nog

geen reactie

I0 2e

Pakken iullie op Dank groet

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

Van 10 2e | ] 10 26 |fg niinbiiza iil

Datum dinsdae 07 sep 2021 1 11 PM

Aan I lOM2eyilO] 2eH I0 2e

Kopie | 10 ^

Onderwerp FW
~

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

diplomatiek overleg met spoedgewenst10 26

10 {2e g bbl ggz nlFrom 10 2e

Sent dinsdag 7 September 2021 12 47

@hotmail com10 26 10 2e 10 2e @fgga leidenuniv nl I0 2e |g minaz nl

@minbuza nl

ggmail com
_

@minaz nl 10 2e 10 2e S minbuza nl

To

10 2e 10 2e10 2e

Subject diplomatiek overleg met spoed gewenstI0 2e

00131 291060
L a



Gisteren heb ik getracht om contact te maken met AZ omdat BUZA niet meer functioneert tijdens de

Afghaanse kwestie De telefoon werd vier keer opgelegd en mijn mails worden geweigerd

10 2e

Ik zou graag wilfen vragen of u defl^^van de ontwlkkelingen niet wift blljven onderschatten Wij gaan dit

dossier nog voor vrijdag onder de aandacht brengen bij de commissie buitenlandse zaken

In opdracht van

10 2e

met medeweten van en op verzoek van

10 2e

10 26

met vriendelijke groet

opgesteld door

10 2e

{\0]{2v

On 7 September 2021 at 12 38 09 02 00

wrote

@bbl ggz nl10 2610 2e

Zeer geachte mevrouw van de Nederlandse Ambassade in Londen10 2e

In opdracht van mijnheer

10 2e

Met verzoeK om in verband met de crisis in Arghanistan zo spoedig ais kan contact te

maken op diplomatiek niveau in Londen Mijnheer moet spoedig naar Nederland om daar

met zijn partners aan de slag te kunnen om zoveel mogelijk proberen te betekenen voor zijn
mensen in Afghanistan

00131 291060



Verder heeft hij nog geclassificeerde documenten die van toepassing kunnen zijn

In opdracht van

10 2e

met medeweten van en op verzoek van

10 2e

met vriendefijke groet

opgesteld door

10 2e

0 2«

00131 291060



tiO 2« liO 245 flO 2e | I0 2e ^©minbuza nll

From

|i0 2e|i Thur 9 9 2021 7 12 36 AM

Subject RE Ambassade Kaboel Doha

Thur 9 9 2021 7 12 00 AM

To

Received

En nog als achtergrond in Den Haag is verder een team{pje Kaboel actlef En zoals voor sluiting in Kaboel ziii l’0K24fei i|1Q 2^^ctief

vanuit I0 2a

Fromi l0 2€ l0 2e I0 2e @minbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 21 50

I0 2e I0 2e @minbuza nlTo

Subject RE Ambassade Kaboel Doha

ambassade is operationeel in de zin dat ik in Doha ben gearriveerd p|^io 2^ Op temiijn zullen meer collega s

uit het Kaboel hier ook naar toe komen Nog niet duidelijk hoe de ambassade er nit zal zien Vanuit hier worden in

eetste instantie contacten onderhouden met de vele Internationale partners die hier ook hun allemaal mini

ambassades zijn begonnen Is van belang om op dit moment een presentie te hebben zal naar verwachting
binnenkort naar Doha komen en dan zit mijn tijd er alSiO 2 X^eer op

Is dit genoeg Met groet

Verzonden met BlackBerry Work
Cwww blackberrv cQm

VaD |l 0 24| jl 0 2e

Datum woensdag 08 sep 2021 7 59 PM

Aani 10 2e j@minbuza nl | lQ 2e | ^ 1Q 2^
KopLe tlOK2gt | Q0 2e

Onderwerp FW Ambassade Kaboel Doha

10 2® @minbiiza nl

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nlc

Ha 10 2e I en 10 2e I

Hopelijk gaat het jullie goed Graag jullie input voor de beantwoording van onderstaande vragen

Hartelijke groet
|lOK2d

I0 2e I0 2e @parool nlVan

Datum woensdag 08 sep 2021 6 13 PM

Aan ]idK^f0 ^j 1O 2ej
Onderwerp Ambassade Kaboel Doha

10 2e @minbiiza nl

Ha ft» 2€|]

Vorige week is in Qatar afgesproken de Nederlandse ambassade in Afghanistan voorlopig in Doha te plaatsen
Is de ambassade al operationeel
Zo ja wanneer is dat gebeurd en wat wordt er nu vanuit Doha gedaan
Zo nee wanneer gaat de ambassade vanuit Doha aan het werk

i0 2e H io 26 I ook aanwezig in Doha of zal zij daar ook naartoe gaan Of werkt ze voorlopigIs 10 2e

nog vanuit Den Haag

Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet

00132 291071



10 2e [| 10 2e || 10 2eTo @minbuza nl]
10 2e | h0 26|ti 10 2eCc @minbuza nl]

From 10 2^ ^iO 2^i

|l0 2e| Wed 9 8 2021 12 03 06 PM

Subject FW Uitvraag bulletin A^hanistan 08 09 | deadline 16 30

Wed 9 8 2021 12 08 00 PMReceived

Kunnen jullie lets aanleveren over nieuwe regering

10 2d I0 2e @nninbuza nlFrom

Sent woensdag 8 September 2021 12 58

To 10 2e
^

10 2e l0 2e Sminbuza nl j^0 2e

| l0 2e |@minbuza nl | I0 2e U 10K2e | j I0 2e

@minbuza nl i‘

@minbuza nl 10M2e j I0 2e @minbuza nl

g minbuza nl ^lQ ^g

10 2« 10 2«

10 2e 10 2e 10 2e g minbuza nl 1Q 2e 10 2e 10 2e

[10 2e I0 2e g mlnbuza nl | I0 |2e @minbuza nl1Ql 2a 10 2e

5 minbuza nl 10 2e 10 2« @minbuza nl

Subject Uitvraag bulletin Afghanistan 08 09 | deadline 16 30

10 2«

Beste alien

Op verzoefciQM^tellen we vanuiti0 2^eer dagelijks een bulletin op aan M rondom de crisis in Afghanistan
Heel graag wederom jullie input daartoe uiterlijk vanmiddag om 16 30

Hartelijk dank vasti

BZ Crisisteam

00133 291116



10 2e 10 2e U 10 2e ll
10 2e \i 10 ^

10 2eTo 10 2e @minbuza nl]
10 2eCc @minbuza nl] @minbuza nl]10 {2e

From TfoKS^fio^
|l0 2e| Wed 9 1 2021 6 12 17 PM

Subject RE tekst mailbox

Received Wed 9 1 2021 6 12 00 PM

Maar wat m ij betreft dus zonder het geel gearceerde en en zonder altijd in de vierde zin

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 1 September 2021 19 10

ToCIQ 2^ l0 {2e 10] 2ej @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl

I0 2e 10 2e@minbuza nl [ @minbuza nlCc I0 2e 10 2e

Subject RE tekst mailbox

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

VaDt 0 24 t10 2e| | 10 2e [@minbiiza Til

Datum woensdag Q1 sep 2021 7 04 PM

Aan

Kopie

Onderwerp RE tekst mailbox

@jnmbuza nl 10 2e 10 2e @mmbuza nl10 2e 10 2610 2e

H10 2^ @initibuza iil @minbiiza iil10 2e 10 2e10 2e

Als iedereen het eens is met de tekst zoals die is zonder geel zal [10 2e die plaatsen Hebben we het groene licht

10 2« 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 1 September 2021 18 57

10 2e ]J 10 2e | I0 2e g minbuza nl Jl I0 2« 10 2 10 2 g minbuza nlTo

10 2e 10 2e 10 2e5 minbuza nl 10 2« @minbuza nl

Subject RE tekst mailbox

Hi| l0 2e L

Ja goeie zijn we ons van bewust Wei vreemd inderdaad dat jij m wel krijgt en diverse van onze collega’s
niet bij het testen Kunnen we wel ook aanvoeren in contact met media Ik denk goed om vooral ook even

naar de tekst te kijken
Zag je ook de mail van 10 2e over aantallen

Greet

10 2«

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

] 10 2e IJ 1Q 2e |
Datum woensdag 01 sep 2021 6 53 PM

Aan

KopieT[
Onderwerp RE tekst mailbox

10 2e @minbuza nl

@minbiiza nL 0 ^ ti0 2e I0 2e @minbuza nl10 2e 10 2e

@mLnbuza nl @minbuza nl10 26 I0 |2e 10 2610 2e

10 2e

00134 Voor de zekerheid zijn jullie je ervan bewust dat journalisten of anderen die zeggen dat ze geen automatis ^^ ®



antwoord krijgen hun eigen instellingen misschien zo hebben staan dat ze maar 1 keer een automatisch antwoord

krijgen als ze een bepaald adres aanschrijven Als ze dan een tweede mail sturen krijgen ze geen automatisch

antwoord meer

Ik heb het net weer geprobeerd en het automatische antwoord staat aan net als gisteren Het is wel belangrijkdat
het ook aanstaat outside my organisation dat kan Ik vanaf een BZ mailadres niet nagaan

Hartelijke groet 10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 1 September 2021 18 19

To o 24 ho 2e j I0 2e l@minbuza nl

1Q 2e 10 2e 10 2® 10 2e10 2eS minbuza nl S minbuza nl 1D 2eCc

I0 2e 10 2d @minbuza nl

Subject tekst mailbox

Importance High

Dag 10 2e

Op verzoek van | 10 2e| mail ik je over de emailbox kabul In de Afghanistan meeting hebben we zojuist gesproken
over de mediaberichten over de bereikbaarheid van BZ We zien dat veel mensen klagen over dat ze geen

antwoord krijgen ook geen standaard antwoord out of office reply en over de tekst van de out of office Ik

begrijp dat er een hapering was met de out of office gisteren

In elkgeval heel jammer dat dit het harde en goede werk dat we doen op BZ overschaduwd Vanuit COM hebben

nagedacht over een mogelijke nieuwe tekst Zie graag hieronder ons voorstel in NED en ENG Wel graag aan jullie

verzoek een extra blikte werpen op de gele zin of we dat kunnen waarmaken Als we dat niet kunnen garanderen

kan hij gewoon worden gewist in beide teksten

Ik zet onze webcare specialisten en woordvoerder

Heel veel succes Hartelijke groet

10 2« n cc mocht je vragen hebben

1D 2e

Hoofd Nieuwsmanagement

Mlnisterie van Bultenlandse Zaken

Directie Communicatie COM

Tel I0 2e

10 2e g minbuza nl

0 2^minbuza 7Ti

Concept

00134 291216



10 2e 10 2e I0 2e I@minbuza nl1 I0 2e | 2e

lQ 2e ]@minbuza nll^ I0 2e [Tfo^ lQ 2e

To @minbuza nil
10 2e1Q 2eCc @minbuza nl]

I0 2e l@minbuza nl]

From

|i0 2e| Thur 9 9 2021 9 20 36 AM

Subject RE vraag ANP over technische assistentie

Thur 9 9 2021 9 20 00 AMReceived

Nl nog steeds bereid hieraan bij te dragen Heb aa l|O 20AO gevraagd wie dit dossier trekt Op dit moment ben ik er {nog niet bij

betrokken

Alleen voor jullie achtergrond een vliegtuig zal het niet worden ook van ^I0 2a| kant niet Moet dus nog in samenspraak met

I0 2a ^bekeken worden wat dan wel kan

From |f10 2e N 10 2e | 10 2e @minbuza nl

Sent woensdag 8 September 2021 18 02

10 2e @minbuza nl ][ I0 2 10 2® 10 2e @minbuza nl

10 26 n grninbuza nl | lQ 2e

To

10 2e 10 2s10 2d @minbuza nlCc

10 2e @minbuza nl

Subject vraag ANP over technische assistentie

Ha college s

ANP vraagt of er ontwikkelingen zijn mbt detechnische assistentie bij het operationeel maken van luchthaven Kabul die M

vorige week tijdens haar reis heeft toegezegd Is hier iets over te melden

Met vriendelijke groet

10 2e
10 2e

Directie Communicatie | Nieuwsmanagement
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat S | 2515 XP Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | s Gravenhage

T 10 2e

J@minbuza nl10 2e

00135 291226



f10 2e |@minbuza nl1 l I0 2e | | iQ 2e| lQ 2e

@minbuza nl1 1 I l@minbuza nn l iOM2eX
l@minbuza nl] | i0 2e [

10 2eTo @minbuza nlj
10 2e 10 2e 10 2e

{ 0 2^ i0 2e l@rninbuza nl] I0 2e I0 2e |[ 10 2e

10 2^ I 1Q 2e @minbuza nl1 l I0 2e

^@minbuza nl]

1@minbuza nl1 10 2e

10 26 10 26 @minbuza nl] DPG evac|| iQ 2e |@minbuza nl]10 2e

From iO 2^ ^iO 2e

|10 2e| Thur 9 9 2021 12 13 43 PM

10 2e

Subject RE Uitvraag bulletin Afghanistan 09 09 | deadline 16 30

Thur 9 9 2021 12 13 00 PMReceived

10 2eDenkdat het belangrijkste van vandaag de Kaboel Doha vlucht is Neem aan dat DCV en

aanleveren

hier op kunnen

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent donderdag 9 September 2021 14 05

10 2e
^

10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e
~

10 2e |@mhbuza nl | 10 2e | | lOK2e j^ 10 2a

10K29 ^| 10M2e | |
lQ 29 io 2e ®minbuza nl

@minbuza nl DPG evac j lQ 2e | g minbuza nl

Subject Uitvraag bulletin Afghanistan 09 09 | deadline 16 30

10 2e 10 f2e |@minbuza nl 0 24 h° 2^ a^^K^N
0 {2|fe 10 f2e g minbuza nl

I0 2e |@minbuza nl ii0 2e|j

To

®m i n buza nl

@minbuza nl | I0 2e I I0 2e10 2e

10 2e 10 2« @minbuza nl 10 {2e

10 2e

Beste alien

Op verzoekiOM^tellen we vanuif I0 2«i eer dagelijks een bulletin op aan M rondom de crisis in Afghanistan
Heel graag wederom jullie input daartoe uiterlljk vanmiddag om 16 30

Hartelijk dank vasti

BZ Crisisteam

00136 291227



Tijdlijn evacuatie

ZMA Kabul uitN^

email archief

emails met bijiagen
geachiveerd in Sophia

10 1b \file

vrijdag 1 maart 2019 ISB adviseerd na gesprekken metde LES om tijdig met de evavuatie voorbereiding te starten actie Dept

Bestudeer mede gezien de ervaringen die zijn opgedaan met het Afghaanse tolkendiossier welke maatregelen BZ in

het kader van goed werkgeverschap kan treffen ter garandering van de veiiigheid van de iokale staf en hun famiiie

wanneer de poiitieke situatie daartoe dwingt

zaterdag 29 februari 2020 Overeenkomst US Taiiban met aankondiging vertrek troepen op 31 mei 2021

