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Kabinet Minister-President
Ministerie van Algernene Zaken

Kabinet Minister-President

Aan: De Minister-President
Van:

Contactpersoon

Datum
27-08-2021
Onze referentle
3754930
Auteur

notitie

Uw dossier voor uw bezoek aan Parijs 31 augustus a.s.

Lijnparaaf

Medeparaaf

SG

PA akkoord

Kople aan

Advies:
•
•
•

Kennisnemen van het dossier t.b.v. uw bezoek aan Parijs op 31 augustus
as.
Gelet op de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen ontvangt u maandag
een aanvullende bijdrage over Afghanistan t.b.v. uw bezoek.
Tevens zal u maandag de logistieke notitie en de woordvoering
ontvangen.

Achtergrond
U bezoekt Parijs in het laatste jaar van Macron's presidentieie termijn van
•
vijf jaar, in aanloop naar de presidentsverkiezingen van april 2022 en het
FR EU-voorzitterschap in de eerste heift van 2022.
Het werkdiner met president Macron is het hoofdonderdeel van dit bezoek.
•
Daarnaast is een onderhoud voorzien met premier Castex. Ook is er een
bijeenkomst met de belangrijkste NL CEO's voorzien over de economische
ontwikkelingen en het investeringsklimaat in Frankrijk.
In een gezamenlijke verkiaring zullen FRA en NL aankondigen regeimatige
regeringsconsultaties tussen NL en FRA op to zetten; een belangrijke stap
die de intensieve samenwerking verankert en versterkt.
Bijlage:
Dossier
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Kabinet Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

Kabinet Minister-President

Aan: de Minister-President
Van:

Contactpersoon

Datum
26 mei 2021
Onze referentie
3752805
Auteur

notitie

Telefoongesprek AUS MP Scott Morrison 27 mei 2021

Lijnparaaf

Medeparaaf

Kopie aan

SG

Advies
Kennisnemen van bijgaande notitie ter voorbereiding op het telefoongesprek dat u
op 27 mei 2021 van 10.00 tot 10.30 zult voeren met de minister-president van
Australia, de heer Scott Morrison.

Toelichting
•

•
•

•

•

•

Gesprek vindt plaats op verzoek van AUS en is vooral bedoeld om u te
feliciteren met verkiezingsoverwinning en om u te bedanken voor steun en
goede samenwerking. Verder is Morrison blij met voortgang in Europa op
gebied van Indo-Pacific en is hij geInteresseerd in NL-visie op follow-up WHO
rapport over de oorsprong van de COVID-pandemie.
U ontmoette MP Morrison fysiek voor het laatst tijdens uw bezoek aan Sydney
in oktober 2019.
Sinds de uitbraak van COVID-19 sprak u driemaal telefonisch met MP
Morrison. Meest recentelijk op 9 december 2020 over regionale
ontwikkelingen m.b.t. China, daarvoor op 24 juni en 12 mei 2020 in een
videoconferentie over COVID-19 aanpak en het bredere effect van de crisis op
internationale verhoudingen. Uit alle gesprekken kwam een omvangrijke lijst
met punten voor follow-up vooral op het gebied van economische veiligheid en
nationale en multilaterale weerbaarheid.
Morrison ziet in NL een veelbelovende, gelijkgezinde partner om mee samen
te werken. Het is duidelijk dat AUS op zoek is naar bondgenoten, en NL staat
naast DUI, FRA en VK bovenaan de lijst Europese vrienden.
Bestendiging en uitbouwen van de reeds goede relatie is in het belang van
zowel NL als AUS; om de COVID-19 crisis te bestrijden, en vooral ook om als
waardengemeenschap de geopolitieke uitdagingen effectief het hoofd te
bieden.
SOCIAL MEDIA: Er zal een tweet worden voorbereid om uit te sturen na
afloop van het gesprek. De tekst daarvan komt u separaat toe.
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Kabinet Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

Kabinet Minister-President

Aan: de minister-president
Van:

Contactpersoon

Datum
3 september 2021
Onze referentie
3755091
Auteur

notitie

Notitie telefoongesprek MP-SG NAVO Jens Stoltenberg

Lijnparaaf

Medeparaal

Kopie aan

SG

Advies
Kennisnemen notitie telefoongesprek met SG NAVO, Jens Stoltenberg,
hedenmiddag, 3 september van 16.00 tot 16.30.
Toelichting
•
SG NAVO Stoltenberg heeft gevraagd om dit telefoongesprek. In zijn
woorden 'to compare notes on Afghanistan'.
•
Op 31 augustus sprak SG NAVO met minister van Defensie Bijleveld.
Gespreksverslag vind u in de achtergrond bij de gespreksnotitie.
Bijlage
Gesspreksnotitie
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dinsdag 23 november 2021 12:11
Whatsapp

Onderwerp:

di 17 aug.

Islamabad?

18 21

W0113 aug.
Al aan vertrekken?

11 10

Geland 20:10
Top!

20:53

MP wenst je alle succes!
20:64 ✓/

Dank >> we gaan ervoor. Blij
om terug to zijn. Morgen
meteen eerste vlucht,
do 19 aug.

Hi, hoe loopt? Wanneer denk
je eerste vlucht met mense
eruit?
08:25 J./
to)

Hi, hoe loopt? Wanneer denk
je eerste vlucht met mensen
eruit?
0/3:25
We zijn in aan het regelen.
Hopelijk vanavond eerste
vlucht. Gedetailleerde sitrep
en
Iigt bij crisisteam,
DEF.
09:3G
Doorgestuurd

Doorgoslinird

Notice that the TB are no

Doorgosit,tild
Notice that the TB are no
longer there. Now it is the
NSU
22:12

Ben net even wakker na een
slaapje.
Er wordt nu door NL geviogen
tussen Islamabad en kabul.

(,)

fln dam Mien an narleaolei.

2

Ben net even wakker na een
slaapje.
Er wordt nu door NL geviogen
tussen Islamabad en kabul.
Op deze Nlse en gedeelde
vluchten zit een handjevol
Niders, en de rest burgers
van likeminded landen.
Andere landen draaien ook
met elkaar deze gedeelde
vluchten. We doen dit ism de
Duitsers.
2?:
Hoor dat erg lastig is onze
mensen op de vliegtuigen te
krijgen. Zijn er zaken die wij
vanaf hier kunnen doen: heb
je meer militairen nodig, meer
BZ staf? Druk op VS of
andere partner? Laat weten.

Hoor dat erg lastig is onze
mensen op de vliegtuigen te
krijgen. Zijn er zaken die wij
vanaf hier kunnen doen: heb
je meer militairen nodig, meer
BZ staf? Druk op VS of
andere partner? Laat weten.
22 7

Ok veel dank!
Er staan weer 3 vluchten voor
later vandaag.
22:33
Hou je taai! Je kan niet het
onmogelijke doen!!!! Probeer
idd je slaap te pakken!
:2-13

Ok will do

2233

vr 20 aug.

3

Hou je taai! Je kan niet het
onmogelijke doen!!!! Probeer
Idd je slaap te pakken!
22 33

Ok will do

22:33

vr 20 aug.
MP wil je even spreken. Kan
nu?
09 15
Ja kan nu

0,1 1

Hou je taai! Nederland trots
op jullie!
09.70
Dank ,,,
•

10.20

Even een update: MP heeft
met Britse MP en Franse
President gesproken. Beide..
zeqden alle medewerkinq toe

MP wil je even spreken. Kan
nu?
Ja kan nu

0,1 1 /

Hou je taai! Nederland trots
op jullie!
00:70

Dank,.,, 10 70
Even een update: MP heeft
met Britse MP en Franse
President gesproken. Beiden
zegden alle medewerking toe
daar In Kaboel. Helpen aan de
poort met mensen die op
onze lijsten staan. Macron
vroeg ons om de lijsten met
zijn mensen in Kaboel te
delen. Als je tijd hebt kan je
met hun bespreken.
73:03

Daarnaast: teller staat nu o
115!! Het begint te lopen!

