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DienstTerugkeeren Vertrek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaries

> Retouredres Postbus 20301 2500 El-t Des Haag

Hoofdkantoor
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2500 OH Den Haag
wwwdtenvni
Contactpersoon
T 088 077 70 00
F 088 077 70 50

Ons kenmerk
OT&V/20 1 2/U]T-3325

8ij beantwoording graag de
datum en ons kenmerk

Datum 29-06-2012 vermelden.

Onderwerp Bezoek aan de Dienst terugkeer en Vertrek in Nederland

Ex ellen ce,

Middels dit schrijven heb ik de eer uw aandacht te vragen voor het volgende.

tn navolging van de vierde succesvolle verificatie missie uitcievoerd door uw
autoriteiten in juni onder leiding van de heer , hebben
wij het genoegen om opnieuw een delegatie van uw Ministère dÉtat chargé de la
Sécurité et de la Protection Clviie uit te nodigen om in de week van 19 augustus
tot en met 25 augustus 2012 Nederland te bezoeken in het kader van
nationaliteitsvaststellingen.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Le Ministre de l’immigration, de ‘Intégration et de l’Asile
Pour celui-ci,

Mme R. Maas
Directrice générale du Service do
Rapatriement et du Départ



Service du Rapatriemerit et du Départ
Minisrère de l’lntérieur et des Relations au
sein du Royaurne

> Adresse de retour Postbus 20301 2500 8H Den Haag

Siège Social

Ministère dÉtat chargé de la Sécurité et de la Protection Civile Service de Soutien

Â lattention de
Schedeldoekehaven 131
2511 EM Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www,dlenv.nI

Personne contacter
Mme R. Maas Directrice du
Service do Rapatriement eI dii
Dépert

T +31 (0)88 077 70 00

Date 29-06-20 12 F +31 (0)88 07770 50

Objet Visite au Service du Rapatriement et du Départ aux Pays-Bas
Notre ref.:
DT&V/2012/UIT--3325

Merci dindiquer le date etVotre Excellence, notre référence dans votre
réponse.

Par la présente, jai Ihonneur d’attirer votre attention sur Ie point suivant.

Suite la quatrième mission de vérification réussie, effectuée par les autorités en
mal dernier saus la présidence de nous avons
nouveau Ie plaisir dinviter une délégation cie votre Ministère dÉtat chargé de la
Sécurité et de la Protection Clviie dans la semaine du 25 août au 31 août 2012
pour visiter les Pays-Bas, dans Ie cadre des déterminations de nationalité.

Je reste dans I’attente de votre réponse.

Le Ministre de I’immigration, de I’Intégration et de I’Asiie
Pour celui-ci,

dv Service dv
Rapatrie ent et du Départ
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Samenvatting uitvoering/resultaten Task Forces 2012, overzicht
dat naar de Guinese autoriteiten is gestuurd.

février mars mai juin août total
Nombre 28 26 31 27 12 124
de personnes
présentées
Nombre de 25 22 28 22 6 103
confirmation de
nationalité guinéenne
Nombre de laissez 25 20 28 22 4 101
passer délivrés
Nombre de 0 0 22 10 1 33
personnes refoulées (april/mei) (juni/juli)
vers la Guine
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Geannoteerde agenda werkbezoek Guinese delegatie HK DT&V op
donderdag 13 september 2012 (versie 7 september 2012)

08.30 uur delegatie wordt in hotel opgehaald door en

begeleidt naar HK DT&V

08.45 uur delegatie wordt door in hal HK DT&V ontvangen

en begeleidt naar vierde étage;

09.00 uur start bijeenkomst (kamer D 00)

- ontvangst door AD DT&V en D JA, andere aanwezigen (afd. man.

LP/SRb-coll) hebben reeds plaatsgenomen in de kamer;

nb. Tolk Frans is aanwezig;

- woord van welkom en introductie aanwezigen door AD DT&V

(eerste deel wordt vertaald in het Frans en kan desgewenst in het

Frans worden uitgesproken):
* Mijnheer de minister, , , het is mij een

grote eer u vandaag hier welkom te mogen heten op het

hoofdkantoor van de Service du Rapatriement et du Départ;
* Afgelopen jaren hebben de raadadviseur en mijn

medewerkers veelvuldig Guinee bezocht en o.a. met u gesprekken

gevoerd; ik heb van deze ontmoetingen altijd een zeer positieve

terugkoppeling gehad; het is mij dan ook een groot plezier om u in

NL welkom te mogen heten;

* Als u mij toestaat vervolg ik in het NL, de aanwezige tolk zal voor

verdere vertaling zorgdragen;
* aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u

persoonlijk bedanken voor al uw inspanningen om uitvoering te

geven aan het “Mémorandum d’entente en matière de migration

entre la République de Guiniée et les Pays-Bas” getekend in 2009;

ik weet dat u tijdens het bezoek van een NL delegatie aan het begin

van dit jaar aan Guinee hiertoe het initiatief heeft genomen;