2020 Mission Couoncii uit regelmatig zijn zorgen richting het MI

dinsdag 1 december 2020 Ambassade stuurt memo naar BZ metverzoek om met pianning en overieg met iND en DEFsnel te starten

zaterdag 16 januari 2021

10 2e deelt een document met triggers mbt afschaie61QH2l ^lt de triggeriijst aan met indicatoren

zondag 17 januari 2021 VCI voorstel agenda anaiyse missie aan Kabul 29 1 2 2 Post vult agenda aan met Evacuatie voorbereiding en

vaststeiling indicatoren en triggers

maandag IS januari 2021

Post stelt intern vast dat Seitz slechts een noodiocatie is voor wanneer we niet tijdig hebben kunnen vertrekken

maandag 18 januari 2021 Post stelt vast dat het beiangrijk is te weten verantwoordelijkheden in de aanloop naar een evac En wie het evac

besluit neemt

10 2e wordt toegevoegd aan de VCi missie Missie spreekt tevens andere Ambassades en de LES

dinsdag 19 januari 702^1 QKft 2l6i strueert te onderzoeken wat er kan gebeuren met de LES bij een evac Gezien het tolkendosier

DOPS

dinsdag 26 januari 2021 Postvuit nog een keer de concept missie TOR aan en vraagt om urgentie gezien het huidige dreigingsbeeid dat snei

kan veranderen

dinsdag 26 januari 2021
DAO bericht d^ti X2@^n inspanningsverplichting tov de LES heeft en dat hij opvang in de regio of in het iand zeif het

meest waarschijniijk acht DAO ziet ook andere risico profielen tussen bv kok en pol adviseur

woensdag 27 januari 2021 Post reageert verontrust op hfetGX2©iricht dat bij in de andere ianden geen sprake was van een geconstateerde

dreiging tegen LES

woensdag 27 januari 2021

10 2ePost verzoektde p de post om de dreiging tegen de LES te onderzoeken en documenteren

zaterdag 13 februari 2021

maandag 15 februari ^
^^^ ^^^Q 2e ^chriift een 5 pager vo 3VGX2Gibt de Evac 2 2 21 LES Post reageert wederom dat er geen onderschijd

is mbt dreiging tussen categorien LES Alien vrezen dezelfde dreiging

donderdag 18 februari ^^^^ ] ^^p 2e |meldt dat de 5 pager een aanzet is voor een aigemeen beieid Na vaststeiiing zal dit worden gedeeld met

het Postenn^6 GX2fe hiermee akkoord

donderdag 18 februari 20H Q 2e^reekt haar zorg uit over iange traject voor alg beieid en wii ook graag het VCI missie versiag ontvangen

vrijdag 19 februari 2021 VCI | 10 2ey]deelt zijn concept dreigingsanaiyse

dinsdag 23 februari 2021 Post stuurt reaches op de VCI dreigingsanaiyse Post verzoekt met spoed een opdracht aan d^ 0 1 l ^or onderzoek

dreiging tegen de LES

10 2a

vrijdag 5 maart 2021 Post ontvangt concept versiag van de Evacuatie audit missie pius een 3 pager met evac opties

zondag 7 maart 2021
Post reageert intern opde rapporten VCI wii dat de post LES seiectie doet en d^ 0 1 ll^i geen onderzoek doen

10 1 bbfordt formeei door BZ gevraagd onzerzoek te doen naar LES dreigin^l 0 1 IM^et dat niet omdat het geen

11 1 I10 1b

maandag 8 maart ZOZHn^K^S^eit zeif een trigger overzicht op

dinsdag 9 maart 2021 Post levert commentaar aan voor foliow up missie VCi DOPS dd 11 3 21

vrijdag 12 maart 2021
VCI levert notulen van het 11 maart overleg afstemmingsoverleg evac opties LES Kaboel CCC meldt in de notulen dat

BZ uit goed werkgeverschap een inspanningsverplichting maar geen resultaatverpichting heeft CCCvindt dat op basis

van risico inschatting categorien LES gemaakt moeten worden ZMA adviseert daar tegen

10 1bmaandag 15 maart 2021

maandag 15 maart 2021

10 1b

zondag 21 maart 2021

Post ontvangt TOR 2e missie DOPS noodzaak uitwerken specifiek evac plan gezien de toenemende veiligheidsrisico s

maandag 22 maart 2021 Post levert commentaar op de concept TOR

dinsdag 23 maart 20iJ|Q ^^ert eerste lijst op met LES en hun familielden Criterium onder 1 dak wonen en fin afhankelijk zijn van de

medewerker

woensdag 24 maart 20^|Q ^]i^elt tijdens lunch mee dat een mil missie inviiegt om hun evac voor te bereiden

donderdag 25 maart 2Q hQ3IBft elt mede nog geen plannen te hebben voor de ecvac van hun LES

00137 313539



woensdag 31 maart 2021 EU organiseert de eerste en laatste consulaire bijeenkomst voor EU ambassades met het oog op maateregen ivm 1

mei 11 1

donderdag 1 april 2021 [
maandag 5 april 2021 rneldt a ’HOK^IS^ het finale rapport] ’10 2g^nog niet ontvangen is Tevens is de post verbaasd dat de LES

10 2gevacuatieplanning is overgedragen

dinsdag 6 april 2021

woensdag 7 april 20^l1lOT 2l8 t»richtaan DAOdatppn multiplR entry visum aan de LES mogelijk een goede optie is

donderdag 8 april 2021 DAO heeft een concept memo opgesteld over de evac LES Dit is geplaatst op d^^0 1 |P 3stvraagt ook toegang voor

1 dit memo

10 1b

donderdag 8 april 2021 Post maakt meldIngH 0 2e |
^ ^ realltlsche bedreigingen tegen mensen In Kabul gericht en volgens een patroon

targetted killings

donderdag 8 april 2021 DCV stelt In VC overleg voor om lokale medewerkers af te schalen kunnen naar huls met behoud van salaris

donderdag 8 april 2021 Post spreekt verbazing uit over de DCV suggest d®H4^ 2^oemt het een goedbedoelde suggestie

donderdag 8 april 2021 DAO VCI LES memo spreekt van een polltleke afweging mbt de optles die in het dosler zljn vermeld

donderdag 8 april 2021 2e DOPS DCVA CI missi^t2X2^^ 10 2«^iHen onderzoeken hoe schatten partnerlanden de dreiging in tegen de LES

welke maatregelen nemen zij

vrijdag 9 april 2021
Post ontvangt TOR 2e DIOPS missie Post wll graagals resultaat een indicatoren en trigger list en een concreet

uitvoeringsplan evucatie [10 2ej tril ook dat er rekening wordt gehouden met het evt al vertrokken zijn van NAVO RS

zondag 11 april 2021
10 2a

woensdag 14 april 2021

sprekenj
^e hoeft nIet iedereen te11 1

11 1

donderdag 15 april 2021
VCI 10 2e rapporteert over een meeting met de IND Er is nog geen beslult genomen over wel of niet evacueren

C d0 2|ajrdtgevraagd om een lijst van de LES te maken met daarbij alle kerninformatie kopie pasp email adres

social media accounts e1^0 2a^dezeopdracht meteen uit bij dcf j 0 2e1
vrijdag 16 april 2021jji Q 2e raagt a^rt0 2i^ DAO mail 15 4 21 of we het in die mail verzochte LES overzicht al hebben opgesteld

1 } 2©^ter stond niet In de cc van de DAO Instructiell

vrijdag 16 april 2021
mttQ3 30 2lei het Kabul overleg Hij vraagt aandacht voor het updaten v^rf 0 l|b^

|10 1 bljl iet alle geboorte en trouwcertificaten etc e^c1p 2|^deze opdracht meteen uit bij dej j Q 2ei

vrijdag 16 april 202l Post levert eerste LES lijst aan bij DAO

vrijdag 16 april 20^ K22

zaterdag 17 april 2021 DAO biedt dob’f^UH^g^accordeerde vrijwillige vertrek regeling LES aan met 3 maanden salaris

maandag 19 april 2021 Postl4|C[rf9|^‘^or aan DJZ IR vooradvies

maandag 19 april 2021 DAO is verbaast over de lange LES lijst en vraagt zich af of we wel de goede definitie van gezinsleden uit het Rlok

gebruiken

10 2a

maandag 19 april 2021 2e DOPS Missie 19 24 april

dinsdag 20 april 2021 10 2e[19’in I 10 2e [van HDPO willen gesprek met3W Adv «

scenarios die zij moeten opstellen vanuit arbeidsrechtelijk perspectief voor de LES bij een sluiting van de post

dinsdag 20 april 20^11 p 2jg9twoordt aan DAO dat op de lijst afhankelijke familieleden staan en dat de VCI DCV missie nader onderzoek voor

haar kan doen

ivm de

dinsdag 20 april 202 1110 2|

dinsdag 20 april 2021 VCI distancleert zlch van de DAO discussle omtrent de LES lijst en verwijst naar HDPO

dinsdag 20 april 2021

1Q 2a 10 2a

Post tekent na adviezen van DJZ dfe’[5S3ifet diQ{^i voegt die toe aan de Evacuatie bundel op c d 0 1 vinden

dinsdag 20 april 2021
11 1DAO snapt dat term gezinsleden door HDPO moet worden ingevuld

_

11 1

woensdag 21 april 202 ifl ^ ^l^tT onimoeting met 3W HDPO in R8 over de LES Belangrijkste punt te maken is dat Kabul geen precendent

werking heeft omdat nooit eerder de Ambassademewerkers specifiek werden bedreigd En dat alle inwonenden van

de LES hetzelfde gevaar lopen en bovendien financieel afhankelijk van hen zijn Evt komen ex werknemers ook in

aanmerkingvoor evacuatie

10E « D 2adinsdag 20 april 2021

dinsdag 20 april 2021 AO verwacht niet dat ook de| 10 2g |onder c|q 0 2if ®^^^^^KBa len l

zondag 22 april 201^ 9 2fe^|t nl^^ 2er | 1 0 2e [ orrespondentie mbt de uitzonderingen~[3arents en children under 25 die de IND heeft

toegestaan voor een Tolk

donderdag 22 april 2021 10 2e ieldt dat de LES aan DCV V ^I10 2 ^lQK2^jdens hun bezoek hebben gemeld dat ze extended

tamiiv members niet kunnen achterlaten I I

donderdag 22 april 2Oil|0 2]i^elt deze tekstvan 10 2e rr 4l^j j | 1 Q 2e^n vermeld nogmaals dat ook inwonende familileden gevaar

10M2e
lopen

DC^ Q 2^^l vaMQ ^feten of definitie gezin is uitgelegd aan LES

Ook zijn geboortedatums in de lijst nodig i
■ [lO 2^Vil m^tl^ ^len

vrijdag 23 april 20^li|0 2^twoordtdat nog niets is uitgelegd aan de LES omdat we nog op instructies wachten van het PepH^K^11 1 ]|
dat het normaal is dat er hoge verwachtingen zijn en dat Den Haag mag bepalen hoe koud de douche wordt^|0 2fe

I 11 1 ~f^
vrijdag 23 april n ^llMA^Ilfeteltdeze correspondentie via een noodkreet rr dtllH26ii 10 2e[^ti doet een beroep op goed werkgeverschap

en open communicatie

donderdag 22 april 2021
10 2g

XTTTTTT

11 1

vrijdag 23 april 202l|
vrijdag 23 april 2021 DCV VCI meldt in missieverslag dat men heeft geconstateerd geen atschaling posten blijven niemand heeft concreet

plan voor LES etc

10 1b
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zaterdag 24 april 2021 niet meer op afronding

rapporteert elke 6 maanden aanMtQTTSfl ^r aantallen pax

dinsdag 27 april 20^1 QX2ft^dltaan DAO daf [I0 2^^eft gevraagd

I 10 2a I

de discussie over d^j0 2a^ tokent die ongewijzigd met d^3Tft^j ^ft OCenvan

10 2a

10 2edinsdag 27 april 2021

woensdag 28 april 20^1 D 26

woensdag 28 april 2021

1012a 10 2a

M
briefd de Mission Council MC is extreemely concerned about lack of progress possible closing of banks etc

2043^^2^lt MC verslag rr ^t D f2ed | 10 2^ Z hagt naar bestaan van de burgelijke stand registratie in Afghanistan

1 D 2|ffi wijst naar het meest recente Ambtsbericht

woensdag 28 april 2021 dc\^|10 ^ | vdfl 0 2^elen een doc Overview measures on local staff international partners’ Deze info hebben zij

tijdens hun bezoek verzameld De meeste landen melden geen beleid te hebben voor evac LES DCV en VCI

omschrijven NEOals Nuclear Evacuation Option

woensdag 28 april

woensdag 28 a\
en is geparkedr3l{i K^’Sil ambtelijk advies

politiek besluit kanwaa nemen

donderdag 29 april 2021 Ambassade vindt correspondentie mbt LES Damascus die met hun gezin in 2015 2016 resettlement in Nederland was

geboden dotil®^©
donderdag 29 april 20ilb f2]etliurt deze correspondentie door I

donderdag 29 april 2021 1CEE2a

1012a 10 2a

vrijdag 30 april 2021

1 D f2p| 0 2e eeft contact me|| 0f 26^n vraagt relevante documenten op mbt de Lesen Tolken

vrijdag 30 april 20^11 p ^^agtd10j 2e^nvulling LES lijst met DOB en Start date of Employmer^tK ^eft employee eW|0Kj des al

vrijdag 30 april 2021

toegevoegd

Huisvesting overleg Post DHF VCI DAOvoor input memo aii iOX2@^ 10 2e Optie 1 tijdelijk naar RS HQ Optie 2

permanent naar RS HQ Optie 3 naar Seitz met DEF container^l p ^iigt opdracht voor site survey NATO RS HQ

^
0 f2ftfaakt een voorbereidende aantekening Plan van Aanpak Instuctie aan de post LES evacuatie Dit op basis van