4

Even een update: MP heeft
met Britse MP en Franse
President gesproken. Belden
zegden alle medewerking toe
daar in Kaboel. Helpen aan de
poort met mensen die op
onze lijsten staan. Macron
vroeg ons om de lijsten met
zijn mensen in Kaboel te
delen. Als je tijd hebt kan je
met hun bespreken.
, 0
Daarnaast: teller staat nu op
1151! Het begint te !open!
Franse ambassadeur melde
me net dat franse chef spec
forces opdracht heeft
gekregen om ons zoveel
mogelijk te ondersteunen.
Kennelijk hebben Fransen
groot deel van hun mensen
al uit
?I

Vandaag weer meer mensen
binnen.
Re: FR +VK volg ik op. Hier
wordt reeds op dit moment
intensief samengewerkt met
de Belgen.

06:02

Mool!

07:47

lk kreeg nieuws over de
lokale staf en gezinnen.
Geweldig. Ben persoonlijk
ook heel heel
13:68

Yes! ledereen binnen, er mist
nog 1 collega met Fam, zijn
we aan het traceren.
Ben enorm opgelucht. Nu
weer verder voor de anderen.
Rest van de problematiek
east gate ken 1k. Zijn iedereen
(.

5

Rest van de problematiek
east gate ken ik. Zijn iedereen
aan bellen. net met bellen
met VS tz. Die gaat jouw
counterpart bellen. Duwen
ook via nsa en state.

Maar dit heel fijn nieuws
14:54

Rest van de problematiek east
gate ken ik. Zijn iedereen aan
bellen. net met hellen met VS tz...

De frustratie van nonresponse van de VS op de
oproepen van de rest of us, is
groot.
Oplossing ligt aan de
buitenkant, niet de
binnenkant. lets wat de VS

di 17 aug.
Berichten en gesprekken
worden end-to-end versleuteld.
Niemand buiten deze chat kan ze
lezen of beluisteren, zelfs
WhatsApp Net. Tik voor meer
informatie.

Geland al in Islamabad?
18:20
Geland nu!

20.42
Ok moon 20,
19

Gaan jullie gelijk door naar
Kabul nu met andere
vliegtuig of morgenochtend?
20:49
Hopelijk morgenochtend
20'50
Afhankelijk nu van de info die
de commandant ontvangt.
20:50

6

wo 18 aug.
vraagt

NL CDS om Pak defensiechef
morgen first thing om
medewerking, zodat we
vliegtuigen kunnen preppen.
We zijn nu gedwongen om
het vliegveld te verlaten maar
proberen nog steeds
morgenochtencl uit te
vliegen.
r;
het ziet er niet goed
uit, qua bereidheid pakaut.
Vanmiddag gesprek Bajwa.
CDS heeft nog nietgebeld en
zou dan ook de hoogste
militair level poging zijn.
lk laat aan jullie of we nu
hogere kanalen moeten gaan
gebruiken.
0/.31
We hebben deze eerste stap
nu hard nodia: boots in the

Het is een feestdag hier en er
is een internetcrunch
waardoor corns slecht zijn.
0/ 32

Waar is percies toestemming
voor nodig?
07:33 !../
Het gaat om toegang
vliegveld, handling
vliegtuigen en ook weer het
kunnen verlaten van het
vliegveld. Het hele proces op
het vliegveld.
w
Kleine koninkrijkjes die zich
niets aantrekken van
instructies van MOFa (dus
niet militair)
Daar zit de kneep

07:31

Ok

07!31i

wellicht nu zsm CDS en dan

7

Ok

07.35

wellicht nu zsm CDS en dan
niveau hoger ?
0/2,9
lk ga er achter aan
Ok dank ! 01 36
Voorstel Is nu nog 2 uur de
tijd te geven aan de Pakistani
om actie te nemen. Indien
13.00 uur niets gehoord moet
CDS bellen (militair) en
minister (civiel).
We zouden dan nog op zijn
vroegst 15.00 pak tijd
kunnen vliegen.
Dit is ons voorstel gebaseerd
op inschatting CdP
Islamabad en Defat

07:17

heeft deze info ook
07:90

Dit is ons voorstel gebaseerd
op inschatting CdP
Islamabad en Defat
0/..1)
heeft deze info ook
07:50

Ja heb ook contact met cds.
0/ , 5/

Ok

0,-5/

vrees is dat telefoontje CDS
de pak legerleiding zal
embarassen waardoor
weerstand op vliegveld nog
groter wordt. We horen dat er
nu een meeting gaande is op
militaire HQ over dit
probleem. Rond 12.00 uur
weten we hier de uitkomst
van. En dan adviseren we
next step door CDS te
nemen.

05 00

nk nn ik hph h7hipfpncip

ii

8

Ok, perfect

08:16

Fingers crossed

08:18

Nog lets antlers: we maken
lijst van schrijnende gevallen
die groot gevaar oplopen
door werk dat ze voor nl
hebben gedaan. Als je nog
suggesties hebt, mail ze aan
Bijvoorbeeld die man
Artsworld die onze
muurschildering heeft
gemaakt.
08 19 h'
Ok begrepen

1 ,)

Er is een "fixer" op het
vliegveld nu volgens Defat
ISL. We plannen nu om 13.00
onze tijd, over een half uur
dus, to gaan rijden naar
vliegveld met KAB
missieteam en de andere
elementen voor nresentie in

De uitreizende crew, inclusief
ikzelf, is na vertrek van hotel
bereikbaar op iridium

Je kan ook mijn normale
nummers proberen maar
grote kans dat dit niet lukt
met de internet crunch die de
overheid nu heeft ingesteld.
00:51

Ok dank

09:65

Wellicht wel op tel lijn van dit
toestel bereikbaar. We zullen
het zien.
09:59
Ok 12:05././
nog steeds geen
toegang tot vliegveld. We
staan voor de ingang terwijI
proberen

9

Ok

12.05

nog steeds geen
toegang tot vliegveld. We
staan voor de ingang terwijI
proberen
met een zgn "fixer" toegang
to krijgen. CDS heeft
blijkbaar nog niet gebeld.
12:10

Met verstrijken van uren gaan
we nu andere opties
doorlopen.

12.10

Al beweging. MP gaat bellen
maar krijgt pas time slot om
18.00. Wellicht heipt
aankondiging telcom. Cds
zou nu ook bellen
12:5';
Beweging nu inderdaad
12:0:i

Lijkt erop dat het gaat

Beweging nu inderdaad
12 55
Lijkt erop dat het gaat
gebeuren. We will see.
12 55

Ok

12:55

Waar zit beweging in nu?
12:56 ."

We gaan nu zo naar binnen
Ok keep me posted
Will do

12'51

12:57

En, en?
do 19 aug.

Preps gaan voorspoedig,
C-130 opgelijnd
03:51

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10

Verzonden:

dinsdag 31 augustus 2021 14:05

Onderwerp:

RE: telcom Johnson-MP do 17.00 uur

In reactie op je vraag: NL zit, samen met VK, DUI en mogelijk ook FRA en ITA in kerngroepje dat mogelijkheden
gezamenlijke vertegenwoordiging in Kabul onderzoekt.
Er is een schrijfclubje (NL, DUI, VK) opgericht om een eventueel Joint Statement hierover op te stellen. NL heeft een
draft opgesteld, maar zaak is nu eerst op politiek niveau commitment te krijgen. Ook vanavond in Parijs.
Goed dat MP bij gesprek Johnson dit ook opbrengt.
Zie ook spreekpunten in dossier voor diner Macron hieronder. Deze kunnen ook worden overgenomen in
gespreksnotitie voor Johnson.