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om ook uw SG

hiervoor te bedanken, ook met hem zijn meerdere

gesprekken gevoerd; en tenslotte, als u mij toestaat, wil ik ook hier
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noemen, met hem is in de afgelopen jaren

een intensieve samenwerkingsrelatie ontstaan;

* voordat ik u het woord geef, wil ik u graag de NL deelnemers van

deze bijeenkomst voorstellen.

woord geven aan minister van Veiligheid voor introductie en

mogelijke reactie op welkomwoord van AD DT&V, alsmede

introductie van Guinese delegatie;

- doornemen van programma van deze ochtend en van het gehele

bezoek;

* deze ochtend: - introductie DT&V en NL terugkeerbeleid,

gelegenheid tot stellen van vragen en — evaluatie uitvoering Task

Forces van dit jaar;

* programma voor de rest van het bezoek (is bijgevoegd), staat in

het licht van kennismaking met enkele ketenpartners betrokken bij

de uitvoering van het NL terugkeerbeleid;

* kan de minister zich in het programma vinden? Heeft hij

wijzigingsvoorstellen? (nb. Het programma is reeds bekend bij de

minister, is vantevoren toegezonden);

- korte introductie van de DT&V en NL terug keerbeleid door

a.h.v. powerpointpresentatie (een paar slides);

- evaluatie van de uitvoering Memorandum d’entente 2009/

evaluatie uitvoering TF’s 2012 0
* wellicht korte terugblik op langdurige contacten in de afgelopen

jaren, w.o. de ondertekening van het M0U in 2009, verschillende

werkbezoeken aan Guinee (kan zonodig door worden

gedaan);

* start/uitvoering/verloop van de Task Forces begin 2012, door

(op basis van o.a. input afd. LP en afd. BV&B, zie

memo d.d. 3 september 2012).
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Volgende onderwerpen:

1. AD: dankwoord; hier wil ik nogmaals mijn dank

uitspreken voor al uw initiatieven om de werkbezoeken van o.a.

uw ambtenaren in de afgelopen maanden mogelijk te maken; uw

ambtenaren hebben in de afgelopen maanden in NL veel werk

verzet en goede resultaten bereikt; daarbij hebben mijn

medewerkers getracht een goede sfeer te creëren om de

werkomstandigheden zo optimaal mogelijk te maken; uit de

contacten die ik heb gehad met de verschillende leden van de

missies heb ik ervaren dat er sprake was van een plezierige

samenwerking;

•afd. manager LP: aantal uitgevoerde TF’s, aantal gepresenteerde

vreemdelingen, aantal vastgestelde Guinese nationaliteit, aantal

afgegeven LP’s, aantal verwijderingen (overzicht is reeds op 6

september 2012 naar verzonden);

3. uitdagingen in de praktijk:

Toelichting/spreektekst van AD DT&V
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hoe verder in 20 12/2013 met de uitvoering van het M0U?

DT&V ziet graag het volgende:

1. hernieuwde inzet/betrokkenheid van de Guinese ambassade te

Brussel, dus in beginsel presentaties bij de ambassade en IU
uitzondering inzet van TE’s (zie nota t.b.v. werkbezoek);

dit onderwerp is al een keer besproken met

opening hiertoe zou zijn de komst van een nieuwe

Guinese ambassadeur in Brussel (is reeds gestart in Brussel

maar nog niet geaccrediteerd);

kan de minister bewerkstelligen dat de Guinese ambassade in

Brussel zoals gebruikelijk is, acteert in het presentatieproces?

2. desgewenst, in overleg, zie ook onder 1, periodieke inzet van

TF’s, de toezegging wordt door AD DT&V gedaan dat die

mogelijkheid voor het afleggen van bezoeken altijd blijft

bestaan;

3. voor effectuering van recalcitrante vreemdelingen/gezinnen is

periodieke inzet van vols securisé (overheidsvluchten)

noodzakelijk;

Nb. dit onderwerp is al besproken met dhr.

(n.a.v. de casus van de geweigerde moeder en twee kinderen)

en heeft aangegeven hiervan voorstander te zijn, bezoek van

zijn minister is het moment om daarover afspraken te maken;
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- verdere/toekomstige invulling van het M0U door NL:

C - inbreng van de zijde van Guinese delegatie?

pm Guinese delegatie;

- samenvatten van hetgeen is besproken door AD DT&V en afronden

van de bijeenkomst; “tot vanavond”
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

minuut samenwerking Guinese/Nederlandse autoriteiten op basis
van Mémorandum dentente en matiére de migration

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Contactpersoon

senior adviseur

T 088 077 70 00

Datum uitgaande brief
20 september 2012

Nummer uitgaande brief
DT&V/20 12/UIT-4923

Ondertekenaar

Uitsturen véôr
20 september 2012

Overige aanwijzingen

Paminco

Gevraagde beslissing/doel

Toelichting op het concept

Na ondertekening, brief gaarne retourivm
verzending.