10K2e

DAO informatie instructie die er aan gaat komen

zaterdag 1 mei 2021 LES lijst is aangevuld met nieuwe gegevensl
zaterdag 1 mei 20 10S2©t 10 2e veten niets van DAO LES werkzaamheden en zijn verrast Ze zullen rapporteren ajfl 0 26 ^s
zondag 2 mei 20jl QX2frjllormeert L AO |10 2e[ over het onderzoek dc dr lX2er | | 0 2e [^P verzoek v^fl 0 429 2S ^rzoekt

afstemming

I0 2g

om

maandag 3 mei 2021 VCI stuurtTOR tweede Kaboel DOPS missie

maandag 3 mei 2021
DAO |10 2eDmeldt dat airlQ f2fl^t er eerder ook al verwarring was over lets waar 3W mee bezig was vond de

communicatie van 3W niet dudellijk en vraa^l0X2^ f2een toelichting

maandag 3 mei 20£l D f2t D 2el is verbaast over de opmerking van |10 2eDen verwijst naar het doc Aanpak instructJQH29^t door DAO

is geschreven zonder medeweten 3W en waarin een analyse van de rechtspositie van het LES is gemaa d EK2^^agt
zich af of de rolverdeling wel duidelijk is voor een ieder

maandag 3 mei loH QK2 eldt dat het betreffende document van haar hand was en niet bedoeld was voor distribute buiten de post

maar wel met input van DAO]

raagt LES om Family members stavaza correct en compleet in te voeren in I 10 1 b I LESmaandag 3 mei 2021 3W LM 10 2e

gaan daar meteen mee aan de slag

maandag 3 mei 2021 DAO |10 2e[ meldt ab1iD f2a^t slechts is vermeld wat door DJZ en HDPO was aangedragen sinds maart Ze kljkt uit

naar de inform van 3W Advies

maandag 3 mei 2021 Post krijgt concept voorko[ itlp 3i^mo aan de post om verdere inventarisatie te doen en om individuele dreigingen in

kaart te brengen

woensdag 5 mei 2Q2fl llnW9i^ft meeting met LES en informeert hen over de optie om te vertrekken met 3 maanden salaris

woensdag 5 mei 2o£ l^l ^«urt nieuwe LES lijst n^jiC f 2efi 10 2e Informeert hen over de opdracht aanvullende informa tie te

verzamelen en vermelden

woensdag 5 mei 2021

10 2a

06 05 21
Post geeft reactie op 10 2g Rapport vermeld dat likeminded landen het onwaarschijnlijk achten dat alle lokale

medewerkers van alle westerse organisaties een doelwit zullen gaan vormen voor de Taliban hooguit enkele lokale

medewerkers die zich bezig hebben gehouden met zeer gevoelige onderwerpen en zelfs dan zou het lastig zijn om met

zekerheid vast te stellen of het gaat om een gerichte aanval uit ideologische motieven maar dat de internationale

partners die geen standaard beleid hebben bij het verkennen van opties voor evacuatie geen onderscheid maken

tussen specifieke groepen lokale medewerkers Als er geevacueerd wordt dan gaat het bij de meeste partners om

evacuatie van alle lokale medewerkers hun partner en minderjarige kinderen

Post geeft reactie op het 10 2g Rapport vemeldt hetvolgende De missie geeft als advies om de hoge

verwachtingen onder de LES over begeleiding en opvang bij het in veiligheid brengen te tempren en nogmaals het

gesprek met hen aan te gaan over de mogelijjkheden ta v evt evacuatie en de gevolgen van een evt evacuatie voor

de persoonlijke situatie van loakale medewerkers

De Post geeft als reactie de post heeft sinds de ISB missie begin 2020 waarbij deze problematiek ook aan de orde

kwam met de MC gesproken over dit onderwerp In die gesprekken is benadrukt dat deze adviezen van de ISB in Den

Haag moeten worden afgehandeld en dat tot de uitkomst daarvan geen enkele toezegging kan worden gedaan Zoals

de missie zelf heeft geconstateerd is het de LES niet ontgaan welke mogelijkheden de tolken worden geboden en het

kan niet worden uitgesloten dat dat als maatgevend wordt gezien Overigens kan de post geen gesprek hebben met de

LES over mogelijkheden tav evacuatie zolanger geen besluit is genomen door het bevoegd gezag Qokde leidingvan
de post kent die mogelijkheden niet

donderdag 6 mei 2021 Postvestuurd zijn commentaar op het Missie rapport VCI DCV van april 2021
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donderdag 6mei 2021
Post stuurt het doc Advies triggers voorzien van opmerkingen door aan VCI

donderdag 6mei 2021
10 2a

Mrvrijdag 7 mei 2021 10 2a
H 1 lQ22at

1

zaterdag 8 mei 2021 Post doet o|\f{l Q 2^}^
zaterdag 8 mei 2021

jyssen 8 en 18 mei houd^d P 2g^fr0 2ej^ersoonlijke interviews met alle LESen brengt hun situatie mbt dreigingen

BSB een table top exercise mbt het vertrek van de compound naar Seitz of elders

familie omstandigheden in kaart Twee LES blijken dreigbrieven te hebben ontvangen van de Taliban

1Q 2azondag 9 mei 2021

dinsdag 11 mei 2021 Post stuurt tolken extended family dosier door ni^^riD 2ed 10 2e

dinsdag 11 mei 2021 Post stelt voor om een stuurgroep te vormen voor alle disciplines
15 04 21

sting etc Tevens geej10H2fe »n stavaza mivnuisvc

dinsdog 11 me DAOJmigt fggd back van 7MA Islamabad ov^r moggliikhgdgn sgtiigmgnt LFS in TTQ 2c^

dinsdag 11 mei 202l 10 2e| 10 2a

dinsdag 11 mei 2021 risico’s vanwege hun werk info over hun gezinnssamenstelling

dinsdag 11 mei 701^1 CD iflSi^ldt dat slecht HDPO AR in de correspondentie hoeft te worden meegenomen

dinsdag 11 mei 2021

Een nieuwe medewerker van DJZ IR vraagt of DJZ wel heeft meegekeken bij het aangaan van n 2y^etfddD C2aD

dinsdag 11 mei 2021
10 2a

woensdag 12 mei 2021
10 1b bericht dd 10 mei over de opdracht tot informatie en onderbouwing risico s lokale medewerkers

Instructie moet zijn uitgevoerd voor 21 mei 2021

woensdag 12 mei 2021 VCI uitnodigingvoor een debriefing DOPS missie op 31 mei

woensdag 12 mei 2021 Nav opmerkingen post stelt VCI debriefing datum voor op 27 of 31 mei

donderdag 13 mei 2021r
10 2a

donderdag 13 mei 2021 Het finale DOPS rapport met Post commentaar wordt gedistribueerd a^ilQ3G®tC VCI BSB etc etc

donderdag 13 mei 20^i|CD 2]gfeagt wie bij diU £a

donderdag 13 mei 2021 Post ontvangt memo v ati ^^ 30 04 21 met het formele verzoek om toelichting op de risico s voor de LES

donderdag 13 mei 2021

10 2a

Post rapporteert uitgebreid via memo over risico inschatting LESa^ ^g^nclusie is alle LESzIjn exposed De post

gaat geen risico categorien vermelden I

Later bleek dat DAO al op 12 mei een merno zonder overleg met de post opgesteld Mj D 2i9^| liggen over de opties

aslj l 0 29Ajrt het memo terug naar DAO nav de poost informatienog voordat de Amb Input bekend w

zondag 16 mei 2n hCi C2e 10 2a

maandag 17 mei 2021

maandag 17 mei 2021

dinsdag 18 mei 2021

10 1b

Post biedt via het | 1Q 1b |de door ftl^K^^aagde aanvullende informatie mbt de LES aan tezamen met

een overzicht van directe persoonlijke dreiging en algemene dreigingen vanaf social media annex 1 t m 5 Lijst geeft
aan wellke medewerkers wlilen achterblljven in het land verplaatsen of naar NL willen evacueren

woensdag 19 mei
^ES een schrijven ^ltP 2a^t het verzoek tot flexibiliteit bij het beoordelen van deaan aan

hardheidsclausule aanvragen voor de extended family

woensdag 19 mei 202l| 10 2e

woensdag 19 mei 2021 VCI pland debriefing DOPS rapport voor 31 5 21

donderdag 20 mei 20^^|Q 2^]^|dt dat de Taliban naast de 28 provincies ook in de directe omgeving van Kabul actief is Aanvallen op electra en

brandstof voorzien ingen door ISIS K ondermijnen het moraal in de stad

10 1b

donderdag 20 mei 2021 I

donderdag 20 mei 2021 gp

10 2a

memo mbt huisvestingsopties wordt a^erond en a^i^jD j ^^6i^rgelegd door DAO Uitstel 6 maanden

nieuwbouwproject Uitstel 1 maand keuzetijdelijke huisvestirigsoptie
vrijdag 21 mei 20ii QS2Cdijgtvertrouwelijk mail v^il |3 | ^J}j 2©^bt hun vertrek uit Afghanistan per 28 mei

10 2a I
10 2a

vrijdag 21 mei 2021
10 2e

10 2a
ir0¥2fe

1Cgi2a 10 2amaandag 24 mei 20^]|
maandag 24 mei 2021 Post meldt nav een bericht van[ lover Burden sharing dat dd veri |al geruime tijd spreekt over10 2a

Burrdensharing

woensdag 26 mei 2021

M0V2a

10 2a

woensdag 26 mei
VCI DAO d^fl|3 2lai n 20 LES plus 200 fam een Immigration visum vopi h 2b4eft gege

1 0 2aDdeze week al 500 600 LES uitviiegt

woensdag 26 mei 2021

ven en dat

10 2avrijdag 28 mei 2021 Post ontvangt

zaterdag 29 mei 2021
Youtube interview met Taliban waarin men aangeeft dat er geen verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen die met de

colonial powers hebhen samen gewerkt they must be destroyed

maandag 31 mei 2021

10 1b

maandag 31 mei 2021
Post ontvangt copie van Kdt^l C4^4mo aan M mbt de LES en hun veilighe^e|’n i^3gt om nader overleg met M optie

lA iedereen asiel politiek moeilijk uitlegbaar optie IB visum voor zelf vertf^ Etc

woensdag 2 juni 2021 Post ontvangt verslag Debriefing DOPS NEO missie met actiepuntenlist Met o a SCOT visumaanvragen in gang

zetten
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woensdag 2juni 2021

10 2a

donderdag 3juni 2021

10 2a

donderdag 3 juni 2021 Post geeft a^ftU 2danr overleg op 4 6 21 door dat vertrek non essential LES noodzaak is Bij voorkeur voor eind juni

allemaal van een visum voorzien

donderdag 3 juni 202 L|^QX2la
donderdag 3 juni 2021110 2e leldt n4^^0 ‘ ^mo dd 12 5 dat de post op 31 5 te zien kreeg een tijdige evacuatie van de non essential

LES noodzakelijk is voor onze veiligheid zoals aanbevolen door DOPS] Gemeldt wordt dat mogelijk onder druk later de

LES en hun gezinnen toch geevacueerd moeten worden zonder dat daartoe dan mogeiijkheden zijn wat tot

10 2a

desastreuze humanitaire gevolgen kan leideniilii

donderdag 3 juni 2021 DAO meldt I^ij0 2ia^ verifieren wat hun beleid is

vrijdag 4juni 20jlQ Qfr eldt djfll0 2ia^or een groepsbenaderinggaat mbt de LES

vrijdag 4juni 2C0lC3I2a 10 2a

vrijdag 4juni 2021

Een nieuwe medewerker van DJZ IR vraagt of DJ2 wel heeft meegekeken bij het aangaan van ^ IO 2gr^etfAQTf2a^

vrijdag 4 juni 2021 HDPO AR en 3W advies hebben een memo aangeboden op 1 Juni opgesteld over goed werkgeverschap gericht aan

VCI end10 2eD DAO vraagt of het stuk bijfcfy^K^ i liggen op woensdag voor zijn gesprek met M DAO |1 U 2e|

reageert verbaasd over de optie 5 in het memo had ze dat dan zelf over het hoofd gezien Is dat a estemd met DCV

of dit wel kan |1 Q 2e^eeft deze optie eerder genoed nav zijn overieg met de 10 2a ^

vrijdag 4 juni 202 Llj3 2A^ldt dat men verwacht eind Juni een regeling mbt de evacuatie van hun LES klaar te hebben

zondag 6juni2021
VCI overleg verslag met actiepunten Post heeft opgaaf gedaan aantal te evacueren personen Afspraken m^fl|} 2jg
10 2^oeten noggemaakt worden na terugke^1’|3 2|e

zondag 6 juni 2021 Memo goed werkgeverschap staat op de SW I1 0 2 ^|st zijn kritischeopmerkingen op verzoek MT aan

maandag 7 juni2021
Post geeft reactie op memo goed werkgeverschap aan DAO |10 2eD 11 1

11 1

maandag 7 juni 2021 Post reageert rfaHj regiilier helicopter gehniik te willen reserveren alleen igv extremisi 1Q 2a

maandag 7 juni 2021 Memo goed werkgeverschap dl 0 2eDgeeft door verdere afhandelingmemo ^ HDPO te laten

dinsdag 8 juni 20ti Q 2difaagt hoe aan DAOdI U 2e| hoe het memo Goed werkgeverschap komt

dinsdag 8 juni 2021dm 2eDvraagt aan HDOPO of het woensdag bij liggen voor donderdag gesprek met M

dinsdag 8 juni 2021 h 0 2ejj ®l tekst op voor M met Human Factor pun ten Kaboel integraal O a over huisvesting en tailormade

evacuatie en extractie vroegtijdig van de LES De post meldt te verwachten dat het leidende principe zal zijn in and out

together i^d Q ^2^ft behind

woensdag 9 juni 20ii Q jd2a^lHt nog aan bijstelling de tekst te werken

woensdag 9 juni 2021 DAO vraagt werderom bijwerking overzicht maatregelen LES andere landen

woensdag 9 juni 2021 ] Q^^2e heldt dat deze actie een verkeerd beeld kan schetsen omdat eea binnen 24 uur kan veranderen zoals 1j 2a

Info schets dus steeds een achterhaald beeld voor M

woensdag 9 juni 2021 DAO meldt dat het Goed werkgeverschap memo niet ^J | ^^r M ligt Zij gaat opvolgen

woensdag 9 juni 2021 DAO heeft een Andere landen LES overzicht op de SWR gezet met info uit diverse bronnen Vraagt een check voor het

n^j^ ^p^t vandaag

10 2e^ond
naaruK op tijdige evacuatie LES ter voorkoming risicos voor expats

woensdag 9 juni 2021
memo af Update uitdagingen Kabul n^ 1 0 2a^rugtrekking Wil sturen via 10 26 ^ijj0 2^^smo

donderdag lOjuni 2021
10 2a

donderdag lOjuni 20^Jl Q f2eijjurt memo van MT Kabul alsachtergrond info njlp 2^M
donderdag lOjuni 2021 doet verslag gesprek met M Moeten moreel verantwoord besluit nemen dat geen can of worms opent mbt

precedentwerking Neigt naar evac LES onder bepaalde omstandigheden Richting LES geen verwachtingen wekken

maar met DOPS wel voor worst case scenario plannen

dinsdag 1 juni 20ii 3 2®iferkt op over een meeting bij M over LES dat HDPO AR niet aanwezig was l

dinsdag 15 juni 2021 DCV vraagt visa aan voor scotters

woensdag 16 juni 2Cp\\0 i 3 11 0 2e an HQ RS stuurt NEO planning slide en vraagt informatie op

vrijdag 18 juni 2021
Post vraagt aan 10 2a jf ze c ^0 7^et d^ f2ahben getekend en of wij nog rekening met ze moeten houden