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 12:41

Onderwerp: RE: telcom Johnson-MP do 17.00 uur
Net VC gehad met DAO/DIE/LON/Def/CPK. Dossier zal worden:
Afghanistan met focus op mogelijkheden diplomatieke presentie / consulaire bijstand / verdere evacuaties
enz.
Passief: EU-VK
1

Spreekpunten aankomst militairen en consulair team op vliegbasis Eindhoven

•

lk ben ontzettend blij en opgelucht dat jullie weer veilig op Nederlandse
bodem zijn geland. Na de verschrikkelijke aanslagen gisteren maakten we ons
extra veel zorgen. En dat geldt natuurlijk des te meer voor jullie naasten.

•

lk kan me goed voorstellen dat jullie mentaal nog niet zijn geland.

•

Want jullie komen uit een ongelofelijk heftige, chaotische en gevaarlijke
situatie in Kabul. Wij keken vol ongeloof naar de vreselijke beelden op tv,
maar

zaten er midden in. Daar kunnen wij ons gewoon geen voorstelling

van maken.
•

In die ontzettend moeilijke situatie hebben jullie echt heldendaden verricht.
Met heel veel moed, kennis en kunde, en vooral: een heel groot hart voor de
mensen die geholpen moesten worden. We zijn jullie heel veel dank
verschuldigd.

•

lk kan me voorstellen dat het steekt dat het niet is gelukt iedereen te
evacueren. We voelen allemaal de bezorgdheid over de mensen die zijn
achtergebleven. We gaan er de komende tijd alles aan doen om ze zo goed
mogelijk bij te staan.

•

Voor nu hoop ik dat jullie snel echt kunnen landen. Kunnen napraten over de
heftige ervaringen van de afgelopen tijd. En kunnen verwerken wat jullie
hebben meegemaakt.

•

Heel veel dank, namens heel Nederland!

Verzonden:

vrijdag 27 augustus 2021 12:19

Onderwerp:

RE: Call request Chancellor Merkel with PM Rutte

check doe ik.

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 12:19
Onderwerp: FW: Call request Chancellor Merkel with PM Rutte
Maak maar gelijk email groep aan met de Britten

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 12:17

Onderwerp: AW: Call request Chancellor Merkel with PM Rutte

Contact person in my team for the joint drafting of a possible statement is

Verzonden:

woensdag 25 augustus 2021 21:30

Onderwerp:

RE: Gesprek met Duitse en VK collega

Ik zie alleen maar voordelen en geen nadelen. Echt doen.
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: woensdag 25 aug. 2021 8:20 PM
Onderwerp: RE: Gesprek met Duitse en VK collega
Zie je

zo'n gemeenschappelijke verklaring zitten?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: woensdag 25 aug. 2021 8:15 PM
Onderwerp: RE: Gesprek met Duitse en VK collega

Dank, mooi! Je met sprak met
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: woensdag 25 aug. 2021 7:20 PM

Onderwerp: Gesprek met Duitse en VK collega
Had net een gezamenlijke call met Britse en Duitse collega over vraagstuk voortgezette aanwezigheid in Kabul na
huidige evacuatie-operatie.

Verzonden:

woensdag 25 augustus 2021 15:10

Onderwerp:

RE: Call with UK NSA

[Urgent - This PM]

We hebben elkaars mobiele nummer.
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Datum: woensdag 25 aug. 2021 2:52 PM

Onderwerp: FW: Call with UK NSA

[Urgent - This PM]

Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 13:24

Onderwerp: Call with UK NSA

[Urgent - This PM]

Good Afternoon
I hope you are well.
has asked whether it would be possible to speak to
this afternoon/this evening, to discuss Afghanistan.
Please could you let me know if this is possible and advise on availability. We would anticipate this
phonecall taking place over an open line as was the case for their call earlier this summer.
1.

Thanks,

1

later

Rozen berg, P.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Re: Writing-team Joint Stament on a joint diplomatic presence in Kabul, Afghanistan

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

vrijdag 27 augustus 2021 22:04

Hi all
I understand the NSAs are in touch again on this this evening - let's touch base tomorrow pending those
discussions.

wrote:

On Fri, 27 Aug 2021 at 15:58,
Great, thank you,
We'll take a look at it.
Best regards,

Von:
Gesendet: Freitag, 27. August 2021 16:33
An:
Cc:
Betreff: RE: Writing-team Joint Stament on a joint diplomatic presence in Kabul, Afghanistan
1

Hi
Just fyi — this was the first rough draft of yesterday.
Kind regards,

Van:
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 13:28
Aan:
CC:
Onderwerp: AW: Writing-team Joint Stament on a joint diplomatic presence in Kabul, Afghanistan

Dear
thanks for setting up the group.
I'm looking forward to working on the drafting with you all.
Best regards,

Von:
Gesendet: Freitag, 27. August 2021 12:40
An:
Cc:
Betreff: Writing-team Joint Stament on a joint diplomatic presence in Kabul, Afghanistan
Dear
I hereby take the liberty to set-up a small UK, German, NL writing team for the joint statement on a joint
diplomatic presence in Kabul, Afghanistan.
Dutch PM Rutte will have a telephone-call with BK Merkel tomorrow 17.00 to, among other things,
discuss the idea of a future joint (diplomatic) presence in Kabul, possibly also with the UK and other
Europeans with particular engagement in AFG.
FYI: the NL side drafted yesterday a first rough outline of a Joint Statement and shared it with
our British friends. As
and
'discussed this morning it would be
efficient if Germany joins the drafting process as early as possible.
2

thank you in advance for your remarks on the first draft. Would you be so kind to share
the new draft in this group if you're ready? Then we can take it from there. In our view it would also be
good to add France to this group asap.
With kind regards,

46

3

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

FW: Call request Chancellor Merkel with PM Rutte

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

vrijdag 27 augustus 2021 11:22

sure we can make this happen. Maybe we could do a quick call in advance of the call. Below my
Dear
mobile number.
Kind regards,

Van:
Datum: vrijdag 27 aug. 2021 10:53 AM
Aan:
Kopie:

Onderwerp: Call request Chancellor Merkel with PM Rutte
Dear
hope you are well. Chancellor Merkel would like to speak to PM Rutte over the weekend concerning AFG and in
particularly the idea of a future joint (diplomatic) presence in Kabul, possibly also with the UK and other Europeans
with particular engagement in AFG.
The Chancellor would be available during the following time slots and I'd be very grateful if you could check if PM
Rutte would be amenable to a call during these:
•
•

Saturday, 28 August, 17-19h
Sunday, 29 August, 12-14h

Thanks very much and best

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 27 augustus 2021 19:03
kabul
Kabul-evac; CRISISCOORDINATOR;
Re: Afghanistan - Airlift

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Beste alien die ons geholpen hebben,
Mijn vader is vanmiddag ongedeerd in Nederland aangekomen. Eeuwige dank voor al jullie hulp!
Warm regards,

Van:
Verzonden: vrijdag, augustus 27, 2021 1:53 PM
Aan:
CC: Kabul-evac; CRISISCOORDINATOR;
Onderwerp: Re: Afghanistan -

Airlift

Geachte heer/mevrouw
Uit onze systemen blijkt dat uw vader gisteren met het vliegtuig is vertrokken vanuit Kabul. Over het
tijdstip van vertrek heb ik helaas geen informatie voor u.
Met vriendelijke groet,
Crisisteam Afghanistan - Ministerie van Buitenlandse Zaken

From: CRISISCOORDINATOR
Sent: 27 August 2021 14:49
To: Kabul-evac; kabul
Subject: FW: Afghanistan - Airlift

Beste collega's,
Zie onderstaande, hebben jullie wellicht meer info over betrokkene?