Ondertekening van bijgevoegde, in het Frans opgestelde,
brief. Nb. Nl versie is ter info, bijgevoegd.
In uw brief, gericht aan de Guinese minister van Staat
van het ministerie van Veiligheid geeft u het volgende
aan:

- u betreurt het feit dat de minister geen
gelegenheid heeft gehad om in NL op bezoek te
komen;

- had graag met de minister van gedachten willen
wisselen over de onderlinge samenwerking in het
afgelopen jaar;

- dank alsnog voor die samenwerking;
- in het licht van het MoU geeft DT&V ook graag

invuling aan het MoU d.m.v.:
* verstrekken van computers (15) voor inrichting
klaslokaal informatica en
* op termijn, desgevraagd verstrekken van
EDISON-software etc.:

- zoals besproken tijdens bezoek van
verzoekt u voorts om:
* de planning van een Task Force eind november
en
* effectuering van een overheidsvlucht in
december;

- u stelt voor dat een DT&V-missie o.I.v. de
raadadv. in november 2012 Guinee bezoekt om
vorenstaande zonodig verder met de minister te
bespreken;

Hiërarchische lijn
D JA concipiënt

Datum/paraaf
2 c

Kopie aan
afd. manager LP
Daturn/paraaf 1)00
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- tot slot geeft u aan dat u in de toekomst graag de Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijkeminister nog eens hoopt te ontmoeten.
Ondersteuning

Reden voor terugzending 0 Paraaf in hiërarchische lijn ontbreekt
Datum uitgaande brief

0 Kan hiërarchisch afgedaan worden 20 september 2012
0 Stukken niet compleet/geordend Nummer uitgaande brief
0 Toelichting ontbreekt DT&V/2012/UIT-4923

0 Opmerkingen niet verwerkt
0 Visie vooraf ontbreekt
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Service du Rapatriement et du Départ
Ministère de 1’Inrérieur er des Relations au
sein du Royaume

> Adresse de retour Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministère de la Sécurité et de Ja protection Clviie
Siège social

Conakry Service de Soutien

République de Guinée • Schedeldoekshaven 131
/ 1 2511 EM Den HeagGuinee / L Postbus2O3Ol

2500 EH Den Haag
www.dtenv.nl

Dossier siivi par

senior adviseur

/ T +31 (0)8807770 00
/ F +31 (0)88 077 71 00Date 17 septembre 2012 / ii

Objet Samenwerking Guinese/Nederlandse autoriteiten op basis
Mémorandum d’entente en matière de migration getekend in 2009 Notreréférence

DT&V/2012/UIT-

Excellence,

het spijt mij zeer dat ik u deze maand persoonlijk niet welkom heb kunnen heten
in Nederland voor het voor u geplande werkbezoek. Ik heb echter alle begrip voor
de door u genomen beslissing. Ik maak gaarne van de gelegenheid gebruik om u
veel sterkte toe te wensen bij uw werkzaamheden.

Ter voorbereiding op uw bezoek is de samenwerking tussen uw dienst en de
Dienst Terugkeer en Vertrek in het afgelopen jaar op basis van het Mémorandum
d’entente en matière de migration getekend in 2009 met
geëvalueerd. De conclusie is hierbij getrokken dat wij in de onderlinge
samenwerking in het afgelopen jaar een enorme stap voorwaarts hebben
gemaakt. Ik ben u daarvoor zeer erkentelijk en wil u daarvoor hartelijk bedanken.
Er zijn vijf bezoeken vanuit Guinee i.h.kv. nationaliteitsvaststelling aan Nederland
afgelegd, er zijn laissez-passers verstrekt en de terugkeer is gerealiseerd van
enkele Guinese onderdanen. De uitvoering van genoemde processen is in een
goede en constructieve sfeer verlopen. Er zijn wederzijds ook onderwerpen
benoemd welke in de vervolgcontacten vragen om verdere verbetering. Ik
benoem hierbij in het bijzonder de acceptatie aan de grens in Conakry van die
Guinese vreemdelingen die op basis van een laissez-passer afgegeven door uw
medewerkers terugkeren naar Guinee.

Het is mij een genoegen om ook vanuit de kant van de Dienst Terugkeer en
Vertrek invulling te geven aan het MoU uit 2009. In het bijzonder hetgeen wordt
benoemd in artikel 8 waar gesproken wordt over onder meer « l’assistance
technique et l’équipment aux Services Guinéennes en charge de Ja Migration.. ».