~^|Q 2^estigd d^ 0 2ii^JdlXB8]heblren getekend

vrijdag 18 juni 2021 Ambassade maakt atspraak met 1 1 Q 2g |om te praten over reserveringen

vrijdag 18 juni 2021 Ambassade geeft aan 10 2e] ehoefte stelling dqc r

vrijdag 18 juni 2021 NL stuurt NEO planning questionnaire door die inderdaad niet ontvangen

zaterdag 19 juni 2021 BSB geeft aan de

zondag 20 juni 2021 Ambassade bezoekt The Baron

zondag 20 juni20211

jegevens door10 2a

10 2a

maandag 21 juni 2021 ~| 10 2g [joet een prijsvoorstel voor 50 bedden en 2 werkkamers

maandag 21 juni 2021 Ambassade vergelijkt prijzen m^fl|Q 2fe|i die van j1 Q ^p 2| ^eftgeen betaalde reserveringl

maandag 21 juni 2021 Ambassade vraagt nomaal aa lHQ 2|a^t ze willen evacueren J1QX^1P 23

dinsdag 22 juni 2021 Ambassed onderhandelt met| 10 2g [ ver aangepast tarief

dinsdag 22 juni 202 11 2a l met NL evacueren betreft slechts 6 mensen mef10 2a[ 10 22 tionals ongeveer 30 maar door

Islarnabad

dinsdag 22 juni 2O2l 10 2^akt melding aan inroteren4iQS20it vele LES bij hem hun zorgen hebben gedeel4 1[Q} 2^dviseert snel een

nieuwe voorlichtingsbijeenkomst

woensdag 23 juni 20jl3 2ali et opgaaf aantall^l1Q} 2£^ met NLD 18 met andere organisaties

woensdag 23 juni 2021 Ambassade stuurt memo mbt de evacuatie van dl 0 2al^et aantallen etc naar o a DCV BSB DAO en VCI

woensdag 23 juni 2021
gesprek M op 11 juni 1 Evac LES pas als het ook te gevaarlijk is voor Expat staf om te blijven 2 Link

met tolkendossier goed blijven bewake i10J 2lSriRldt zijn bezwaren hierover schiftelijk aan i0 2e
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woensdag 23 juni 2021 Via DOPS is imiddeis bekend geworden c AD 2^^t kan heipen bij een Evac vanwege het gedwongen vertrek uit de

1^
woensdag 23 juni 20^l10 2la^meemt uit een DAO memo a^ftQj 2a^t DAOai een reactie aan het opsteiien is afgestemd

donderdag 24juni 2021

Ambassade input middels memo input Kabui voor Besiuitvorming mbt evacuatie iokale Staf do61 QX2§^stuurd naar

over het niet voorbereid zijn op de worst case scenarfctQ j ^2ct aakt meiding van

overiegl 10 2e ^nd10 2eDen dat DAO daar een memo over zai opsteiien

donderdag 24 juni 2021
dee|l1|0 l|| i ik memo LES Zai ook input vragen J V en DEE Betreft Memo aan M nadere informa tie LES ZMA

Kaboel Input deadiine is 29 06 2100 00 uur

vrijdag 25 juni 20^1 Q f26Aelt memo en verzamelt post input

vrijdag 25 juni 20il 0 2ftbnciudeert DEF is geen beiemmering verhaai van HDPO over zorgpicht ontbreekt urgentie wordt niet duidelijk

genoeg gemaakt

vrijdag 25 juni 20^1 Q d2dihdt de urgentie wei duideiijk meidt dat we siechts input kunnen ieveren en dat we mogelijk opnieuw in gesprek

moeten met DAO en VCI

zaterdag 26 juni 202 1 CE2ei seit een concept aangepaste tekst

zaterdag 26 juni ^Q^^0 2ejh^fO¥2la^kst dwingend en aiarmistisch Vragen om het te bespreken in de Ministerraad gaat te vrffl0 2e^lt
kunnen we idd stelien dat de veiiigheidssituatie ernstigversiechter^t0X29i idt visum voor 90dagen voor de is een

prima mitigerende maatregei

zaterdag 26juni 2021^ | Q 2e|}ierinnert aan de quote vittQjd2edif ik maak mezorgen hierover want desituatie in A^hanistan lijkt

te versiechteren We zijn er niet kiaar voor

zaterdag 26 juni 20^1 Q 2dihdt het memo te iangen wil goedkeuring krijgen voor evac Ais nodig en voorbereidingen starten met als eerste

visum verstrekking aan LES

zaterdag 26 juni 202 d D 29|agt zich waarom wordt in het memo niet gevraagd om afhankeiijk familieden ook me te evacueren onder de

uitzonderingsregel Waarom in zetten op een beperkte en niet een ruime groetf ||0 2^

1 lO 2e^ BII3i^X2fl^elt zo rgen

nu snei

11 1

zondag 27 juni 2021

10 2e priof notit Au 1Q 2a

1QX2a10 2a
f10¥gat

zondag 27 juni 2021 The Baron geeft desgevraagd aangepaste offerte door aan Amb

maandag 28 juni 2021 Ambassade geeft nogmaals ^aK X^ itaiilen te evacueren personen door

maandag 28 juni2021
Ambassade stuurt memo The Baron Evacuatie verzameipiaats^ door naar VCI en DAO met gereduceerd offer van The

Baron voor 3 maanden reservering en 1 maand gebruik voor 50 bedden en 2 werkkamers

dinsdag 29 juni 2021 10 2e actie ajit0 2e^ |10 2e[ als hooUliJn is niet een ruimere definitie van gezin bedoeld Er isaitijd nogde

hardheidsciausuie waarmee in bijzondere omstandigheden van deze lijn kan worden a^eweken

maandag 28 juni2021 DAO biij dat Post op 1 juli de LES bijpra^1 j ^urde deze middag

ondanks dat er nog geen inhoudeiijk besiuit iigt

dinsdag 29 juni
voor dat de post zich nu voi richt op toepassing van de hargdheidsclausuie Situatie LES is niet voor niets in

kaart gebracht M zou het morele aspect dat men inwonende en afhankeiijke fam leden niet kan achteriaten moeten

worden medegedeei^|0 2^|l laten voorstelien dat iND nu zsm met VC interviews LES start om zich een beeid te

yormeri

dinsdag 29 juni 202X 10 2€ eit voor na budgetgoedkeuring voor The Baron door BZde noodopvangvan LES en hun famiiiesen de

ereikbaarheid van The Baron nog eens goed te onderzoeken

dinsdag 29 juni 2021 DAO bevestigd de tesktvoorstelien in het concept memo aan M nader info LES ZMA Kaboel Vraagtajfl0f 2ai g

toeiichting over de optie visumverstrekking

woensdag 9 juni 202 1 DX2|®^ht toe Flexibel visum pas te verstrekken als we ook zeif gaan evaceren

woensdag 30 juni 202 1 |l 2 ^^ft noodkreet aan MT

reactie op d3lverl5kief DAO drong daar op aaneen

11 1

dgge11 1

woens ag juni
QX2©daagt toeiichting tekst aan HDPO nav mail 28 juni mbt het gezin dat afwijkt wat eerder werd besproken Ook is

niet duideiijk wat er met het memo mbt Goed werkgeverschap is gebeurd

woensdag 30 juni 20jl QX2fr eidt d^j|0 2[e^rkte in verouderde versie van het concept

definitie gezl^lUXZeji haar beiien

woensdag 30juni 2 fehC X£^

10 2e] teruggekomen op bredememo

1Q 2a

30 06 2021 Taiiban persbericht Foreign non military nationals hebben niets te vrezen
H 1

11K1

woensdag 30juni 2021
Ambasasde stuurt reactie naar |1 0 2eDover concept memo en vraag zich af of noodzaak voor urgentie terug in het

memo kan en om in het gevraagd besiuit weer op te nemen humaan toepassen hardsheidsciausuie doet beroep dat

andere landen niet ieidend zijn maar dat we een eigen moreie verpichting hebben Ambassade vraagt zich af of iND

weet van de gedocucumenteerde dreigingen tegen de LES zoais opgenomen in de Excel iijst DAO zou niet moeten

sturen maar M op poiitieke gronden besiuit moeten laten nemen over defintie gezin

woensdag 30juni 2021 DAO |1 U 2e| [ 111 iM 1

H 1

woensdag 30 juni 70^10 iQft^lt met HDPO over definitie gezin in het memo

donderdag 1 juli 202 l1p 2a

donderdag 1 juli 2021

10 2a

Ambassade stelt voor de flexibele optie voor iom LES visum 3 maanden te laten vervallen Die is te gecompliceerd Er

wordt nu gekozen voor de verkorte asielprocedure
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donderdag 1 juli 2021 3W LM stuurt reminder voor update files LES in Peoipe Inc

donderdag 1 juli 2021 Ambassade plaatst in concept tekst definitie gezin werknemer plus inwonende famiiieleden

donderdag 1 juli 2021 weten de gezinsdefinitie van de IND te zullen opnemen maar met de optie om de medewerker gemotiveerd

uitzonderingen te kunnen laten aanvragen BZ legt die dan ter beoordeling voor aan de IND

donderdag 1 juli 2021 DAO plubliceert een schone concept versie Vraagt nog motivatie aan Ambassade waarom ook twee oud medewerkers

mee moeten

vrijdag 2 juli 20^1 Q ^2difaagt input van MI maar geloofd niet dat er veel wiggle room is mbt definitie gezin

vrijdag 2 juli 202 L1^ ^ft^ldt dat meenemen ex medewerkers was besproken met 3W HDPOen dat nareisgeen optie is Uitzonderingen
moeten vooraf worden vastgesteld

vrijdag 2 juli 2021 CTR levert achtergrond info mbt de twee ex schoonmaaksters^
vrijdag 2 juli 2021 3W LM | 10 2e |vraagt advies over nabetalingen aai^{l0 2^x na vertrek post

vrijdag 2 juli 2021 VCI Q 2e Deelt vernieuwde eerste opzet doc Triggers maatregelen Faserign maatereglen Kaboel Overzicht

triggers en maatregelen 18 6 21

zaterdag 3 juli 2021

DAOCIOH^eDheeft het memo aan M eigenhandigaangepast en vermeld In aanvulling op inwonende familileden

ouders broers zussen etc die als zodanig een huishouden voeren en hetzefde risico lopen als het kerngezin NB

Defensie heeft aangegegevn hiertegen te zijn vanwege precedentwerking richting femilies van de tolken

zaterdag 3 juli 20^1^

zondag 4 juli 20^1 Q ^2difaagt opheldering van DAO over sturende teksen in memo

maandag 5 juli 2021 DAO vraagt om check op aantallen voor de brede definitie men telt maar 26 personen

11 1

andag 5 juli 20^1j toelichting 212 personen inci 70 hardship aanvragen Mogelijk komen er nog 20 pesonen bij
van twee ex werknemer gezinnen Kolom J is de catergie hardheisdsclausule aanvragen

ma

maandag 5 juli 2021
DAOCI OH^eDis verbaasd over het aantal en vraagt opheldering Ze heeft zelfgeteld en komt op 58 ipv 70 Ze meldt

dat de IND ook sowieso def ~^al goedkeuren10 2e

dinsdag 6 juli 2021 |
dinsdag 6 juli 2021 Defensie vraagt portophon4ll0 1 l^lan Post verwijst iom Dept naar |10 1 bl

nsdag 7 juli [^^5 via 10 2eken update van| 10 1b jmetalle gegegevens en hetaanlevefifP^i^i^belang Van Staat

I VrocesbelandVan de staat
^

I

donderdag 8 juli 202 1| p 2|s^rs maakt melding van evac planning tolken met families etc

vrijdag 9 juli 2021 BSB wil Veiligheidsoverlegop 13 juli ook ivm de verhuizingnaar nieuwbouw in Seitz

vrijdag 9 juli 20 li }^Bf rmeert DAO dfalQ ^2Cs geinformeerd over uitkomst MR bespreking Die was erg blij

zondag 11 juli 20^H ^ ^A^akt melding van een charter op 16 juli Er zijn nogplaatsen over graagaanmelden

maandag 12 juli 70^4 Q 2fl^eKfO 2^^reat assessment dd 9 7 21 Wijzer staat op probable crisis

10 1b

woe

maandag 12 juli 2021 Post ontvangt kopie van DAO memo Advies voor de Rijksministerraad mbt de LES dd 8 7 21

maandag 12 juli 2021

DAO informeg rlQX2Qit LES geinformeert mag worden over princiepe besluit evac LES kerngzin plus afhankelijke
kinderen onder de 25 DAO vraagt van Post lijst welke uitzonderingen op humaniatiregronden een kans maken

volgens de post |1 0 2eDvraagt aan de IND hoe ze de lijst gepresenteerd willen hebben

maandag 12 juli 20^1 QK29^agt post te plannen info bijeenkomst LES CAO briefing Opstellen uitzonderingslijsten

maandag 12 juli 2021
1|0 2fe agt a^AQ 2feij bespreking op 13 7 21 lijst staat al klaar op SWR Gesprek CAO na terugke4ilp 2{ ^nbod op

schriftstellen na terugke^fl 3 2f 11 1

^ ^
Q 2ejaagt aan DAO procedure voor aanvragen uitzonderingen

maandag 12 juli 202i ^®^ P^® ®5tiga visi^jj Q ^yat naast geooaen is voor vetting Lti door iNUoraat mogeiijK ais ae tijd te Krap worat

maa

dat niet meer nodig zal blijken

ilimaai

p « het reisadvies te updaten

maandag 12 juli 202l |l 0 2e[ PPO ‘teercl over de RSO meetii^lQK^^il ver met hun planning metl 10 2^1|Q 2^^gelijk daarbij

aangehaakt Hun planners hebben al een rondje gemaakt Directe inname van Kabul acht men niet waarschijnlijk alien

fDraa

hebben intentie om te blijven

maandag 12 juli 2021

DAO |10 2e[ vraagt aan IND Hoe willen jullie de uitzondeingsvragen ontvangen
11 1