From:
Sent: vrijdag

27 augustus 2021 14:20
1

To: CRISISCOORDINATOR
Subject: FW: Afghanistan - Airlift
Beste collega's,
Ik kreeg zojuist dit bericht binnen. wellicht al bij jullie bekend, maar het deel het graag.
Kunnen jullie laten weten op dit wordt opgevolgd?

Dank en groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 14:13
Aan:
Onderwerp: Afghanistan - Airlift
Dag
In een uiterst wanhopige poging om meer informatie te ontvangen over mijn vader, die gisteren uit
Afghanistan - Kabul zou worden ge-airlift, stuur ik u een directe email.
stond op de planning om gisteren 26-08-21 om 13 uur Nederlandse tijd uit
Mijn vader,
Afghanistan te worden gevlogen met hulp van de Nederlandse Ambassade. Helaas hebben wij sinds gister
ochtend niets meer van hem vernomen en het contact centrum van BUZA kan geen informatie verschaffen.
Gezien de aanslag op het vliegveld in Kabul zitten we in enorme angst en hierbij mijn vraag ik u of u ons
enige informatie kan verschaffen?
Met vriendelijke groet,

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 en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 26 augustus 2021 22:16

Re: DeclarationAfghanistan_UK-GER-NL.docx

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Many thanks for the call just now. We'll send comments back tomorrow.
Copying

who is leading on this from our side.

wrote:
On Thu, 26 Aug 2021 at 20:28,
To directly follow up on our call: Berlin sympathetic to idea of joint statement.
This we understood from the call between the UK, German and NL NSA that took place yesterday.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: donderdag 26 aug. 2021 8:52 PM
Aan:
Onderwerp: RE: DeclarationAfghanistan_UK-GER-NL.docx

Dear
and that they agreed to wait a
spoke with
I was informed that
couple of days with the statement in light of today's attack and your departure.
Let's talk further tomorrow.
Kind regards,
1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: donderdag 26 aug. 2021 7:29 PM
Aan:
Ondenverp: RE: DeclarationAfghanistan_UK-GER-NL.docx

Dear
Sorry didn't have a missed call. My
I am as of now available to discuss.
Kind regards,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: donderdag 26 aug. 2021 6:07 PM
Aan:
Ondenverp: Re: DeclarationAfghanistan_UK-GER-NL.docx

I just tried calling to discuss - let me know when you are free.

On Thu, 26 Aug 2021 at 16:59,
Thank you - I've picked this up and we will send you back comments asap.

wrote:

wrote:

On Thu, 26 Aug 2021 at 13:19,
Dear

, NSA to the NL prime-minister.

I got your contact-details from

I just quickly drafted a possible outline of a UK/GER/NL statement on a joint diplomatic presence in
Afghanistan.
Please have a look at it. It is just a first draft, so feel free to add, erase etc. I had a good look at the G7
statement.
As I understood our bosses would like to see a solid draft end of the day.
Between 15.00-16.00 I am offline for a meeting, otherwise reachable per email/tel (see below).
Kind regards,
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Kamerbrief Afghanistan
Kamerbrief Afghanistan versie 23 aug schoon.docx

Urgentie:

Hoog

dinsdag 24 augustus 2021 10:33

Dag
Dank voor de conceptbrief. Vanuit AZ de volgende opmerkingen:
In de inleiding spreken we van 'de onophoudelijke inzet de afgelopen dagen.' Zou dat niet weken of
minstens week moeten zijn? Immers, op p2. onderaan schetsen we ook wat er is gebeurd voor 15 augustus
2021.
P.2. laatste alinea wordt gesproken over 'de zich zeer snel opeenvolgende ontwikkelingen,' waardoor de
chartervluchten en Iijnvluchten moesten worden gestaakt. Voorkeur wat ons betreft om eenvoudig te
zeggen: door inname van Kabul door de Taliban.
p.3. 3e alinea, t.a.v. de zin die spreekt over herhaalde oproepen Afghanistan onmiddellijk te verlaten, lijkt
het ons verstandig om ook expliciet de datum van 6/8 te noemen waarop BZ alle NL'ers in AFG heeft
opgeroepen direct het land te verlaten. Op dat moment hadden landgenoten nog 10 dagen de tijd een
lijnvlucht te nemen.
p3.4e alinea (die start met 'uiteraard'). Hier aarzelen wij of je het getal 8000 zou moeten noemen, of het
niet beter bij 'enkele duizenden' kunt laten. Ons grootste bezwaar zit echter in de zin 'In de groep t/m extra
risico lopen'. De huidige formulering van de zin lijkt te veronderstellen dat het grootste deel van deze
mensen geevacueerd zal worden, terwijl we tot nu toe 264 mensen hebben weggehaald. Die claim kunnen
we waarschijnlijk niet waarmaken.
onder kopje `internationale contacten', minister-president ipv premier
Heel klein puntje: MP wil geen 'uw Kamer', gewoon de Kamer o.i.d.
Nog een aparte vraag. Er is ook set schriftelijke vragen ingediend. Veel vragen worden beantwoord in de brief. Komt
er een aparte beantwoording? Of schrijven we antwoorden weg in brief (met dan een expliciete verwijzing naar de
SV)?
Succes met de afronding!
Van:
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 22:32
Aan:
Onderwerp: FW: Kamerbrief Afghanistan
Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van:
Datum: maandag 23 aug. 2021 10:27 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: Kamerbrief Afghanistan
Hierbij vast ook aan jou. lk heb de brief vanavond nog uitgezet voor een laatste check door alle medeauteurs. We
moeten ook nog een aantal getallen aanvullen en van Defensie een tekstje krijgen over de inzet van Special Forces.
Maar graag alvast jouw blik — en van de collega's in cc — zodat we het stuk morgen tijdig kunnen aanpassen en aan
de bewindslieden kunnen voorleggen.
1

HGrt,
From:
Sent: maandag 23 augustus 2021 22:16
To:

Subject: Kamerbrief Afghanistan
Veel dank aan iedereen voor alle bijdragen aan de Kamerbrief Afghanistan. lk heb mede naar aanleiding van het
BWO van vandaag nog een inhoudelijke en redactieslag gemaakt. Graag jullie aller kritische blik en aanvulling op de
punten die nog open staan.
Graag zo snel mogelijk - uiterlijk morgenochtend 9 uur - jullie visie en input.
Met excuses voor de korte deadline. Streven is de brief morgen om 12 uur uit te sturen.
HGrt,