Op basis van de aan mij verstrekte informatie bied ik u in dit kader het volgende
aan:

— verstrekking van ca. 15 stand alone computers t.b.v. het klaslokaal
informatica in de reeds bestaande politieschool;

— verstrekking van EDISON software voor de duur van 18 maanden en
installatie daarvan op 1 te verstrekken stand alone computer alsmede
training in het gebruik van deze software ; en

— desgevraagd het geven van trainingen in het onderkennen van
valse/vervalste (reis) documenten.

Indien u zich hierin kan vinden, stel ik voor dat onze medewerkers gezamenlijk
hieraan op korte termijn nader invulling geven.

/
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Met deze brief leg ik ook graag de volgende verzoeken aan u voor. Gezien het siègesocial

actuele aantal vermeende Guinese vreemdelingen dat Nederland moet verlaten Service de Soutien

en waarvan de nationaliteit nog vastgesteld moet worden, stel ik het op prijs om
eind november wederom een Guinese delegatie van immigratiedeskundigen Date

welkom te mogen heten. E.e.a. op basis van de bij u bekende condities.
17 septembre 2012

Notre référence
DT&V/20 12/UIT-

Voorts verzoek ik u toestemming om medio december een vol securise te kunnen
effectueren waarmee ca. 15 Guinese vreemdelingen, in het bezit van geldig
(vervangend) reisdocument kunnen terugkeren naar Guinee. Ik stel uw spoedige
reactie op deze verzoeken zeer op prijs.

Zoals eveneens besproken, stel ik u tot slot voor dat een delegatie van mijn
dienst, onder leiding van de raadadviseur van 19 tot 21
november 2012 een bezoek brengt aan Conakry. Met als doel nader met u van
gedachten te wisselen over de invulling van de in deze brief genoemde
onderwerpen. Tijdens dat bezoek kunnen dan ook afspraken worden gemaakt
over de verdere voortgang van onze samenwerking in het jaar 2013 inzake onder
meer het proces van nationaliteitsvaststelling.

Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor onze onderlinge samenwerking op het
belangrijke terrein van bestrijding van illegale migratie. Ik hoop u op een later
moment persoonlijk alsnog te mogen ontmoeten.
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Service du Rapatriement et du Départ
Ministère de l’lntérieur et des Relations au
sein du Royaume

> Adresse de retour Postbus 20301 2500 8H Den Heag

Ministère de la Sécurité et de la protection Civile
Siège social

Conakry Service de Soutien

République de Guinée Schedeldoekshaven 131
2511 EM Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www,dtenv,nl

Dossier suivi par

Conseiller de la Directinn
Générale

T 088 077 70 00
Date 20 septembre 2012 F 088 077 71 00
Objet Coopération des autorités guinéennes et néerlandaises sur la base du

Mémorandum d’entente en matière de migration signé en 2009
Notre référence
DT&V/20 12/UIT-4923

Monsieur le Ministre,

Je suis véritablement désolée de ne pas avoir pu vous accueillir personnellement
ce mois-ci aux Pays-Bas pour la visite de travail prévue. Cependant, je comprends
parfaitement la décision que vous avez prise. Je saisis volontiers cette occasion
pour vous souhaiter bon courage dans Vos activités.

En préparation de votre visite, la coopération entre votre service et le Service du
Rapatriement et du Départ au cours de l’année écoulée a été évaluée sur base du
Mémorandum d’entente en matière de migration signé en 2009 avec

II a été conclu que nous avons effectué un grand pas en avant
dans la coopération mutuelle. Je vous en suis très reconnaissant et je tiens vous
en remercier cordialement. Cinq visites ont été rendues aux Pays-Bas depuis la
Guinée dans Ie cadre de la constatation de la nationalité, et des laissez-passer ont
été délivrés et le retour de quelques ressortissants guinéens a été réalisé.
L’exécution des processus mentionnés s’est déroulée dans une ambiance bonne et
constructive. Des sujets ont été mentionnés réciproquement qui demanderont une
amélioration plus ample dans les contacts de suivi. J’indique ci en particulier
l’acceptation la frontière Conakry des étrangers guinéens qui retournent en
Guinée sur base d’un laissez-passer délivré par Vos fonctionnaires.

Je me réjouis aussi de réaliser le Mémorandum d’entente 2009 du côté du Service
du Rapatriement et du Départ. En particulier ce qui est mentionné è I’article 8 lé
oi ii est parlé entre autres de « l’assistance technique et l’équipement aux
Services guinéens en charge de la Migration..
Sur base de ‘information qui m’a été fournie, je vous propose dans ce cadre ce
qui suit

- Fourniture d’environ 15 ordinateurs autonomes pour la salle de
classe informatique de l’école de police déj existante

- Fourniture du logiciel EDISON pour la durée de 18 mois et
l’installation de celui-ci sur un ordinateur autonome ainsi que la
formation è l’utilisation de ce logiciel ; et

- Sur demande des formations dans le dépistage des falsifications
des documents (de voyage).