11 1

maandag 12 juli 202t DAO |10 2e[ meldt dat IND hele complete lijst wil ontvangen en dat uitzondering alleen voorgelegd hoeven te

worden als Ambassade denkt dat bijzondere omstandigheden speken en dan gemotiveerd voorleggen

dinsdag 13 juli 2021
1 Q ^26^richt DAO dat woensdag MC en donderdag LES worden geinformeerd Stelt voor een Engelstalig besluit aan hen

te presenteren Graag visie daarover Ambassade zal geen selectie uitvoeren dat is aan de IND met mogeli|k |1 0 2eD

erbij

dinsdag 13 juli 2021 DAO |10 2e[ denkt na over brief LES vanwege ontbreken wettelijke basis voor het besluit Medewerkers moet

worden medegedeeld dat men na marsorder meteen beschikbaar moet zijn of anders de boot mist Merkt op dat

kleurvoeringvan haar lijst LES niet klopt

dinsdag 13 juli 20^Jp 2^^ag \ 0 2e bm een tweede check te doen op de LES lijst Die bliikt te kloppen
^

woensdag 14 juli 20ij |0 2^^akt^ een uitdraai van de de geregistreerde Nederlanders in de

uitdraai gemaakt door DCV

woensdag 14 juli 202l |10 2e^uurt aangepast Fasering maatregelen doc dd 14 7 21 aan VCI

donderdag 15 juli 20^1|0 2]B^igert tweede lijst NL ers te maken naast die uit [

donderdag 15 juli 20^1 Q3I26jiefing LES evac alleen kerngezin en afhankelijke kinderen tot 25

donderdag 15 juli 20^1 Q 2eiiiurt nieuw stappenplan LES naar DAO

donderdag 15 juli 2021 VCI stuurt aangepast Faserings planning Teveel triggers in Oranje fase Voor alles moet worden voorkomen dat er

geevacueerd moet worden door DOPS

vrijdag 16 juli ^Q^^p 2|^ldt aan ^0] 2^sie VCI tedelen Bij dreigende stop
^ ^ ^iedereen meteen uitviiegen Naar Seitz kan alleen

als de containers klaar zijn en het vliegveld nog open is Is Seitz niet klaar dan naar The Baron

10 1b Later voIgt nog een

1U 1D
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zaterdag 17 juli 2021

10 2^^m post past Faseringsdoc maatregelen aan dd 18 6 21 Daadwerkelijk vertrek LES en EXPAT staf nu vermeld

zondag 18 juli 20^3|
~

|^agt ticketpriizen op bij| 10 2g | en | 10 2g |

maandag 19 juli 2O2l Lit v [10 2e |reageert op een bericht 0 2a^t aanbod opvullen lege stoelen op hun Charter
10 2e

10 2e

maandag 19 juli 2021 VCI en DAO worden ^jj3 ^^wacht onderwerp niet bekend Amb Aanwezig

maandag 19 juli 2021 IND laat aan DAO weten dat ze al een screening kunnen doen obv de naam en geb datums IND vraagt in een doc

duidelijk aan te geven wie uitzonderingen zijn

maandag 19 juli 2021

Tijdens VCI meeting na goedkeuring repatr LES oppert| 10 2e | 11 1

maandag 19 juli 2021 |10 2e[ naakt zich zorgen over brie^ipQ^jgyler Amb Mogelijk krijgt hij onvollledige informatie Stelt voor volgende

kf4iT0 2€t^ laten aansluiten

maandag 19 juli 20^1 QX2^6^ 2|cijorbespreking met CAO over hun briefing

maandag 19 juli 2021 VC overleg mbt Actiepuntenlijst Ambassade heeft budget aangevraagd voor tickets LES en The Baron

dinsdag 20 juli 2021 OM vraagt BSB zsm zaken van Castor naar Seitz over te brengen Opslag is daarvoor gereed gemaakt

dinsdag 20 juli 2021 Ambassade moet van BBVl 10 2e ben waiver aanvragen bij FEZ DJZ voor inhuren the Baron

voor aan DAO

woensdag 21 juli 20^1 Q 2ftfeldt aandl 0 2 e1 dat d^[10 2^edewerkster ook|
kinderen

a

10 2e

11 1woensdag 21 juli 2021 Reactied10 2eD

woensdag 21 juli 2021 OM meldt twee Uitzonderinigsformulieren parents en adult children te hebben getraceerd en deelt die met IND Een

formulier voor broers zussen etc ontbreekt nog

woensdag 21 juli 202110 2e last Trigger overzicht 21 07 21 aan met val van ANA logiostieke basis rond Kabul

woensdag 21 juli 2021 CAO deelt presentatie en weblinks for LES mbt AZC etc

woensdag 21 juli 202[ll Q 2te^t laatste versie LES lijst voor aan IND Met toellchting lijst nog niet compleet

donderdag 22 juli 2021
10 2e

donderdag 22 juli 2021
IND CAO briefing to LES in 10 1b

donderdag 22 juli 202lll l 0 2e^gt aangepast trigger indicatotren doc dd 22 7 21 aan VCI

vrijdag 23 juli 2Ojl|0 2|8^t Evac financieringsmemo voor aan CTR betreft tickets en The Baron CTR na toelichting en verduidelijking
akkoord

vrijdag 23 juli 2021 IND COA presentatie aan LES

vrijdag 23 juli 2021 DAO |10 26[ geeft instructie mbtvisa verstrekking Pas stickers maken als situatie verslechterd^ zonder dat mensen

nog weg mogen

zaterdag 24juli 202 1 0 2fe|t Evac financieringsbudgetaanvraagvoor BBV 3Waan VCI DAO

zaterdag 24 juli 2021 DAO stuurt drie IND vragenlijsten door voor LESfamlies

zaterdag 24 juli 202l 10 26^iaakt overzicht in een PP van de samenhang der dingen Ihuisvesting Consulair Evac etc etc

zaterdag 24 juli 2021 POPS vraagt vij[f0 2^egevens over MOU m^tl 0 2id ^O 2S^^teen verstrekt

zaterdag 24 juli 206tlCOI2®^ibassade vraagt update te evacueren NL’rs

zondag 25 juli 20ii QK2 teldt aan DAO lijst A klaar op 30 7 21 en lijst B op 3 8 21 DAO meldt c ait3 ^jjovenopzit en niet te laat wil

zijn

zondag 25 juli 20jl QX^ €l jur^ |f0 2^isumaavragen door naar DA0lQX2® eldtV idi0[II 29^anvraegen lijst A en 3 lijst B

zondag 25 juli 202il0 2e iurt IND weblinks door naar LES

zondag 25 juli 2021

DA0 |10 2eDwil twee lijsten lijst A gezinnen zonder uitzonderingen en lijst B gezinnen met ook uitzonderingen
Verder meldtd10 2eD f

f10 i2e
■

11 1

11 1

11 111 1

zondag 25 juli 2021

DA0 |10 2eDschriift ajftQX26^erfcfeJ Bca ivragers [ 11 1

H 1

zondag 25 juli 20^^ dat ze [ PK3^g even contact opneemt met de IND ter afstemming Verder dat

LES bepalen of ze een uitzondering vragen of niet dat kan de Amb of het Dept niet voor ze bepalen

11 1

zondag 25 juli 2021
]nbt oponhoudtl 10 1 bAmbassade stuurt protest nota 1U 2a

maandag 26 juli 2021

1 Q 2ft eldtdat de zelMe voorwaarden moetvoldoen alsonze LESen dat er nogmeer aanvragen volgen

maandag 26 juli 2021

1p 2tabldt aan IND zijn bezwaren tegen lijst A en B

1 11 1 jpoitibi lijst A en B met kleurcodes voorgele^ aan IND en akkoord bevonden levensalle folders met

bewijsstukken genummerd met relatie naar nummer in de masterlijst IND vindt het prima

H 1

maandag 26 juli 20^1 Q 2gt 110 2er H 1

moeten komen

dag 26 juli 2021 Q 2^lWert extra gegevensaan mbt hun LES

maandag 26 juli 20jl 0X2 feafejBI^I^else vertalingover asiel procedure aan te passen

maandag 26 juli 202K10 2e Itelt voor aan VCI en BSB om wekelijks overleg te houden mbt de triggers acties maatregelen

maandag 26 juli 2021 pAQ |i o 20Dineldt dat c ftQ3I2Qiltstel van fbp ^ zedatvandaag om hem wil voorleggen I

maan

H 1

I I 1
11 0

maandag 26 juli 2021 IND laat a^it 0 2fe^ten het met hem eens te zijn dat er geen onderschijdt in behandel term n mag zijn tussen lijsten A

en B

00137 313539



maandag 26 juli 2021 DAO vraa^jl^ ^^^r tekst mededelingaan LES te kijken maar sluit verkeerde bijiage bij

maandag 26 juli 2021 DAOvraagt om allfel 0 24^ES aanvragen in 1 keer voor te leggen

dinsdag 27 juli 202 1 Q 2^urt Supplier Registration Form naarlhe Baron en meldt dat beta ling via bankovermaking verloopt

dinsdag 27 juli 202 L1 2ft^ribueert de varagenlijst Other Family members onder LES

dinsdag 27 juli 2021 1ne baron retourneert de Suplier registration Form

dinsdag 27 juli 70^1 Q j 2et\iurt 2 nieuw^ lO 2^0ES aanvragen door naar DAO totaal nu 4 personen families

maandag 26 juli 707^10^ ^b0K2l^eft akkoord op budget aanvraag Evacuatie financiering tickets en The Baron

dinsdag 27 juli 20^110 2 l|it aa£|ye^eten dat inhuur the Baron wordt bepaalt lorn VCI BSB maar dat het toereikend is vanaf 1 sept tot

31 decern be r

dinsdag 27 juli 20^i 2u^t met IND Er isgeen sprake van vertragingvarL ijst B Format is ook prima Lijst A met alien lijst B met met

nogmaals de gezinnen waarin een uitzondering z tl iii 2^rwacht 1 Aug lijst A te kunnen voorleggen aan de IND IND

geeft aan na twee weken besluit te kunnen delen

dinsdag 27 juli 2021 DA0C10 2ei 10 2e10H2e

11 1

dinsdag 27 juli 2021 Ambassade heeft contact met| 1 Q 2g |over prijs voor 163 tickets economy class

dinsdag 27 juli 707 11
10 1b

10 1bdinsdag 27 juli 2021

dinsdag 27 juli 2021 VCI deeitvia de SWR update Fasering maatregelen doc 27 7 21

woensdag 28 juli 2021 Ambassade ontvangt hulp aanvaragen van twee ex werknemers Die worden afgewezen omdat ze niet binnen het

beleid van de MR vallen

woensdag 28 juli 2021 The Baron stuurt Supplier Reg Form

woensdag 28 juli 2021^
1 0 2 f|agt bij DAO |10 2e| het doc

’

Information for local staff on procedure’ op Kan dat in zijn archief niet vinden

woensdag 28 juli 2021 Q 2eWl^ ^t DOC dat zii eerder alleen ajft0¥2eduurde
11 1

woensdag 28 juli 202 Lrp 2je^ert toch input over de wijze van aanleveren lijsten En correctie op tekst mbt teskt young adult children

between 8 and 25

woensdag 28 juli 2021 DA0 |10 2eDverwijst naar haar eerdere instuctie mbt de lijsten

woensdag 28 juli 2021 Ambassade ontvangt formeel akkoord evacuatie budgetten Post moet een waiver aanvraag indienen voor gunning

aan the Baron

woensdag 28 juli 2021
DA0 |10 2eDpast tekste tl|0 2^ t vraafetOTQe^n dat m^l3 p 2tejbespreken 11 1

11 1

woensdag 28 juli 202ai|v A^peiqt
woensdag 28 juli 2021 DAO stelt voor om 24 tussen haakjes te zetten

woensdag 28 juli 202 d |3 2|Q^ldt dat correcte engelse text zou zijn from age 18 up to and including 24

woensdag 28 juli 2023 10 ^^vert NV dd 28 07 21 aan met 7 medewerkers met of zonder hun gezinnen

woensdag 28 juli 203110 z5a^utj1O 2 3ftv door naar DAO en bevestigd ontvangst aai^10 2^

woensdag 28 juli 203 31p 2ff^agt draft contract aan[ 10 2gp|
woensdag 28 juli 2021 DAOvraagt bi |10 2^^ checken of the j
woensdag 28 juli 202^ j 0 2^eelt mede datl 10 2e Via een contractor b j 0 2il^erkt

woensdag 28 juli 2021

ae leKsi lo lo Kinaeren en mei psirert en mei reel 15

n vast dienst is bijtOK^if via een contractor1Q 2e

OM meldt aan DAO dat |l0 2e staat maar dat Den Haag moet beslissen 10 2^aat van de lijst

want die wil een visum Ivm werKaanbod in NL

woensdag 28 juli 2021 11 1 11 1

JVraagt ook een check op| 10 2e

woensdag 28 juli 202l| 1 Q 2e^dviseert negatief op d^f0 2^ntractors

woensdag 28 juli 2021 DAO is het eens me^10 2e ^n stelt dat we ook geen alternatief hoeven te vragen Omdat er geen sprake is van

specifieke verdelin^ 10 2a |

11 1

_
7 dienstverband is et 10 2f ^ok

woensdag 28 juli 202l ’lO 2eilal dus afwijzWreiVgeen alternatieve kandiaaten vragen

woensdag 28 juli 2021

woen

OAQis het daarmee eens omdat nieuwe kandidaten eerst nog intern en dan bij StasJenV moeten worden voorgelegd

donderdag 29 juli 202 1^ ^ 2ti urt vragenlijsten en instructies door naar

donderdag 29 juli 2021 DAO stuurt def tekst memo information for local staff Deze wordt meteen gedeeld met de LES

donderdag 29 juli 2021 VCI stuurt Waiver format geheimhoudingsverklaring voor completering door naar de post

donderdag 29 juli 2021 The Baron levert Supplier reg Form opnieuw in

vrijdag 30 juli 202 11 0 2^agt a^rl D 2a ibassade of ze twe^ l 0 2s^nginers kunnen huisvesten voor ons bouwproject

vrijdag 30 juli 2021

l 10 2a |

Overleg met 10 2g jdie blijven vliegen

vrijdag 30 juli 2021 |10 2eBeelt agenaa integraal Veiligheidsoverleg op 2 8 21

vrijdag 30 juli 2021 Post meldt dat JdH2^
vrijdag 30 juli 202 ^1jO 2|ai^rt de waiver aanvraag voor The Baron in bij VCI

vrijdag 30 juli 203 10 2fe^t aar 1IO 2^eten dat 10 2ellBen contractor is en dus niet kwalificeert

vrijdag 30 juli 2021 Email van VCI ivm de agenda Is te veel voor 1 keer Belangrijkste nu is het Indicatorenschema

zaterdag 31 juli 203 l PKf ^^agt bij andere Ambassades op naar het hoe en wat mbt Charter vluchten

zaterdag 31 juli 207^^P ^i i ert uitgebreide reactie met advies innzake chartervluchten
^^

zondag 1 augustus 202 l1 3 2^ |0 2 E^en

zondag 1 augustus 2021 OM e ijo 2 i eken uitofthe chart^ilOK^^der OSCR contractwertf
OM stelt benodigdhede6|10 2^ES af met hen en informeert DAO over de stavaza NVvan 28 7 21 met 7 personen

met gezinnen

10 2g

10 2a

1 0 2g dat zij voor hun 4800 mensden 10 2g charters inzettenvan
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zondag 1 augustus 20j] p ^Vurt LES lijstnaar IND incl een uitgebreide toelichting Tevens stuu l3^ ^4^ 10 1 b defolder metal hun

supportive documnents naar de IND

zondag 1 augustus 20il P ^^turtook naard^fO 2 | ES de CAO voorlichtingsinformatle

zondag 1 augustus 2021 IND bevestigd ontvangst en vraagt of het CAO nog een 2e voorlichtingssessie moet geven

maandag 2 augustus 202i10 2 a^vangt ticket aanbodrr0 2g vfel|0 2fe^avel comp

maandag 2 augustus 202[ll 0 2c^vangt concept overeenkomst van The Baron

maandag 2 augustus 2021 SS2^ “vestigd ontvangst en registratie ir^10 1b^an he

dinsdag 3 augustus 2021 0 2i^uurt een geupdate lijst van LES via NV dd 3 8 20^

dinsdag 3 augustus 2021

10 1b

DAO meldt dat ze d4 10 22iukken nu weer gaan aanpassen nav de laatste NV |1 U 2e| meldt [ 11 1