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 en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Rozen berg, P.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

zondag 22 augustus 2021 21:38

RE: Verzoek informatie:

lk ben even in mijn eigen reisadviezen email mapje gedoken en het antwoord is: 05/08. Wij hebben op die
dag het reisadvies aangepast met een actieve oproep om Afghanistan te verlaten. De gebruikte tekst daarbij
was als volgt:
QUO
De kleurcode voor Afghanistan is rood, want er zijn grote en toenemende veiligheidsrisico's.
Reis NIET naar Afghanistan. De Nederlandse ambassade in Kaboel roept Nederlanders op om Afghanistan
zo spoedig mogelijk te verlaten.
Door gewapende conflicten en aanslagen is de veiligheidssituatie in heel Afghanistan verder verslechterd,
ook in de provinciale hoofdsteden. Lokale vluchten vallen vaker uit of worden opgeschort door dreiging en
aanvallen op regionale luchthavens buiten de hoofdstad Kaboel. Ook doorgaande wegen en grensposten
staan onder voortdurende dreiging. Eind augustus 2021 zullen de laatste Westerse militaire troepen uit
Afghanistan vertrokken zijn. In de hoofdstad Kaboel bestaat de kans dat in de komende maanden of weken
de situatie nog verder verslechtert. Maak gebruik van de nog beschikbare, maar beperkte internationale
vluchten om NU uit Afghanistan te vertrekken. Houd er rekening mee dat deze vluchten snel volgeboekt
worden en binnen korte tijd kunnen worden opgeschort.
De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Kaboel kan Nederlanders niet ondersteunen of evacueren, nu er
in grote delen van Afghanistan sprake is van extreme noodsituaties. Zorg er ook voor dat uw registratie bij
de Nederlandse ambassade via de informatieservice nog actueel is, ook als u Afghanistan heeft verlaten.
UNQUO
Groet,
From:
Sent: zondag 22 augustus 2021 21:15
To:

Cc:
Subject: RE: Verzoek informatie:
OK - excuus voor de dubbeling - in elk geval veel dank voor het uitzoeken!
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van:
Datum: zondag 22 aug. 2021 9:09 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE: Verzoek informatie:

Dag
Deze vraag bereikte ons ook via
ons.

We zijn het samen met COM aan het uitzoeken. Je hoort zsm van

PS het zou in deze tijden helpen als jullie de vragen van MP slechts lx uitzetten...
1

From:
Sent: zondag 22 augustus 2021 20:51
To:
Cc:
Subject: FW: Verzoek informatie:
Ha
lvm out of office DJ hierbij aan jou, direct verzoek MP.
Hgr,
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van:
Datum: zondag 22 aug. 2021 8:46 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: Verzoek informatie:

Beste
Vanuit MP is de vraag gekomen wanneer precies, hoe vaak gewaarschuwd is vanuit MinBZ/post om
Afghanistan te verlaten. We zien een oproep van 6 augustus 2021, maar kunnen jullie volledige lijst geven?
MP zou dit graag op heel korte termijn ontvangen.
Dank en groet,
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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 en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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 en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

zaterdag 21 augustus 2021 13:13

Onderwerp:

Cijfers

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Beste
dit is zeer nuttige info om ook voor ons op AZ te hebben.
M.b.t. tot onderstaand e-mailbericht van
We hebben met MP overlegd en het zou zeer behulpzaam zijn als naast de door jouw gevraagde info, we ook weten
hoeveel personen (Nederlanders, tolken en hun gezinnen en personen van de lijst) er sinds 1 juni naar Nederland
in Cc) hecht aan deze gegevens. Kortom wie kan deze
zijn gehaald. Is er een totaallijst? Ook Defensie (
en onderstaande informatie met ons delen?
Vriendelijke groet,

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 10:46 AM
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: Crisisberaad Afghanistan-evacuatie-

Hi
Je kan zo bellen met

over de te verwachte vluchten.

Mvg,

1

From:
Sent: zaterdag 21 augustus 2021 10:25
To:

Cc:
Subject: RE: Crisisberaad Afghanistan-evacuatieBeste collega's,
De techniek werkt helaas niet mee. Inmiddels is mijn verbinding via Cisco twee keer
verbroken. Excuses.
Heb net afgesproken dat de COM-vertegenwoordiger vanaf nu, ook in het weekend,
fysiek naar beraad komt om niet afhankelijk te zijn van de techniek.
Vanuit COM:
- media hebben nog steeds veel behoefte aan geregelde update van cijfers: hoeveel
NLers geevacueerd? Hoeveel Afghanen van de Nlse lijsten?
- vraag die we vooral krijgen, is waarom het NL nog steeds matig lukt om onze te
evacueren mensen op het vliegveld te krijgen
- vandaag veel reconstructies in kranten. Opvallend dat wij amper vervolgvragen
van media hebben gekregen over het Telegraafverhaal van gisteravond over de
NLse tijdelijk zaakgelastigde en het besluit te vertrekken
Met wie kan ik zo bellen over update cijfers en te verwachten vluchten?
Succes vandaag, hartelijke groet,

Original Appointment
From:
Sent: zaterdag 21 augustus 2021 10:00
To:
Subject: FW: Crisisberaad Afghanistan-evacuatieWhen: zaterdag 21 augustus 2021 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin,
Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
Where: 6D
Original Appointment
From:
Sent: vrijdag 20 augustus 2021 19:03
2

To:

Subject: Crisisberaad Afghanistan-evacuatieWhen: zaterdag 21 augustus 2021 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin,
Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
Where: 6D
--- Do not delete or change any of the following text. --You have been invited to a MyRoom meeting. Please find below the relevant details
to join the meeting.

Using Cisco Jabber, a video set or a video application such as Webex Teams:
• Click the link or dial:
• Please enter the PIN:
Using an external web browser:
• Click the link:
• Edit:
• Enter Meeting ID:
• Enter Passcode:
• Click on:
Join with audio only by phone:
• Call one of the following numbers:
• The Hague (EMEA):
• Washington (Americas):
• Singapore (APAC):
• Enter Call ID:
• Enter Passcode:
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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 en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
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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.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

zaterdag 21 augustus 2021 18:56

RE: [EXTERNAL] URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to

Onderwerp:

Kabul airport
Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Thx
Understand and agree that coordination on the ground is also critical, but we hear that -given the
complicated situation at the airport- this is not always working out. That's why we are trying as many
avenues as possible. Again, many thx for everything you're doing to help, I cannot emphasize enough how
much we appreciate that.
Best

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 12:43
Aan:
Kopie:

Onderwerp: RE: [EXTERNAL] URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport
Thank you,

We will get this information to our team on the ground right now. Coordination on the ground is

also critical.
All best,

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED
From:
Sent: Saturday, August 21, 2021 12:34 PM
1

To:
Cc:

Subject: RE: [EXTERNAL] URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport
Importance: High
Dear
Many thx again for your willingness to assist in this urgent matter! Please find attached the list that you asked for.
The group is at the East Gate and can be recognized by Dutch flags and orange attributes. Anything you could do is
highly appreciated. We do realize the US is doing its best to manage a daunting situation at the airport.
I am also copying I
Myself, Timor and our colleagues in The Hague are fully at your disposal for any further question that needs to be
answered or action that we need to
take.
Best

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 10:07
Aan:
Kopie:

Onderwerp: Re: [EXTERNAL] URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

and we are alerting relevant State and DoD
Thank you for bringing this to our attention. I just spoke with
share contact information and coordinates, so that we can pass that
colleagues right away. I also asked that
along as well. Please keep in close contact, and don't hesitate to call as we work to resolve ASAP.

wrote:

On Aug 21, 2021, at 9:26 AM,

Dear friends,

2

I am urgently reaching out to the NSC with the pressing request from the authorities in The Hague to
assist the Dutch diplomatic and military staff at Kabul airport to allow Dutch and Afghan evacuees
(that are listed by NL to be evacuated back to NL) inside the Kabul airport premises.
Our diplomatic and military staff are currently experiencing great difficulty allowing these people to
the airport and subsequently into the flights organised by NL.
Since the US is controlling the acces to the airport, we would like to request that the American
diplomatic and military staff on the ground also take care of Dutch evacuees that report themselves,
with risk for their own lives, at the gates of Kabul airport. The Dutch government is determined to
get as many Dutch nationals, local staff and other people that have worked for NL or are in danger,
out of Afghanistan.
Could you please forward this urgent request to the responsible authorities? Thank you very much
in advance.
With kind regards,
Also on behalf of