Je propose, si vous êtes d’accord, que nos fonctionnaires y donnent ensemble une
réalisation plus ample dans les meilleurs délais.
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Par cette lettre, je vous présente aussi volontiers les demandes suivantes. siègesocial

Attendu le nombre actuel d’étrangers guinéens qui doit quitter les Pays-Bas et Service de Soutien

dont la nationalité doit être établie, j’apprécierais pouvoir accuelilir nouveau fin
novembre une délégation guinéenne d’experts. Ceci sur base des conditions que Date

20 septembre 2012vous connaissez.
Notre référence
DT&V/2012/UIT-4923

Je demande en outre votre autorisation pour pouvoir effectuer a la mi-decembre
un retour entièrement sécurisé en Guinée d’environ 15 étrangers guinéens, en
possession d’un document de voyage (de remplacement) valide. J’apprécierais
énormément une réaction rapide sur ces demandes.

Je propose pour conciure, également comme convenu, gu’une délégation de mon
service, sous la direction du conseiller rende visite è Conakry
19/21 novembre 2012. Ceci dans le but d’un échange d’idées avec vous sur la
réalisation des sujets mentionnés dans cette lettre. Des accords pourront être pris
aussi pendant cette visite sur l’avancement plus ample de notre coopération dans
l’année 2013 concernant entre autres le processus de constatation de la
nationa 1 ité.

Pour conciure, je tiens è vous remercier â nouveau de notre coopération mutuelle
dans le domaine important de la lutte contre la migration illégale. J’espère pouvoir
encore vous rencontrer personnellement une date ultérieure.

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, l’expression de ma très haute considération.

Le Ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de I’Asile,
Pour celui-ci,

Service du Rapatriement et du Départ QDii
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

m fl U Ut inivitation visite de travail du 23 au 26 janvier 2013

Hiërarchische lijn
A DT&V
Da um/eindparaaif

Kopie aan
afd. man. LP
Datu m/paraaf

Overige aanwijzingen

Paminco

Gevraagde beslissing/doel

Toelichting op het concept

Reden voor terugzending

concipiënt
Datum/paraat

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Contactpersoon

senior adviseur

T 088 077 70 00

Datum uitgaande brief
9januari 2013

Nummer uitgaande brief
DTV/ beleidf2o 13/u it-9

Ondertekenaar
AD DT&V

Uitsturen véâr
9januari 2013

Na ondertekening, brief retour

Ondertekening van bijgevoegde in het Frans opgestelde
brief.
Met deze brief nodigt u de SG’s uit van resp. het Guinese
ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van
Veiligheid. U verwijst in de eerste alinea naar het NoU uit
2009 en versterken van de samenwerking.
Eerder heeft u reeds ingestemd met deze uitnodiging,
(zie bijlage nota d.d. 10 december 2012, kenmerk
DTV/beleid/20 1 2/uit-78).
In eerste instantie was een dergelijke schr. uitnodiging
niet nodig maar deze week werd door de Guinese
contactpersoon aangegeven dat een uitnodiging toch
noodzakelijk is.
O Paraaf in hiërarchische lijn ontbreekt
O Kan hiërarchisch afgedaan worden
O Stukken niet compleet/geordend
0 Toelichting ontbreekt
0 Opmerkingen niet verwerkt
0 Visie vooraf ontbreekt

DIA
Datum/parF
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> Adresse de retour Postbus 20301 2500 8H Den Haag

Service du Rapatriement et du Départ
Min isrère de la Sécurité er de la Jusrice

Monsieur Ie Secretaire Général du Ministère dEtat charge des Affaires Etrangeres
et des Guineens de lEtranger
Conakry
Guinee

Siège social
Service de Soutien

Schedeldoekshaven 131
2511 EM Den Haag
Postbus 20301

2500 8H Den Haag
www.dtenv.nI

Dossier suivi par

5enior adviseur

T +31 (0)88 077 70 00
F +31 (0)88 077 71 00

Date 9janvier2ol3
Objet inivitation visite de travail du 23 au 26 janvier 2013

Monsieur,

Notre référence

DTV/beleidj2o 13/uit-9 0

Dans Ie cadre de I’esprit du mémorandum dentente signé entre nos deux
gouvernements en september 2009 et du renforcement de nos liens de
coopération, j’ai I’honneur de vous inviter et ce en compagnie de

Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile è une visite de travail du 23 au 26 janvier 2013.

Dans ‘attente que cette invitation requière votre assentiment, je vous prie de
croire Monsieur ie Secrétaire Général, I’expression de ma déférente
considération.