MjjJM [ DAO vraagt aan post of dit de laatste lijst en om dit te bespreken met d^’|Q 2

dinsdag 3 augustus 202l |10 2a^eldt dat LES moet evacueren en dat onze 14 dus redelijk is

dinsdag 3 augustus 2021
Notulen Integraal overleg 2 8 21 ontvangen l

dat de LES sowieso weg moeten zijn voor de situatie uit de hand loopt en dat de post een militaire extactie voor Tolken

niet kan ondersteunen 1 December moet tijdelijke huisvesting

proof gemaaktworden Als Castor te onveilig wordt kan men naarSeitz of The Baron Is Seitz niet klaar dan The Baron

I Pst meldt dat het belangrijk is om met de IND het moment van

lOpgetekend is

klaar zijn I 10 1b Ihuisz^lQOb10 1b

10 1b

vertrek van de LES af te stemmen

dinsdag 3 augustus 2021 Post vraagt of visum stickers ook via open internet verbinding kunnen worden geprint

woensdag 4 augustus 20^1 3 2 fe^vestigd aan| 10 2g karief afepraak tickets LES

woensdag 4 augustus 2021
Post ontvangt geupdate overzicht Indicatoren en maatregelen dd 27 7 21 DEF geeft aan in fase blauw en zwart niet

essentiele LES niet meer te kunnen uitviiegen

woensdag 4 augustus 2021 Post bericht aan DAO dat men c^l0 2^|| €€^ geinformeert maar dat nietvoorspelt kan worden wat ze nog gaan

doen

woensdag 4 augustus 2021 |1 jlfiJlSaifes op alles zet om alle LES het land uit te hebben op 31 8 21 Alle expats werken nu in de

visumafdeling LES is deels als commercieel uitgevlogen

woensdag 4 augustus 2021 10 2e eeft update stav^j0¥Bakelcon Wekelijks 3 chartervluchten laatste vlucht op 29 aug Seen onderscheld

essentieel niet essentieel niemand van de LES wil achterblijven met de expats

donderdag 5 augustus 2021 Ambassade vraagt Charter kosten op voor personeel en voertuigen bij

donderdag 5 augustus 2021^^ stavaza overzicht van ondere posten mbt evacuatie aan VCI voor volgend overleg Post roept op

reisadvies voorstel 3 8 21 nu snel te publiceren

donderdag 5 augustus 20^J|0 ^ iagt bij K^ffilBatermatie op over het hoe en wat van chartervluchten

10 2g

donderdag 5 augustus 202 L1 3 2f^ aan IND weten dat partners geen tweede COA voorlichting nodig hebben^ ze willen gewoon zsm weg

donderdag 5 augustus 2021
3W LI^ 0 2S4^t weten dat het FSOalle gegevens van de LESjirt D 1b^eft geregistreerd zodat ook na vertrek van de

Ambassade door het FSO salarissen uitbetaald kunnen worden

donderdag 5 augustus 20211 0 {2slrueertCA om op 8 8 21 met een team van 3 te beginnen aan de invoer van visumaanvraren voor de LES nog

geen sticker printing

jo 2^donderdag 5 augustus 2021 Ambassade vraagt charter offertes van 10 2g

donderdag 5 augustus 20ilP 2l^lt nieuwe voorlichtingssessie

11 00 uur

donderdag 5 augustus 202i 1|0 2|^a^fl SH2la er hoe en wat mbt chartervluchten

donderdag 5 augustus 2021 DEF vraagt aan VCI in het volgende overleg de tolken te incorporeren in het NEO plan

donderdag 5 augustus 2021 Post voorziet dat dit onze NEO gaat compliceren en wil

donderdag 5 augustus 2021 10 2e espreekt mfeT01 2a^t na aakko^i]o| ^y vanaf 15 8 21 ticket gaan boeken voor onze LES

donderdag 5 augustus 2021 j] 0 2^3t weten via charter alleen voertuigefTte kunnen uitviiegen en vraagt voertuig gegevens

donderdag 5 augustus 2021

voor met LEb over visum procedui^Q3I2ft l wachten tot na overleg met SG om

rover wordt geinformeert

DAOdlOH^eDmeldt aan CDO dat ze IND tot spoed heeft gemaand omdat die uitgingen van besluiten per 31 8 21 Ze

zijn opgeschaald en werken 7 dagen in de week aan dit dossier

donderdag 5 augustus 2021 DAO stuurt de dc dtP ^^ccordeerd^ j 0 2^ES beslissing door naar Min JenV Stats

donderdag 5 augustus 2021 DAO meldt aan DAO dll|0 2[a^or 23 8 21 alle LES geevacueerd wil hebben via buurlanden en dat er intel is voor een

aanslag op een westers target

donderdag 5 augustus
1p g^1|0 2

10 2a
Gei

donderdag 5 augustus 2021
10 2a [leemt contact op voor info over de statvaza mbt evac NationalsfS’o^^jieeft hun landgenoten al

opgeroepen via Twitter om Afghanistan te verlaten

vrijdag 6 augustus 20^1||j^^2ia yTimunicatie met 3W Advies vraagt advies voor briefing LES zondag 8 8 21 over stoppen arbeidscontract laatste

sal betaling severence pay Namen van tijdelijke en permanente achterblijvers etc

vrijdag 6 augustus 202 11 D 28dt weten aan DAO te zullen zorgen voor coprtimale coordinate met IND en CAO ivm de arrivals

vrijdag 6 augustus 702l l P 2|fiAjrt naar The Baron track changes in het concept contract

vrijdag 6 augustus 20^10 2fl^elt pre crisis beraad 5 8 21 verslag Crisis team wordt gevormd Knelpunt het tijdig het land uit krijgen van de

tolken

vrijdag 6 augustus 202^^ ^ 4^fex per week een crisisteam bijeenkomst omdat het hard ga fl D1 £l Q t2e| 1 1 U 2^ krijgt leiding

vrijdag 6 augustus 202l

vrijdag 6 augustus 2021

vrijdag 6 augustus 2021 10 2a laat weten dat NAVO mogelijk ook nog 40 tot 70 NAVO LES krijgen te verwerken

10 2^eldt dat NLDeen 10 1b

update charter vlucht informatie voor personen en vrachtM

vrijdag 6 augustus 2021 VCI laat weten dagelijks de stand van de indicatoren te zullen monitoren

[vraagt om info voor het opstellen van een offerte voor pers en materieelzaterdag 7 augustus 2021 l|
zondag 8 augustus 2021 LES briefing in| 10 1 b |do Q 26

zondag 8 augustus 2C^Q}I2d^agt ihkv prudent planning nogmaals de hoeveelheid te evac personen olp1 0 ^pirteerd 68 er vanuit gaande

10 2g

dat de LES al weg zijn

zondag 8 augustus 20331 P 26i 6ldt aar ]l Q 2^fllQ ^2latke 2 weken een mil vlucht heeft ivm hun Role 2 dat ze in Juni hun tolken hebben

uitgevlogen via een charter
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zondag 8 augustus 20ii geupdate LES lijst B] aan aan IND Folder met detail info wordt verzonden via We Transfer

maandag 9 augustus 2021 iND vraagtook | 10 2e |e cc en Verder hetverzoek de |1 Q 1 bDummers bij de personen in de iijstte
vermeiden

maandag 9 augustus 20i^ P ^t^ ent ee^Q 1 jyijet de IND voor de lijst en LES detail gegevens

maandag 9 augustus 2021 Weekbericht ZMA uitviiegen LES geintensiveerd Charteropties zijn bekend

maandag 9 augustus 2021
Copy memo aan M ontvangen mbt LES M wil snel actie Vraagt wat te doen als paspoorten ontbreken 2 heeft DEF

een tolken evac plan 3 tijdspad voor besluit LES dor IND

10K2e
maandag 9 augustus 2021

Indicatorenoverzicht dd 9 8 21 is def Vastgesteld en geeft huisvestingsopties irt evacuatie duidelijk aan Ook

vertrekpunt Expat en Hongaren nu duidelijk benoemd

In het VC verslag tekent Post op dat indicatoren niet in beton zijn gegoten en dat we niet automatisch andere landen

moeten volgen

maandag 9 augustus 2021 Ambassade ontvangt charter offerte van

maandag 9 augustus 2021 Post ontvangt v4ft QX2Si fo dat morgen IND akkoord kan geven deel en dat dan blokboekingen gemaakt kunnen

worden

10 2g oor vracht en personen

maandag 9 augustus 2021 Post ontvangt van 3W Advies informatie over de rechtspositie LES 3W LES wil nog weten hoe de LES hun

ontslagvergoeding willen ontvangen

maandag 9 augustus 2021 Post vraagt nog info over de Pensioen regeling voor de LES Wat is de BZ opositie

maandag 9 augustus 20^11 0 2 ijiurt reminder naar The Baron over conctract

dinsdag 10 augustus 20 1 2|pl ats i r|0 1 tjtjiimte met IND een overzicht van de Lijst A en B gezinnen vertrek LES ZMA Kabul overzicht Groep

A 100 pax Groep B 118 pax

dinsdag 10 augustus 202tll|0 2|^lt charter info m4fl|0 2^

dinsdag 10 augustus 2021 DCV pakt afstemming op van door ZMA voorgestelde digitale Visumverklarings procedure na nareizigrs

dinsdag 10 augustus 2021

Ambassade vraagt middels memo budget voor de Charters l^ij |3 2|^C naar VCI etc Dit voor het geval het vliegveld

nog open is maar DEF inzet nog niet nodig is Het betreft de laatste 50 pesonen met voertuigen en wapens

1 0 2ejemarche bij | 10 2a |
dinsdag 10 augustus 2021

10 1b

1Q 1b

dinsdag 10 augustus 2021 1 0 2a riefing over hoe commercial charters te regelen aanvraag toestemming tc

woensdag 11 augustus 2021 IND geeft eerste akkoord voor 13 gezinnen 64 personen van de A lijst

woensdag 11 augustus 2021 10 2g tickets geboekt voor LES

woensdag 11 augustus 202i |U ^g ieeft meeting met| 10 2a |over NEO
woensdag 11 augustus 20211110 2ef

woensdag 11 augustus 202^|l 0 24 raagt of er al een besluit is genomen op hun LE^I p ^ee e5tigd de positie beslissing

woensdag 11 augustus 20ilC3I26ihdt dat IND op 23 8 alle gnedkerineen moet hebben afgegeven

woensdag 11 augustus 2021 ISLdoet verslag over overleg met 10 2al ver evacvia ISL

woensdag 11 augustus 2021 Ambassade vraagt beschikbaarheid stoelen bij M 0 2g1
woensdag 11 augustus 2021 Post bericht aan 3W Advies over export beperkingen bij evac LES mei 10 1 I

woensdag 11 augustus 2021 Post stuurt memo naar 3W Advies mbt de uitvoer berkerkingen van fin middelen van de LES en andere fin

regelingen

donderdag 12 augustus 2021
crisisberaad ll 8 3W^K^ft al 1400 tolken geevac

^

inzet charte^j P ^i huist naar GZ Contact met 10 2g | charter opties worden uitgelopen

donderdag 12 augustus 0
’ 1 0 2g| 1 U 26 | Hardsheidsclausule van 60 naar 3 kies zelf maar telefonisch nafaTQ 2^ e mail in Sent items

H 1

H 1 Sterke toename

13 08 2106 15 uur

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade vraagt beschikbare stoelen op bij l 0 2g} 1 0 2q ^^®P^®® ’^ blokboekingen Voor 17 en 19 aug

worden elk 60 stoelen gereserveerd

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade ontvangt offerte voor chartervlucht uitviiegen laatste 50 pax en voertuigen plus wapens

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade vraagt via memo toestemming geld in kas storten voor de LES ivm uitvoerbeperkingen betaling ontslag

premietetc

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade stelt een vertrek lijst op voor de A en B lijst gezinnen

donderdag 12 augustus 2021 DAO vraagt nogmaals overzicht evacuatie stavaza andere landen

donderdag 12 augustus 2021
Nav crisisoverleg opdracht om voor 31 8 21 bi| 10 2^^e gaan

de hoogte waren en ook geen ruimte hebben

donderdag 12 augustus 2021
Ambassade geeft opdracht aan aannemer om voor 31 8 21 eerl 1 0 1 b bp het te maken10 1b

donderdag 12 augustus 2021 DAO vraagt info over andere landen stavaza mbtandej gjiy^p^n aan de tolken‘r

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade ontvangt instr over hetl

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade krijgt reactie op 11 8 21 overzichtvan charter offertes I

10 1b

10 2g

M0 2g1
donderdag 12 augustus 2021 Ambassade meldt iom j 10 2g^vertrek schema met •l0 2g

telkens 30 personen op 30aug 7

personen

donderdag 12 augustus 2021

Ambassade ontvangt Charter offertes voor personen en voertuigen var 10 2cbirectvan Kabul naar Eindhoven

donderdag 12 augustus 2021 IND geeft goedkeuring voor nu in totaal 100 personen

donderdag 12 augustus 2021

3W LM neemt maatregelen voor het doorbetalen van de salarissen bij afwezigheid Ambassade aan achterblijvers]

donderdag 12 augustus 2021 DAO geeft nogmaal akkoord voor l4 0 2^S
donderdag 12 augustus 2021 Ambassade rapporteerd aan DAO andere landen evac Stavaza

DHF I 10 2e Ikeurt io pt0 2 4 IO 2e »udget goed voor chartervluchten voor materieel Voor personeel

wordt verwezen naar HDPO

donderdag 12 augustus 2021
Goedkeuring dnbT0 2e^ budget aanvraag post aan o a 3W voor charters voor uitviiegen personeel en materieel

HDPO meldt dat dit alleen magal4^0 1 b[jiietvliegt en DEF geen optie is

donderdag 12 augustus 202]