+++

Verzonden met
BlackBerry Work
(>www.blackberry.
com<)
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 en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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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.
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Van:
Verzonden:
Aan:

zondag 22 augustus 2021 17:43

CC:
Onderwerp:

RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Hi
NSC vraagt naar de reden waarom een deel van de groep wel toegang heeft gekregen en de andere niet. Als
we daar meer details over hebben, dan kan ik dat doorgeven.
Hoor graag.
Gr

Van:
Datum: zondag 22 aug. 2021 09:45
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport
Slechts een deel daarvan, oa de 210 lokale staf
From:
Sent: zondag 22 augustus 2021 14:37
To:

Cc:

Subject: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Dus voor alle duidelijkheid: die lijst van gisteren hebben we nog steeds niet het vliegveld op
Thx
weten to krijgen? Gr

Van:
Datum: zondag 22 aug. 2021 08:29
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport
Dag
Je kan aangeven dat we nog steeds hard bezig zijn met die lijst. We hebben vooral lokale staf weten to evacueren en
een aantal anderen.
Groet

From:
Sent: zondag 22 augustus 2021 14:01
To:

Cc:

Subject: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Beste collega's,
Is er informatie over de groep waarover we gisteren in contact stonden met de NSC? Zijn ze op de
luchthaven gekomen (maakten ze bijv. deel uit van de groep van 100 hieronder en/of de groep waarover de
media berichtte?). Zou graag de NSC een update geven.
Ik weet dat jullie het druk hebben, maar alle info is welkom.
Gr

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 14:02
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport
Mooi, veel dank. K Geef het ook door aan Kabul
From:
Sent: zaterdag 21 augustus 2021 19:47
To:

Cc:
Subject: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Werd net weer gebeld door NSC. Onze informatie is doorgespeeld
luchthaven. Hij is een voormalige CdP Kaboel. Gr
2

op de

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 13:07
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Veel dank allemaal!
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 7:04 PM
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

State mailde net dat coordinatie op de grond 'also critical' is. Onze informatie zou meteen naar VS op
luchthaven gaan. Heb uitgelegd dat we begrijpen dat lokale coordinatie cruciaal is, maar dat dit bijzonder
moeilijk blijkt te zijn en dat we daarom alle wegen bewandelen. NSC vroeg op de hoogte te worden
gehouden van ontwikkelingen.
Gr

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 12:39
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Hi
Ik heb de lijst zojuist verstuurd naar de NSC (en meteen DAS Montgomery van State en de Benelux desk
meegenomen). Heb er ook nog even achteraan gebeld en de verzekering gekregen dat de lijst zsm op de
juiste plek terecht komt. Ik hoop zeer dat dit helpt beweging in de zaak te krijgen. Zodra we bier iets horen,
laten we het meteen weten.
Gr

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 12:22
Aan:
Kopie:
3

Ondenverp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Hi

ik stuur je de lijst zo separaat

Groet

From:
Sent: zaterdag 21 augustus 2021 17:14

To:
Cc:
Subject: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Stuur idd maar naar mij

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 10:48
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Dag

- zie onderstaande vraag. Ben jjj de aangewezen persoon?

Groet,
Verzonden met BlackBerry Work
(w)Arw.blackberry.com)

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 4:42 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Dank,
Team Kaboel pakt dit op en hoort graag naar wie de lijst moet worden verstuurd.
CCC

From:
Sent: zaterdag 21 augustus 2021 16:00
To:
Cc:

Subject: FW: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport
4

Beste

en anderen, zie hieronder verzoek van VS. Pakken jullie dit op?
(ambassade Washington) staat in direct contact hierover met VS.

Laat het vooral weten als er vragen zijn.
Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 3:50 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

: hij is senior director bij de NSC) Hij ging meteen
Zoals zojuist afgesproken, net gebeld met Tarun
met onze boodschap aan de slag en belde zojuist terug. Hij vroeg of we zoveel mogelijk persoonlijke
gegevens van de groep zouden kunnen sturen aan hem (zelfs gps gegevens als we die zouden hebben, tel
nuinmers etc).
Zorg je svp ook dat BZ bij dit spoor aangehaakt blijft? Ik neem daarom
meteen mee in deze mail.
Gr

Van:
Datum: zaterdag 21 aug. 2021 09:27
Aan:

Kopie:
Onderwerp: URGENT: US assistance requested with allowing Dutch evacuees to Kabul airport

Dear friends,
I am urgently reaching out to the NSC with the pressing request from the authorities in The Hague to assist
the Dutch diplomatic and military staff at Kabul airport to allow Dutch and Afghan evacuees (that are listed
by NL to be evacuated back to NL) inside the Kabul airport premises.
Our diplomatic and military staff are currently experiencing great difficulty allowing these people to the
airport and subsequently into the flights organised by NL.

5

Since the US is controlling the acces to the airport, we would like to request that the American diplomatic
and military staff on the ground also take care of Dutch evacuees that report themselves, with risk for their
own lives, at the gates of Kabul airport. The Dutch government is determined to get as many Dutch
nationals, local staff and other people that have worked for NL or are in danger, out of Afghanistan.
Could you please forward this urgent request to the responsible authorities? Thank you very much in
advance.
With kind regards,
Also on behalf of

+++

Verzonden met
BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Help save paper! Do you
really need to print this
email?

tJ

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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 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.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Help save paper! Do you really need to print this email?
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

RE: URGENT: GespreksnotitieAfghanistan_MP.docx

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

vrijdag 20 augustus 2021 15:45

Dank je
Ik heb hier niets aan toe te voegen; ons beroep op hen is duidelijk. Hoop dat MP Merkel
te pakken krijgt daar in Moskou.
Groet
Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From:
Date: Friday, 20 Aug 2021, 3:07 PM
To:
Cc:
Subject: FW: URGENT: GespreksnotitieAfghanistan_MP.docx
In afwezigheid van
Dank!

hierbij Mauritz ingevoegd.

Van:
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 15:06
Aan:
CC:
Onderwerp: URGENT: GespreksnotitieAfghanistan_MP.docx
Urgentie: Hoog
Dag
Zoals waarschijnlijk bekend is in de MR tussen MP, minBZ en minDef afgsproken dat MP vandaag probeert te bellen
met Merkel, Johnson en Macron. Doelstelling is bezien of nog betere samenwerking bij evacuatie mogelijk is.
De uitvragen voor deze gesprekken zijn al uit via Iijn
en verzoek aan de posten Par, Lon en Bln.
Hier op AZ snel een concept-gespreksnotitie voor deze gesprekken in elkaar gezet. Zouden jullie daarop even willen
meelezen? En aanvullen waar nodig?
Hartelijk dank!

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 en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

FW: VERTROUWELIJK BEHANDELEN - VS briefing 12/8 mbt Afghanistan

Urgentie:

Hoog

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

donderdag 12 augustus 2021 22:12

Ter info. Gaat allemaal snel. VS ook ambassade nu naar alleen essentials. NL gaat ook over op kerstaf.

From:
Sent: donderdag 12 augustus 2021 19:52
To:

Cc:
Subject: VERTROUWELIJK BEHANDELEN - VS briefing 12/8 mbt Afghanistan
Importance: High

Zojuist op verzoek VS delegatie spoedbriefing bijgewoond mbt Afghanistan. Vond niet plaats in NACformat. TZ VS deelde volgende informatie, met uitdrukkeliik verzoek deze niet publiekelijk to delen.
NB: laat evt verdere verspreiding aan collega's (o.m. Kabul, DAO, DEF etc.) graag aan jullie over.