Le Secrétaire de la Sécurité et de la Justice,
Pour celui-ci, 0

rai Service du Rapatriement et du Départ



Geannoteerde agenda werkbezoek Guinese delegatie HK DT&V op
woensdag 23januari 2013 (versie 10 januari 2013)

13.30 uur delegatie wordt in hotel opgehaald door en

begeleidt naar HK DT&V

13.45 uur delegatie wordt door in hal HK DT&V

ontvangen en begeleidt naar vierde étage (‘t Vlak);

14.00 uur start bijeenkomst

- ontvangst door AD DT&V en D JA, andere aanwezigen (afd. man.

LP/SRb-coll) hebben reeds plaatsgenomen in de kamer;

nb. Tolk Frans is aanwezig;

- woord van welkom en introductie aanwezigen door AD DT&V

(eerste deel wordt vertaald in het Frans en kan desgewenst in het

Frans worden uitgesproken):

* Excellentie ,

het is mij een grote eer u vandaag

hier welkom te mogen heten op het hoofdkantoor van de Service du

Rapatriement et du Départ;

* Als u mij toestaat wil ik u excellentie van harte feliciteren met uw

recente accreditatie voor Nederland; ik zie samen met medewerkers

uit naar samenwerking met u en uw ambassade;

* Afgelopen jaren hebben mijn medewerkers veelvuldig Guinee

bezocht en o.a. met u gesprekken gevoerd; ik heb van deze

ontmoetingen altijd een zeer positieve terugkoppeling gehad; het is

mij dan ook een groot plezier om u in NL welkom te mogen heten;

* Als u mij toestaat vervolg ik in het NL, de aanwezige tolk zal voor

verdere vertaling zorgdragen;

* aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u

persoonlijk bedanken voor al uw inspanningen om uitvoering te

geven aan het “Mémorandum d’entente en matière de migration

entre la République de Guiniée et les Pays-Bas” getekend in 2009;

ik weet dat u tijdens het bezoek van een NL delegatie aan het begin

van 2012 aan Guinee hiertoe het initiatief heeft genomen;
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Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om ook uw

hiervoor te bedanken, ook met u zijn meerdere gesprekken

gevoerd; en tenslotte, als u mij toestaat, wil ik ook hier

noemen, met hem is in de afgelopen jaren een

intensieve samenwerkingsrelatie ontstaan;
* voordat ik u het woord geef, wil ik u graag de NL deelnemers van

deze bijeenkomst voorstellen.

woord geven aan de ambassadeur voor introductie en mogelijke

reactie op welkomwoord van AD DT&V, alsmede introductie van

Guinese delegatie;

- doornemen van programma van deze middag en van het gehele

bezoek;
* deze middag: - introductie DT&V en NL terugkeerbeleid,

gelegenheid tot stellen van vragen en — evaluatie uitvoering Task

Forces van dit jaar — toekomstige samenwerking;
* programma voor de rest van het bezoek (is bijgevoegd), staat in

het licht van kennismaking met enkele ketenpartners betrokken bij

de uitvoering van het NL terugkeerbeleid;
* kan de delegatie zich in het programma vinden? Zijn er

wijzigingsvoorstellen? (nb. Het programma is reeds bekend bij de

delegatie/ambassadeur, is vantevoren toegezonden);

- korte introductie van de DT&V en NL terugkeerbeleid door C)
a.h.v. powerpointpresentatie (een paar slides);

- evaluatie van de uitvoering Memorandum d’entente 2009/

evaluatie uitvoering TF’s 2012
* wellicht korte terugblik op langdurige contacten in de afgelopen

jaren, w.o. de ondertekening van het MoU in 2009, verschillende

werkbezoeken aan Guinee (kan zonodig door worden

gedaan);
* start/uitvoering/verloop van de Task Forces begin 2012, door

(op basis van o.a. input afd. LP, zie memo d.d. 3

september 2012).
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Volgende onderwerpen:

1. AD: dankwoord; en hier wil ik nogmaals

mijn dank uitspreken voor al uw initiatieven om de werkbezoeken

van o.a. uw ambtenaren in 2012 mogelijk te maken; uw

ambtenaren hebben in het afgelopen jaar in NL veel werk verzet

en goede resultaten bereikt; daarbij hebben mijn medewerkers

getracht een goede sfeer te creëren om de werkomstandigheden

zo optimaal mogelijk te maken; uit de contacten die ik heb gehad

met de verschillende leden van de missies heb ik ervaren dat er

sprake was van een plezierige samenwerking;

•afd. manager LP: aantal uitgevoerde TF’s, aantal gepresenteerde

vreemdelingen, aantal vastgestelde Guinese nationaliteit, aantal

afgegeven LP’s, aantal verwijderingen (overzicht is reeds op 6

september 2012 naar verzonden);

3. uitdagingen in de praktijk:
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Toelichting/spreektekst van AD DT&V

- hoe verder in 2013 met de uitvoering van het M0U?