10 2e ^ 0 2 E^llen protest brief op aan M ivm de toekenning van maar 3 random harheidsclausule aanvragen
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donderdag 12 augustus 20^31 QH2p^st MT brief aan en stuurt die afeK^^Sjbc aan het seer Van M

donderdag 12 augustus 2021 BZ bericht dat Defensie werkt aan een 200 pax charter op 27 08 21

donderdag 12 augustus 2021 Ambassade stuurt een flash update met een aanmaning voor besluitvorming uitviiegen alle LES

donderdag 12 augustus ZOtZllQX^a
~

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade olv BSB begint met [
vrijdag 13 augustus 20ilGX2fe at weten dat toch alle hardheldsclausule aanvragen Indiv beoordeeld zulen worden door de IND dmv VC s op

zaterdag en zondag

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade ontvangtvat^ I0 2o^en offerte voor uitviiegen 50 pax en 8 voertuigen

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade ontvang concept ontslag brief van 3W Advies te tekenen voor visumverstrekking aan LES

vrijdag 13 augustus 20^QK2S^t weten voor 31 8 21 klaar te zullen zijn met troepen terugtrekking

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade ondertekent overeenkomst met The Baron voor 30 bedden vanaf 15 augustus

vrijdag 13 augustus 20ilGX2©lfemt toe met kasstortingdoor LES

vrijdag 13 augustus 2021 DCV pakt Amb suggestie op tot verstrekking visiumverklaring isfil 0 2a AO en RSO etc en adviseert de Luchtv mij te

informeren

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade heeft contact met charter mij 1 0 2g voor herbevestigen opties

vrijdag 13 augustus2021250pax charter verzoek te hebben ontvangen van Defensie

vrijdag 13 augustus 2021 j0 2fi5^efed DOPS over uitvraag charters door Amb en de wens pax en materieel uit te vliegen

vrijdag 13 augustus 2021 VCI bevestigd 2 charters door DOPS op 19 en 20augvoor ieder 100 pax

vrijdag 13 augustus 2021 VCI meldt nieuw schema nu vluchten op 18 en 22 aug

dOHZa

10 1b

vrijdag 13 augustus 2021 CCC meldt dat IND mogelijk vandaag besluit neemt op de harheidsclausules

vrijdag 13 augustus 2021

1 Q j 2 i ldt dat 8 hardheidsclausules zijn goedgekeurd Die voor de 11 in het buitenland niet Over 36 voIgt nog bericht

vrijdag 13 augustus 202 l1|Ol 2]9i’jbrwijs 10 2g[harter door

vrijdag 13 augustus 2021 CCC krijgt een mail vai^h 0 2d^n zeg tdat eea nu niet opportuun is

vrijdag 13 augustus 202 11 |0 2| jgt telefoontje van CC dat contact door charter mij niet op prijs werd gesteld

vrijdag 13 augustus 2021 DOPS laten weten dat MinDef toestemming heeft gegeven voor het inhuren van 2 charters voor ieder 100 pax

vrijdag 13 augustus 2021 Ambassade informeertd^ll 0 2d^S over de vertrek opties

vrijdag 13 augustus 2021 {
vrijdag 13 augustus 2021 Post bespreekt de visuma^ite tijdensafwezigheid dmv een zgn visumverklaringvia DAO en het RSO en de

luchtvaartmaatschappijen

vrijdag 13 augustus 2021 CCC meldt in het Afghanistan bullitin dat Defensie 2 charters plant voor 19 en 23 aug voor elk lOOpersonen

donderdag 12 augustus 2021 BZgeeft nu pas formele reactie op visa stop voot 10 2g ort verblijf studenten memo 11 8 21 van DCV aanM

vrijdag 13 augustus 20^1 l ^te^lt laatste persoonsgegevens

vrijdag 13 augustus 2021 IND akkoord alle kerngezinnen 100 pax

zaterdag 14 augustus 20^1 1 2^ namen lijst doorgezonden naar IND

zaterdag 14 augustus 2021 10 2g heeft 30 tickets geboekt voor LES op 19 augustus

zaterdag 14 augustus 2021 BZ stuurt nog 250 LP s voor de tolken Vjl|0 2|gjar Kabul

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade meldt aan The Baron op 15 8 2130 bedden te willen gebruiken

zaterdag 14 augustus 2O2 ll|0 ~1~|fe uitgevallen waardoor Post geen visumstickers kan printen

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade rapporteert aan DAO stavaza evac andere ambassades

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassde vraagt aai |0 Z^structies toelating LES

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade ontvangt laatste doc Informatie van d^]0 2^l ES

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade verstrekt d4[l 0 2at ES en paspoort en andere documenten gegevens aan de IND in d^j0 1 6^
veronderstelt goedkeuring ivm tijdgebrek

zaterdag 14 augustus 2021 IND kent 8 LES hardheidsaanvragen toe

zaterdag 14 augustus 2021 DOPS meldt een C17 vluchtvoor maandag 16 8 21

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade vraagt aan IND tijden en datums voor Invividuele hardsheidsclausule interviews Ingterviews zijn gepland
voor zaterdag en zondag

naar CCC en Defensie

10 1b

zaterdag 14 augustus 2021

10 1b

zaterdag 14 augustus 2021

10 2a

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade keurt nieuw beveligingscontact voor Seitz goed

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade informeert Luchtvaart mij via brief en email over de nieuwe visumverklaring procedure

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade schilden laten verwijderen en ophangen bij Seitz

zaterdag 14 augustus 2021 Ambasade legt stapel ontslag brieven waarin de naam nog ingevild noete worden klaar r

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade legt voor LES Safe Passage brief klaar in Ambassade

zaterdag 14 augustus 2021 Ambassade laat note mbt vertrek naar NHKIA achter voor LES

zondag 15 augustus 2021 Ambassade stelt autoreplies in op de dienstpostbussen moeilijk bereikbaar bel centrale BZ nr

zondag 15 augustus 2021 04 00 Evac Castor naar vliegveld NHLIA

zondag 15 augustus 2021

1 0 2s^dtaania 10 1b

zondag 15 augustus 2021
NHKIA laat de Hongaren niet toe Die worden onder gebracht bij The Baron The Baron laat weten contant betaald te

worden en laat geen local nationals toe

maandag 16 augustus 2021

]etc { 10 2a10 2a15 00|
10 2a 1ClX2a

10 2a

maandag 16 augustus 20^3|Q]J2Ciltvluchtgegevens door 1 e vlucht door NL met 300 plaatsen 71 voor NL LES 9 Human Rights en 70 tolken

Andere 150 voor andere landen of 100 NL LES plus 50 tolken Anders gaan deze later op dinsdag middag Vanaf

donderdag elke dag 250 plaatsen

maandag 16 augustus 2021 mfet0¥26terliisten le 71

tolken identificatie

maandag 16 augustus 2021 17 30| 10 1b | 18 00 vliegveld

Daar 10 2el en 1 QV2e iet op omdat ze die nodia heeft voor de LES enmensen

11 1
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maandag 16 augustus 20211

maandag 16 augustus 2021

maandag 16 augustus 20211
dinsdag 17 augustus 2021 02 00 vertrek uit Kabul

woensdag 18 augustus 2021 Geland in Doha

f1QH1b

10 1b

1QH2^0a2e10 1b

vrijdag 20 augustus 2021 Geland in Nederland

vrijdag 20 augustus 2021 20 08 21 het dept ^fU¥2^^ewezen op 290 berichten in de KAB inbox na opstarten server KAB

vrijdag 20 augustus 20fe1l^ feiWangst overdachten aan ICT Cons Cash

maandag 6 September 2021 Debriefingvan Kabul team doGI^IS 11 1

Voor vertrek

1012a

1012a
H 1

1012a

1QI2e

H 1

1CS2e

1012a
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HBBZ instructie 30 inzake asielverzoeken

Teksteigenaar
Voor vrageri op en aanmerkingen over onderstaande tekst kunt u

contact opnemen met DCV VV

Datum document November 2016

Doel Procedures bij asielverzoeken

Algemeen
Personen die zich tot de ambassade wenden voor een asielverzoek dienen te worden verwezen naar het

dichtstbijzijnde UNHCR kantoor in de regio

Voor UNHCR vestigingen zie

http www unhcr org where we work html

Personen die zich in Nederland bevinden dienen te worden verwezen naar de IND zie ook

https www riiksoverheid nl onderwerpen asielbeleid inhoud procedure behandeling asielzoekers

• Instructies voor territoriaal asiel in het Hand van herkomst en asiel in een derde land

Sinds begin 2003 is het niet meer mogelijk om op Nederlandse ambassades in het buiteniand asiel aan

te vragen Het blijft echter in zeer uitzonderlijke noodjgevallen mogelijk dat de post een persoon

voordraagt voor asiel Het gaat hierbij om personen die bij de ambassade bekend zijn ais gevolg van hun

maatschappelijke activiteiten en statuur en door deze activiteiten in een acute noodsituatie zijn

gekomen Ook moet er een band zijn met Nederland Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de

Nederlandse ambassade al langere tijd banden heeft met een mensenrechtenactivist waarvan de post

ter plaatse van mening is dat het in de rede ligt om zich in te zetten voor betrokkene gezien de acute

noodsituatie waarin diegene zich bevindt De post legt een dergelijke goed onderbouwde aanvraag in

een email of P vertrouweliJk bericht ter beslissing voor aan de regiodirectie Deze voordracht zal

vervolgens na appreciatie door de regiodirectie worden voorgelegd aan de IND In de beoordeling wordt

ook meegenomen of er nog mogelijkheden zijn voor de persoon in kwestie om zichzelf in veiligheid te

brengen bijvoorbeeld door in een buurland asiel aan te vragen of contact te zoeken met UNHCR

De voordracht dient behalve een gemotiveerde risico inschatting van de post onder meer de volgende

gegevens te bevatten

volledige personalia [incl familieleden indien van toepassing}

identite itspapieren

reden noodzaak om iemand bescherming te verlenen Waarom meent betrokkene dat hij gegronde

vrees heeft voor vervolging Waarom loopt hij zij op dit moment ernstig gevaar

Eventuele criminele antecedenten

Waarom richt betrokkene zich juist tot Nederland Verbleef betrokkene eerder in Nederland Zijn er

familie ofandere contacten in Nederland

Heeft betrokkene bij andere buitenlandse vertegenwoordigingen eenaanvraagom toelating

ingediend en zo ja bij welke wanneer en wat is het resultaat geweest

De regiodirectie legt de voordracht voor aan M en via de afdeling Speciale Zaken en Hervestigingszaken

van de IND ook aan stas VenJ

00138 414722



Indien VenJ akkoord gaat met toelating van betrokkene tot de Nederlandse asielprocedure dan kan de

ambassade een visum verstrekken

Hervestiging

Een alternatief is hervestiging In dat geval moet betrokkene zich eerst melden bij UNHCR

Laatstgenoemde beoordeelt vervolgens de zaak en kan betrokkene voordragen voor hervestiging in NL

In bijzondere gevallen kan door de post via de regiodirectie contact worden gezocht met de afdeling

Speciale Zaken en Hervestigingszaken van de IND om mogelijkheden van hervestiging te onderzoeken

• Tijdelijke opvang

Voor tijdelijke opvang kan gedacht worden aan het Shelter City Initiatief DMM Het Shelter City

Initiatief is in maart 2012 aangenomen door de gemeenteraad van Den Haag en is inmiddels uitgebreid
naar de steden Amsterdam Groningen Maastricht Middelburg Nijmegen Tilburg en Utrecht De acht

Nederlandse Shelter Cities bieden internationale mensenrechtenverdedigers zoals journalisten

gemeenschapsleiders advocaten kunstenaars en wetenschappers die mensenrechtenschendingen in

hun thuisland bestrijden tijdelijke opvang training en veiligheid

De NGO Justitia et Pax is de uitvoerende organisatie en regelt alles w o onderdak en verzekeringen Zij

treedt ook op als referent op bij het aanvragen van een visum BZ DMM adviseert bij deze visa en

ondersteunt initiatief vanuit het mensenrechtenfonds

Er is een adviescommisie waarin de gemeente 2 NGO s BZ en een onafhankelijke voorzitter zitting

hebben Voor het aanmelden van mensenrechtenverdedigers kunt u zich wenden tot DMM MP

Emailadres I I0 2e ~jSminbuza nl

Er geldt een een strikte selectie procedure met duidelijk voorwaarden Een daarvan is dat de post het

risico op een asielaanvraag laag inschat De tijdelijke opvang is voor slechts maximaal drie maanden en

gaat uit van het principe datde mensenrechtenverdediger binnen die periode terugkeert Een goede

onderbouwing van de post is noodzakelijk

t Instructies voor asielverzoeken met betrekking tot voormalig ingehuurd personeel Mindef}
De doelgroep op wie deze werkafspraken van toepassing zijn betreft [voormalige] lokale medewerkers

die voor een substantiele periode dat wil zeggen niet op incidentele basis werkzaamheden hebben

verricht ten behoeve van een Nederlandse militaire missie en die als gevolg hiervanaannemelijk kunnen

maken dat zij persoonlijk risico lopen en bescherming nodig hebben Hierbij wordt opgemerkt dat de

aard van de werkzaamheden van invioed kan zijn op de aannemelijkheid dat iemand als gevolg daarvan

bescherming nodig heeft In beginsel wordt die kans hoger geacht bij hoog profiel werkzaamheden

waarbij de verzoeker zichtbaar en regelmatig met een Nederlandse missie in verband is gebracht zoals

bij tolk en chauffeursdiensten Elk beschermingsverzoek wordt echter individueel beoordeeld Hierover

zijn interdepartementale werkafspraken gemaakt tolkenasiel die uitvoeringgeven aan het

kabinetsstandpunt dat lokale medewerkers die ten behoeve van een Nederlandse militaire missie

werkzaamheden hebben verricht en als gevolg hiervan gevaar lopen op steun kunnen rekenen

Deze laatste verzoeken kunnen worden voorgelegd aan | I0 2e ^minbuza nl
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HBBZ instructle 30 inzake diverse verblijfsprocedures l r t personen die een beroep doen op asiel en

bescherming en tijdelijke opvang in Nederland

Teksteigenaar Voor vragen op en aanmerkingen over onderstaande tekst kunt

u contact opnemen met DCV VR

7 juli 2021 ter vervanging van instructie 30 d d november 2016Datum document

Doel Verduidelijking van diverse procedures m b t

asiel

hervestiging
Instructies voor asielverzoeken met betrekking tot voormalig

ingehuurd personeel Mindef

tijdelijke opvangprogramma s in Nederland Shelter City dit

geldt niet voor asiel verzoeken

Voorwaarden en beperkingen t a v afgifte visa kort verblijf op
humanitaire gronden

Algemeen
Hoewel DCV VR de opsteller van dit document is heeft zij alleen een coordinerende rol om partijen bij
elkaarte brengen indien deze nog niet tot stand zijn gekomen via deze instructie