1

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 en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt Been 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
2

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.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

maandag 9 augustus 2021 14:01

Onderwerp:

FW: situatie tolken

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Hi
zie hieronder. MP werd bevraagd over de situatie van de tolken. Weet dat jullie er bovenop zitten.
Met val van Kunduz situatie natuurlijk steeds lastiger. Wat laatste stand? Verwacht ook dat terugkomt
vrijdag tijdens de persco. En daarnaast de vraag, gezien de verruiming van beleid door VS, wat gaat NL
doen, ook ruimere defenitie?
Groet,
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: maandag 09 aug. 2021 1:51 PM

Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE: Weekbericht Afghanistan - week 32 - 2021
Hier de read-out van persco net (onderdeel tolken)
VRAAG
Meneer Rutte, toch nog over Afghanistan, waar de situatie snel verslechterd. Er zitten nog tientallen tolken vast. Is
de Nederlandse overheid op dit moment meer vaart aan het maken en misschien ook meer mogelijkheden aan het
inzetten om tolken naar Nederland te halen?
RUTTE
Wij voelen ons zeer verplicht om dit in goede banen te leiden, maar ik ga er nu in het openbaar verder niks over
zeggen. lk dank jullie zeer voor dit moment en aanstaande vrijdag dus nogmaals om 19.00 uur met Hugo samen
weer een meer traditionele persconferentie. Dank.
Van:
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 13:39
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Weekbericht Afghanistan - week 32 - 2021
n.a.v. vraag net van MP over Afghaanse tolken, zie update post Kaboel van vandaag hieronder. Daarin wordt de
lastigheid al wel toegelicht, ook het beleid van de VS op dit punt.
lk zal sowieso nog navraag doen bij BZ en Defensie.
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 verantwoordelijk ministerie van Defensie. ZMA Kaboel benadert alle aanvragers
proactief, zodat actiever naar oplossingen 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
1

ook aanvragers in een laat stadium of 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.
- De VS 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, ngo's en
mediaorganisaties. De VS begint deze week met twee chartervluchten per dag. VK, CAN, DUI e.a. vliegen uit
of faciliteren hun lokale staf en/of tolken.
- NAVO RS komt met een verzoek aan PV's in Brussel om Afghanen die als contractor voor de NAVO gewerkt
hebben visa te verstrekken. De VS maakte afgelopen week al kenbaar contractors van ISAF en RS te
accepteren. De VN (UNAMA) zal in New York/Geneve eenzelfde verzoek uitzetten voor hun lokale staf.
UNAMA vliegt komende week 140 van hun expatstaf uit naar Tasjkent.
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 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.
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08-01-2021

In het
•
•
•

15-01-2021

In het overzicht internationale missies is opgenomen:
•
(..)
.
Afghanistan
•
(..)

22-01-2021

In het overzicht internationale missies is opgenomen:
.
•
•

29-01-2021

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

(-)
Afghanistan
(..)

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
. (..)
•
Afghanistan (Resolute Support)
•

(..)

05-02-2021

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
•
.
Afghanistan
•
(..)

12-02-2021

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
•
(..)
•
Afghanistan
•

26-02-2021

(..)

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
•
(..)
•
Afghanistan
•

(..)

05-03-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

12-03-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies is opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

19-03-2021

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(••)
Afghanistan
•

26-03-2021

•
(..)
In het overzicht operaties defensie zijn opgenomen:
•
.
•

(..)
Afghanistan
(..)

09-04-2021

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
•
.
Afghanistan
•
(..)

16-04-2021

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
•
•

(..)
Afghanistan

•

(..)

16-04-2021

d.

23-04-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
C..)
Afghanistan
(..)

30-04-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

12-05-2021

2.
a.

Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support Afghanistan (Minister
BZ)

Buitenlands beleid
Brief aan de Tweede Kamer inzake jaarlijkse
voortgangsrapportages artikel 100-inzet

Advies:
•
U kunt de 4 verschillende rapportages (1. RSM Afghanistan,
2. bijdrage anti-ISIS en brede veiligheidsinzet Irak, 3. eFP
Litouwen en 4. Kleine missies) separaat kort langslopen.
•
U kunt instemmen.

12-05-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

21-05-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

28-05-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

04-06-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(-)
Afghanistan
(-)

11-06-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(--)
Afghanistan
(..)

18-06-2021

4.
a.

Buitenlands beleid
Brief aan de Tweede Kamer inzake de toekomstige inzet en hulp aan
Afghanistan (Minister van BZ en minister van Defensie)

Advies:
•
U kunt eventueel ministers BZ en Defensie verzoeken een
toelichting to geven.

•
•

U kunt eventueel terugkoppelen van de beraadslagingen
over Afghanistan tijdens de NAVO-top maandag 14 juni jl.
Vervolgens instemmen.

Toelichting:
•
Tijdens het Commissiedebat over de aanvullende artikel 100-inzet
Resolute Support Missie Afghanistan, op 22 april jI., heeft het
kabinet toegezegd voor het zomerreces een Kamerbrief te sturen
over de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan, na het
beeindigen van de huidige militaire inzet van de NAVO.
•
Met deze brief, mede namens de minister en staatssecretaris van
justitie en veiligheid, wordt opvolging gegeven aan deze
toezegging.
•
In deze brief gaat het kabinet eerst in op het Nederlandse belang
in Afghanistan en de recente context, om vervolgens in te gaan op
de voorgenomen inzet ten aanzien van de Nederlandse politieke-,
veiligheids-, ontwikkelings- en migratie-inzet in Afghanistan.
Terupkoppelinp Afghanistan-discussie NAVO-top 14/6
•
Voor de VS heeft een ordelijke en veilige aftocht nu prioriteit en
Biden bedankte de bondgenoten voor de steun de afgelopen 20
jaar, als ook voor het destijds gezamenlijk inroepen van artikel 5.
De SG bleef zorgvuldig weg van dit gevoelige onderwerp, maar BK
Merkel stelde dat we Afghanistan niet mogen vergeten en dat we
ook eerlijke analyse moeten maken van 20 jaar betrokkenheid. Het
lijkt erop dat staatsopbouw niet is gelukt, maar dat NAVO er wel in
is geslaagd te voorkomen dat het land een safe haven werd voor
terroristen. MP Rutte bedankte Turkije en de VS voor hun
voortgezette betrokkenheid en wat betreft out-of-country training
van ANDSF merkte hij op dat "NL stands ready to contribute".
Noorwegen deed toezegging inzake role 2 militair hospitaal op
voorwaarde van 'legal basis and security arrangements'.
Tsjechische president Zeman wijdde zijn gehele interventie aan
Afghanistan en stelde dat het besluit tot terugtrekking een
verkeerd besluit was geweest, dat de Taliban van Afghanistan een
nieuw terroristische staat zullen maken en er een nieuw Kalifaat
zullen vestigen. Hij sloot of met de harde conclusie "by betraying
Afghanistan, we betray ourselves".
18-06-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(..)
Afghanistan
(..)

25-06-2021

In het
•
•
•

overzicht internationale missies zijn opgenomen:
(—)
Afghanistan
(..)