DT&V ziet graag het volgende:

1. hernieuwde inzet/betrokkenheid van de Guinese ambassade te

Brussel, dus in beginsel presentaties bij de ambassade en 12L1
uitzondering inzet van TE’s;

kan de ambassadeur zich hierin vinden? vragen naar visie van

de ambassadeur in deze? Indien de ambassadeur hierover

positief is, voorstellen dat op operationeel niveau hiertoe snel

afspraken worden gemaakt;

desgewenst, in overleg, zie ook onder 1, periodieke inzet van 0
TF’s, de toezegging wordt door AD DT&V gedaan dat die

mogelijkheid voor het afleggen van bezoeken altijd blijft

bestaan;

2. voor effectuering van recalcitrante vreemdelingen/gezinnen is

periodieke inzet van vols securisé (overheidsvluchten)

noodzakelijk;

Nb. dit onderwerp is al besproken met

(n.a.v. de casus van de geweigerde moeder en twee kinderen)

en heeft aangegeven hiervan voorstander te zijn, bezoek van
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de onderhavige delegatie is het moment om daarover

afspraken te maken;

- verdere/toekomstige invulling van het M0U door NL:

- inbreng van de zijde van Guinese delegatie?

pm Guinese delegatie;



- samenvatten van hetgeen is besproken door AD DT&V en afronden

van de bijeenkomst; “tot morgenavond”

0
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantoor

AD DT&V Afdeling Inhoudelijke

DIA
Ondersteuning

Schedeldoekshaven 131
2511 EM Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.dtenv.nl

Contactpersoon

senior adviseur

n ota T 088 0777000
informatie t.b.v. bezoek Guinese delegatie van 23 t/m 26 F 088 077 70 10

januari 2013

Datum

Kopie aan 17januari 2013

D 00 afd. manager LP Ons kenmerk
Datum/eind para af Datum! para af DTV/beleid/20 13/u it-43

Bijlagen
7

Concipiënt

Datum/para af

Met deze nota verstrekik u informatie t.b.v. het werkbezoek van een Guinese
delegatie alsmede Guinese ambassadeur in de periode van 23 t/m 26 januari
2013. De delegatie brengt op uw uitnodiging een bezoek aan Nederland. De
ambassadeur, op 9 januari 2013 formeel geaccrediteerd voor Nederland, heeft
verzocht of hij bij dit bezoek kan aansluiten (in overleg met DIA is hiermee
ingestemd). NB. In eerste instantie zou de ambassadeur het gehele bezoek
bijwonen, recent heeft de ambassadeur echter aangegeven alleen op vrijdag 25
januari 2013 aanwezig te kunnen zijn.
Het bezoek staat in het teken van de evaluatie van het MoU zoals deze tussen
Nederland en Guinee eind 2009 is getekend (w.o. de in 2012 uitgevoerde Task
Forces) maar meer in het bijzonder van de toekomstige samenwerking.

Deze nota is opgesteld mede op basis van informatie van de afdeling LP.

Delegatie
De Guinese delegatie bestaat uit:

-

, Secretaris generaal (SG) van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en Guinese onderdanen in het buitenland;

-

, Secretaris generaal van het ministerie van
Veiliciheid;

Commissaire Général de la Police National.

,, ambassadeur (te Brussel);
chef du protocol.

En (op v---- 25 i--•---fl
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Hoofdkantoor
Aftieling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
17januari 2013

Ons kenmerk
DTV/beleid/20 13/u it-43

Doel
Voor het werkbezoek zijn de volgende doelen gedefinieerd:

- nadere kennismaking met de DT&V, Nederlands terug keerbeleid en
andere ketenpartners betrokken bij de uitvoering van het terug keerbeleid;

- evaluatie van het MoU getekend in 2009 en meer in het bijzonder de op
de basis van deze MoU in 2012 uitgevoerde Task Forces (TF) alsmede de
verwijderingen welke in 2012 hebben plaatsgevonden en de problematiek
die daarbij speelde;

- bezien mogelijkheden voor verdere optimalisering van de samenwerking
in de nabije toekomst, in het bijzonder gericht op de samenwerking met
de Guinese ambassade te Brussel;

- afgeven van een heldere boodschap: Guinese vreemdelingen die
terugkeren moeten in alle gevallen worden geaccepteerd aan de grens, in
dit kader evt. maken van aanvullende werkafspraken.