Personen die zich tot de ambassade wenden voor bescherming dan wel asiel kunnen via verschillende

manieren geholpen worden Deze Instructie beschrijft welke deze zijn Met dient te alien tijde wel in acht

genomen te worden dat het aanvragen van asiel bij een ambassade sinds 2003 niet langer mogelijk is

Deze instructie beschrijft andere manieren waarbij deze personen mogelijkerwijs geholpen kunnen

worden

Instructies voor fterritoriaal asiel in het land van herkomst en asiel in een derde land

Sinds begin 2003 is het niet meer mogelijk om op Nederlandse ambassades in het buitenland asiel aan

te vragen Voor personen die bescherming zoeken voor langere duur geldt dat bij de inwerkingtreding
van de Vreemdelingenwet 2000 de rechtsgrond voor het indienen van een verzoektot overkomst voor

asiel in het land van herkomst is komen te vervallen Daarom kan alleen asiel worden aangevraagd door

iemand die zich op Nederlands grondgebied bevindt

• Personen die zich tot de ambassade wenden voor een asielverzoek dienen derhalve in de regel te

worden verwezen naar het dichtstbljzijnde UNHCR kantoor in de regio Voor UNHCR vestIgingen zie

http www unhcr org where we work html

• Personen die zich reeds in Nederland bevinden dienen te worden verwezen naar de IND zie ook

https www riiksoverheid nl onderwerpen asielbeleid inhoud procedure behandeling asielzoekers

Het blijft in zeer uitzonderlijke nood gevallen mogelijk dat de post een persoon voordraagt voor asiel

Het gaat hierblj om personen die bij de ambassade bekend zijn als gevolg van hun maatschappelijke
activltelten en statuur en door deze activltelten In een acute noodsituatie zijn gekomen Ook moet er

een band zijn met Nederland Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de Nederlandse ambassade al

langere tijd banden heeft met een mensenrechtenactivist van wie de post ter plaatse van mening is dat
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het in de rede ligt om zich in te zetten voor betrokkene gezien de acute noodsituatie waarin diegene
zich bevindt De post legt een dereeliike goed onderbouwde aanvraag in een email of P vertrouweliik

bericht ter beslissing voor aan de regiodirectle Deze voordracht zal vervolgens na appreclatle door de

regiodirectie worden voorgelegd aan de IND
^

In deze beoordeling wordt ook meegenomen of er nog

mogelljkheden zijn voor de persoon In kwestle om zichzelf In veiligheld te brengen bijvoorbeeld door in

een buurland asiel aan te vragen of contact te zoeken met UNHCR

De voordracht dient behalve een gemotiveerde risico inschatting van de post onder meer de volgende

gegevens te bevatten

• volledige personalia incl familieleden indien van toepassing
• identiteitspapieren
• reden noodzaak om iemand bescherming te verlenen Waarom meent betrokkene dat hij gegronde

vrees heeft voor vervolging Waarom loopt hij zij op dit moment ernstig gevaar
• Eventuele criminele antecedenten

• Waarom richt betrokkene zich juist tot Nederland Verbleef betrokkene eerder in Nederland Zijn er

familie of andere contacten in Nederland

• Heeft betrokkene bij andere bultenlandse vertegenwoordigingen een aanvraag om toelating

Ingediend en zo Ja bij welke wanneer en wat is het resultaat geweest

Aangezlen elke situatle anders is is de voordracht vormvrij en dient de casus op eigen merites bekeken

en beschreven te worden Hierdoor kan dus geen standaard werkwijze beschreven worden Ter

aanvulling kan onderstaand Word document gebruikt worden als voorbeeld van een voordracht Het is

niet per definitle het document dat gebruikt moet worden

vragen lijst
ambassade doc

Doordat elke casus uniek is bestaat er geen concrete lijn wie en wanneer geinformeerd moet worden

Gelet op het karakter van de casuistiek zal M wel op enig moment op de hoogte gebracht moeten

worden Afhankelijk van de casus en de aanwezige nood dient de regiodirectie zelf te beslissen wie

Intern binnen BZ in kennis gesteld moet worden van de voordracht voordat het naar de mailbox van

Speciale Zaken en Hervestigingszaken gestuurd wordt Na ontvangst van de voordracht zal Speciale
Zaken en Hervestigingszaken de casus met haar ketenpartners bespreken en eventueel additionele

vragen opmerkingen stellen Deze dienen door de regiodirectie beantwoord te worden Nadat

communicatie tussen beide partijen over en weer is gegaan zal Hoofd IND een besluit nemen

Afhankelijk van de casus wordt ook de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid op de hoogte gebracht
dan wel verzocht om een besluit te nemen

Indien JenV akkoord gaat met toelating van betrokkene tot de Nederlandse asielprocedure dan kan de

ambassade een MVV vIsum verstrekkenA Hlerblj geldt ook de mogelljkheld van verstrekking van een

1
Een medewerker bij de afdeling IND A B ontvangt deze Het algemeen mailadres van de afdeling Speciale Zaken

en Hervestingingszaken is I0 2e g ind iil
^
Of naar een andere opiossing zoeken om de reis mogelijk te maken Dit dienen de CSO en visadienst IND samen

uit te voeren
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Nederlands LP indlen het akkoord definitlef is en betrokkene niet in zijn haar eigen land bevindt en geen

eigen geldig reisdocument bezitA

Hervestiging

Een alternatief is hervestiging In dat geval moet betrokkene zich eerst melden bij UNHCR De UNHCR

beoordeelt welk hervestigingsland gelet op de individuele omstandigheden het meest aangewezen is

om een persoon aan voor te dragen dat kan ook een ander land zijn dan Nederland Nederland hecht

eraan om de keuze welke zaken de UNHCR voordraagt voor individuele dossierhervestiging te laten aan

de UNHCR Alleen de UNHCR heeft voldoende overzicht over de totale vluchtelingenpopulatie om die

inschatting zorgvuldig en adequaat te kunnen maken Zoals beschreven beoordeelt UNHCR
^

vervolgens
de zaak en kan betrokkene voordragen voor hervestiging in NL^ Overigens is enkel een voordracht door

UNHCR nog niet voldoende om In aanmerking te komen voor hervestiging naar Nederland Betrokkene

moet In Nederland wel In aanmerking komen voor een verblljfsvergunning op grond van het geldende
nationale asielbeleid wat bij een voordracht door de IND moet worden vastgesteld In dat geval kan NL

een machtiging tot voorlopig verblijf mvv voor een beoogd verblijf van langer dan 90 dagen
verstrekken aan de vluchteling verstrekken voor hervestiging in Nederland

In bijzondere gevallen kan door de post via de reglodirectie contact worden gezocht met de afdeling

Speciale Zaken en Hervestigingszaken van de IND om mogelijkheden van hervestiging te onderzoeken

Ook In deze zaken kan bij een akkoord zal een MVV visum afgegeven worden en kan een Nederlands LP

verstrekt worden Indien betrokkene niet in zijn haar eigen land bevindt en geen eigen geldig
reisdocument bezit®

Instructies voor asielverzoeken met betrekking tot voormalie ineehuurd personeel Mindef

De doelgroep op wie deze werkafspraken van toepassing zijn betreft voormalige lokale medewerkers

zoals tolken die voor een substantlele perlode dat wll zeggen niet op Incldentele basis

werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van een Nederlandse dan wel coalitie militaire missie en

die als gevolg hlervan aannemelljk kunnen maken dat zlj persoonlljk risico lopen en bescherming nodIg

hebben Hierblj wordt opgemerkt dat de aard van de werkzaamheden van invioed kan zijn op de

aannemelljkheid dat iemand als gevolg daarvan bescherming nodIg heeft In beginsel wordt die kans

hoger geacht bij hoog profiel werkzaamheden waarbij de verzoeker zichtbaar en regelmatig met een

Nederlandse dan wel coalitie missie in verband is gebracht zoals bij tolk en chauffeursdiensten Elk

beschermingsverzoek wordt echter individueel beoordeeld Hlerover zijn interdepartementale

werkafspraken gemaakt tolkenasiel die uitvoerlng geven aan het kabinetsstandpunt dat lokale

medewerkers die ten behoeve van een Nederlandse militaire missie werkzaamheden hebben verricht en

als gevolg hiervan gevaar lopen op steun kunnen rekenen

^
artikel 15 lid 2 Paspoortwet
Tussen de lokale tak van UNHCR en hun hoofdkwartier in Geneve gebeurt dit

^
Dergelijke verzoek komt binnen bij de afdeling IND A B Deze bespreekt dergelijk geval met Hoofddirectie IND

Laatstgenoemde onderzoekt of het poiitiek gevoeiig is en zo ja neemt contact op met de Directie Stabiliteit en

Humanitaire hulp DSH via l lQ 2e t@minbuza nl Deze zet het uit bij desbetreffende reglodirectie Vervolgens
worden de stappen gevolgd zoals vermeld aan het eind van Instructies voor fterritoriaan asiel in het land

van herkomst 6n asiel in een derde land

artikel 15 lid 2 Paspoortwet
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Deze laatste verzoeken kunnen worden voorgelegd aan I iQ 2e |[5 minbuza nl DAO is tevens de BZ

afdeling dat deze verzoeken coordineert samen met IND en Defensie Indien een post te maken heeft

met iemand die stelt onder deze doelgroep te vallen dient contact op te zoeken met DAO PRAF

Tiideliike opvang dit geldt niet voor asiel verzoeken

Voortiideliike opvane kan eedacht worden aan het Shelter City Initiatief DMM1 Het Shelter City

Initiatief is in maart 2012 aangenomen door de gemeenteraad van Den Haag en is inmiddels uitgebreid
naar de steden Amsterdam Groningen Maastricht Middelburg Nijmegen Tilburg Deventer Haarlem

Rotterdam Zwolle en Utrecht De acht Nederlandse Shelter Cities bleden Internationale

mensenrechtenverdedigers zoals journalisten gemeenschapsleiders advocaten kunstenaars en

wetenschappers die mensenrechtenschendingen In hun thuisland bestrijden tijdelljke opvang training

en velllgheld

De NGO Justice and Peace Is de uitvoerende organisatie en regelt alles w o onderdak en verzekeringen

Zljtreedt ook op als referent op bij het aanvragen van een visum BZ DMM adviseert bij deze visa en

ondersteunt initiatief vanuit het mensenrechtenfonds

Er is een adviescommisle waarin 4 NGO s BZ en een onafhankelljke voorzitter zitting hebben Voor het

aanmelden van mensenrechtenverdedigers kunt u zich wenden tot DMM MP Emailadres I0 2e

ipK^^mlnbuza nl

Er geldt een strikte selectie procedure met duidelijk voorwaarden Een daarvan is dat de post het risico

op een asielaanvraag laag inschat De tijdelijke opvang is voor slechts maximaal drie maanden en gaat

ult van het principe dat de mensenrechtenverdediger binnen die periode terugkeert Een goede

onderbouwing van de post is noodzakelijk

Programma s van Human Right Defenders en journalisten vallen hler ook onder waar tijdelijk verblijf

voorop staat zelfs als bij terugkeer nog een reeel risico bestaat DCV en de regiodirectie met

goedkeuring DGES en DGPZ kunnen besluiten deze voor te leggen aan HIND DCV heeft daar dan een

coordinerende rol In In deze zaken betreft het een kort verblijf Schengenvisum visum en bestaat er de

mogelijkheid om een Nederlands LP af te geven indien er het akkoord van HIND definitief is en

betrokkene niet In zijn haar eigen land bevindt en geen eigen geldig reisdocument bezit® De afgifte van

een LP dient wel geaccordeerd te worden door DCV

Tiideliike noodvisa humanitaire visa

In toenemende mate wordt er bij Nederlandse ambassades navraag gedaan naar zogeheten
humanitaire of noodvisa De EU visumcode bledt op grond van artikel 25 aan lidstaten de mogelijkheid
om In ultzonderlljke gevallen een territoriaal beperkt kort verblijf Schengenvisum te verstrekken voor

de duur van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen wanneer zij dat op humanitaire gronden

vanwege het natlonale belang of gelet op Internationale verplichtingen noodzakelijk achten Dit artikel

In de EU vIsumcode biedt echter geen rulmte om af te wljken van de voorwaarde dat het voornemen

moet bestaan om het grondgebied van de lidstaten tijdig te verlaten Nederland verstrekt daarom geen

^
Het is niet de bedoeling dat dit programma als opiossing geboden wordt om personen in de twee bovengenoemde

situaties op te vangen voor onbepaalde tijd vanwege het tijdelijke karakter van het programma
® artikel 15 lid 2 Paspoortwet
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territoriaal beperkte Schengenvisa voor kort verblijf aan personen als ten tijde van de beoordeling van

de visumaanvraag gerede twijfel bestaat aan de tijdige terugkeer na afloop van hun visum Gelet op het

vorenstaande zal wanneer iemand in acuut gevaar verkeert en zich tot de Nederlandse diplomatieke

vertegenwoordiging wendt voor bescherming een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt welke

procedure de geeigende weg is voor het beoogde verblijfsdoel gelet op de verwachte duur van het

verblijf in Nederland DaarbiJ zal Nederland zich extra inspannen voor personen die een sterke band

hebben met Nederland zoals Journalisten en mensenrechtenactivisten met wie de Nederlandse

ambassade in het betreffende land al langere tijd banden heeft en indien Nederland van mening Is dat

het in de rede ligt om zich in te zetten voor de persoon in kwestie gezien de acute noodsituatie waarin

diegene zich bevindt Wanneer dergelljke personen het voornemen hebben tijdelijk In Nederland te

verblijven en terug te keren naar hun land van herkomst maar er tegelijkertijd een verhoogd risico

bestaat dat dit niet mogelijk is dan kunt u hierover contact opnemen met DCV VR In

uitzonderingsgevallen kan DCV dergelijke visumaanvragen na een zorgvuldige weging met de relevante

directies op het ministerie voor advies voorleggen aan Hoofd IND HIND en JenV Wanneer het de

afgifte van een Schengenvisum kort verblijf betreft waarvoor de Minister van Bultenlandse Zaken zelf

verantwoordelljk is voert DCV VR hler de coordinatle op

I 4
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Agenda crisisberaad Afghanistan 16 08 2021

Beeldvorming
Update huidige stand van zaken aan de hand van indicatoren

• Politieke en veiligheidssituatie
• Veiligheidsdreiging t a v intemationale gemeenschap
• Maatregelen Westerse partners
• Beschikbaarheid commerciele vluchten en toegankelijkheid vliegveld
• Informatiepositie post
• Medische voorzieningen

Oordeelsvorming
Pofitiek

Tolkendossier

VeiUgheid post

Procedure sluiting post documenten en apparatuur

tijdelijke relocatie post

Personee

• Bezetting post lokaal en uitgezonden
• Stand van zaken evacuatie lokale staf

• Opvang lokale staf in NL

Consuialr

• Reisadvies

• Informatievoorziening NL ers

Media

• Media aandacht

• Woordvoering

Besluftvorming
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