De minister van Defensie zal naar verwachting een toelichting
geven op de missie in de Zwarte Zee en op de vlaggenceremonie in
verband met de afbouw van de missie in Afghanistan.
02-07-2021

In het overzicht internationale missies zijn opgenomen:
•
Afghanistan
(..)
•

09-07-2021

Verder komt mogelijk aan de orde:
•
De minister van BZ zal mogelijk melden dat zij plannen heeft
laten opstellen om in geval sluiting van de ambassade in Kaboel
ook alle lokale staf en hun gezinsleden naar NL te halen.
•
Dit zal gebeuren als de veiligheidssituatie in

•

•

13-08-2021

Kaboel/Afghanistan ernstig verslechtert.
Lokale medewerkers van ambassade Kaboel en hun gezin
krijgen dan, analoog aan de tolken procedure, de gelegenheid
om naar Nederland te reizen met het oog op mogelijke
asielaanvraag in Nederland.
Een en ander is ambtelijk afgestemd met Def en de IND, en Iigt
op het moment van opstellen van de annotatie voor bij de
minister van Def en de staatssecretaris van J&V. De
verwachting is dat zij ook zullen instemmen.

Mogelijk komt bij buitenlands beleid verder aan de orde:
•
(..)
•

Tolken, staf ambassade & gedwongen terugkeerders
Afghanistan n.a.v. BWO 11/8 (mogelijk)
Toelichting
Politieke en veiligheidssituatie
•
Sinds 11/8 zijn negen provinciehoofdsteden in handen van de
Taliban.
•
Taliban rukt sneller op dan de afgelopen weken werd verwacht en
nadert inmiddels de driehoek rondom Kabul.
•
Grote druk op ambassades om visa of te geven aan Afghanen
die het land willen verlaten. Ook zoeken veel Afghanen binnen
Afghanistan naar een veilig heenkomen in verschillende grote
steden in het land.
•
Overleg in Doha tussen Afghaanse regering en Taliban sinds
maandag hervat, maar verwachtingen hierover zijn laag. Naar
verluidt tot dusver geen resultaten bereikt.
Tolken
•
Evacuatie: akkoord met inzet een of twee charters door Defensie
om de 50 aanvragers van wie reeds is vastgesteld dat ze NL tolken
zijn en stafleden NL ambassade en hun gezinnen voor eind
augustus op te halen in Kaboel. DOPS/DEF doet hiervoor de
planning.
•
Documenten: akkoord met versoepeling documentvereisten door
NL (geboortecertificaat), ondanks risico op ID-fraude, trafficking,
etc.
•
Laissez-passers: akkoord om in afwijking van het Paspoortbesluit
aan betrokken Afghaanse tolken en hun gezinnen waar nodig een
laissez-passer te verstrekken.
•
Echter: Afghaanse autoriteiten staan gebruik van laissezpassers vooralsnog niet toe. VS en DUI hebben het ook geprobeerd
maar nul op het rekwest gekregen. Ook VAE zou bij transfers
laissez-passers niet accepteren. VK, VS, FRA en DUI hanteren
daarom als uitgangspunt dat alle uitreizenden over geldige
Afghaanse paspoorten moeten beschikken, ook voor militaire
vluchten. Afghaans Protocol is wel bereid te proberen de
verstrekking van paspoorten te versnellen, waarover NL een
formeel note verbale verzoek zal sturen. NL zal in samenwerking
met partners druk blijven uitoefenen op Afghaanse autoriteiten om
alsnog mee te werken aan vertrek met een laissez-passer als het
window voor vertrek gaat sluiten.
•
Belteam: zal worden opgezet om met Defensie en de in NL
aanwezige tolken de tolken te benaderen die voor NL hebben
gewerkt en nog niet bereikt zijn en die mogelijk nog in Afghanistan
zijn. Proactief tolken benaderen die nog niet in het proces zitten is
eveneens toezegging aan de Kamer.
•
IOM-inzet bij afschaling/sluiting KAB: ambassade Kaboel, BZ,
Defensie en IND werken aan mogelijkheid om International
Organization for Migration (NB: vertrouwelijk, naam organisatie
mag om veiligheidsredenen niet naar buiten worden gebracht!) de
check op de documenten te laten verrichten, die bij de KAB

postbus binnenkomen en dan aan IOM worden toegestuurd.
Positieve verificatie van de documenten door IOM wordt dan met
IND gedeeld voor akkoord met afreizen tolk + kerngezin naar NL.
IOM verstrekt vervolgens door NL geboekt ticket en visumbrief.
DUI volgt zelfde procedure.
•
NAVO verzoekt bondgenoten om een bijdrage te leveren aan
asielverlening aan (voormalig) lokale medewerkers van de NAVO.
Fair share voor NL zou 20 tot 40 personen (medewerkers inclusief
familieleden) zijn. BZ wint via PVNAVO meer informatie in over dit
verzoek. Eventuele aanvragen zullen moeten worden getoetst aan
afgesproken NL criteria. Zelfde geldt voor andere organisaties zoals
EU en VN. Aan de EU is al toezegging gedaan om op basis van
burden sharing 14 personen (medewerkers van de ambassade in
Kaboel plus familieleden) op te nemen. Vrijdag is hierover EUbreed overleg op DGPZ-niveau. Deze aanvragers zullen via IOM
moeten worden afgehandeld wanneer post per 31 augustus naar
de Green Zone reloceert zonder visacapaciteit, etc.
•
Media: Belangrijk om woordvoering tussen de drie ministeries
goed op elkaar of te stemmen. Berichtgeving in NL pers over
ophalen tolken heeft duidelijk een aanzuigende werking op
Afghanen die ooit voor een (aan) NL (gelieerde) organisatie hebben
gewerkt. Berichten over evacuatie leveren veiligheidsrisico op.
Lokale staf post Kaboel
•
Stafleden beschikken over alle relevante documenten en zijn
ook doorgelicht op veiligheidsrisico's. Velen werken al meer dan 10
jaar voor de ambassade.
•
IND doet momenteel check op de stafleden en hun kerngezinnen
(in totaal 159 personen die binnen de afgesproken kaders vallen).
De 60 afhankelijken/extended family-leden voor wie een beroep
wordt gedaan op de hardheidsclausule komen daarna aan bod. IND
houdt contact met de post, en informeert de post telkens wanneer
er akkoord is op gezinnen, zodat ze in kleine batches al kunnen
beginnen met commercieel uitvliegen.
•
IND heeft zojuist eerste lokale staflid afgehandeld en tickets zijn
geboekt. Lijst moet uiterlijk op 23/8 door IND afgehandeld zijn
(i.v.m. boeken tickets en andere voorbereidingen ter plaatse).
Anders halen we deadline 31/8 niet.
•
Zodra aangevangen wordt met uitvliegen, zal BZ een Kamerbrief
versturen om te informeren dat de niet-essentiele staf om
veiligheidsredenen wordt afgeschaald, maar dat een kernstaf
voorlopig blijft voor belangrijke dossiers (zoals de tolken). Verzoek
van Defensie is deze brief gezamenlijk te versturen.
Ambtsbericht/gedwongen terugkeer
•
Staatssecretaris J&V stuurde vanochtend brief naar TK dat voor
Afghanistan een besluit- en vertrekmoratorium wordt ingesteld
voor het komende halfjaar.
•
BZ zal ambtsbericht versneld publiceren: uiterlijk 30 september
in plaats van 31 oktober.
•
Tevens werkt BZ aan een flashreport over de (veiligheids-)
ontwikkelingen in Afghanistan, dat volgende week zal worden
verspreid.
•
Post rapporteert tweemaal per week over veiligheid.
20-08-2021

In het overzicht buitenlandse beleid is opgenomen:
•
Afghanistan
•

(..)

Verder komt mogelijk aan de orde:
•
(..)
•
Naar verwachting zal de stand van zaken van de
veiligheidssituatie in Kaboel/Afghanistan aan de orde
komen.

27-08-2021

27-08-2021

•

Na vaststelling van de agenda wordt u geadviseerd om to
beginnen met de onderwerpen:
Afghanistan
-

Verder komt mogelijk aan de orde:
Afghanistan