0
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Programma
In de bijlagen treft u het programma voor het bezoek aan. Voor woensdag 23
januari 2013 staat het bezoek van de delegatie aan het HK DT&V gepland. Daar
zult u de delegatie voor de eerste keer ontmoeten, daar vindt, naast wederzijdse
kennismaking, een presentatie over de DT&V en terugkeerbeleid plaats alsmede
zal het evaluatiemoment plaatsvinden. Searaat treft u een geannoteerde agenda
aan voor deze bileenkomst.
Voor donderdagavond staat een officieel welkomdiner gepland in Den Haag, een
goed moment om evt. open eindjes van woensdagmidagsessie nog eens door te
nemen.
Voorts staan er werkbezoeken gepland aan het DCR, KMar Schiphol en de IND.
Zaterdag 26 januari vertrekt de delegatie naar via Parijs om vervolgens op een
later moment door te reizen naar Guinee.

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
17 januari 2013

Ons kenmerk
DTV/beleid/2013/uit-43
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Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
17januari 2013

Ons kenmerk
DTV/beleid/2013/uit-43

0

0
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Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
17 januari 2013

Ons kenmerk
DTV/beleid/2013/uit-43
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Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Dndersteu n ing

Datum
17 januari 2013

Ons kenmerk
DTVfbeleid/2013/uit-43

0

—

0
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

minuut Uitnodiging Guinese delegatie voor Task Force

Directie Operationele
Ondersteuning
Afdeling Laissez Passer

Contact ersoon

Senior medewerker

Hiërar4iTsche lijn
AD
Daum/e dparaaf

conciplent —

Datum/paraaf .-<

/ / /

Datum uitgaande brief
20 maart 2013

Nummer uitgaande brief
DT&V/Beleid/2013/uit- 269

Ijitsturen véôr
21 maart 2013

Kopie aan
SR
Datum/paraaf

Overige aanwijzingen

Pam in cc

Gevraagde beslissing/doel

Toelichting op het concept

Reden voor terugzending

Ondertekening van de, in afstemming met SRB, in het
Frans opgestelde brief (NL versie is ter informatie
bijgevoegd).
Na ondertekening retour naar SRB, waarna
een kopie van de brief door SRB zal worden verzonden
danwel in persoon aangeboden aan de betreffende
autoriteiten.

D Paraat in hiërarchische lijn ontbreekt
D Kan hiërarchisch afgedaan worden
D Stukken niet compleet/geordend
D Toelichting ontbreekt
D Opmerkingen niet verwerkt
D Visie vooraf ontbreekt

D00
Datum/paraaf

AM
Datum/paraaf

2Ö? )î

2
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Service du Rapatriement et du Départ
Ministère de la Sécurit er de la Justice

> Adresse de retour Postbus 1950 2280 DZ Rijswijk

Direction du Soutien

Son Excellence opérationnel
Service Laissez PasserMinistre d Etat des Affaires etrangeres et des Guineens

de l’étran’’er Generaal Eisenhowerplein 111
2288 AG Rijswijk

Conakry Postbus 1950
République de Guinée 2280 DZ RiJswijk

wwwdtenv.ni

Notre référence
DT&V Seleid 2013-269

Date 20 mars 2013
Objet Invitation pour une visite de travail

Excellence,

Suite â ma lettre du 5 février 2013 adressée â votre ambassadeur â Bruxelles et
sur base du Mémorandum d’Entente (M0U) en matière de migration tel que celul
ci a été signé entre la Guinée et les Pays-Bas en septembre 2009 Conakry, je
demande votre attention pour ce qui suit.

En premier Iieu je voudrais saisir I’occasion pour vous remercier de la bonne
coopération entre votre ministère et le Ministère de la Sécurité et de la Protection
Civile avec notre organisation, Ie Service du Rapatriement et du Départ, du
Ministère de la Sécurité et de la Justice. Notre organisation a pu coopérer
intensivement au cours de l’année 2012 avec différents départements de votre
ministère et le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile oi des efforts ont
été faits des deux côtés dans le cadre du MoU cité précédemment conclu entre
nos pays.

Dans ma lettre du 5 février dernier, voir les accords pris pendant la visite de votre
secrétaire général aux Pays-Bas en concertation avec votre
ambassadeur, j’ai demandé un engagement renouvelé pour une visite d’une
délégation guinéenne aux Pays-Bas. Une visite qui est sous le signe de la
détermination de la nationalité d’étrangers présumés guinéens qui ne peuvent pas
(plus) séjourner aux Pays-Bas et si la nationalité est établie, la délivrance des
laissez-passer par lesquels le retour, de préférence volontaire, peut être réalisé en
Guinée.

Compte tenu de l’ampleur du nombre d’étrangers présumés guinéens dont la
nationalité doit être encore établie ainsi que l’absence actuelle de la possibilité de
la faire effectuer par votre ambassade Bruxelles, je vous demande donc de faire
effectuer nouveau une telle visite dans la période du 21 au 27 avril 2013. Dans
ce cadre les modalités de travail suivantes ont été prises en 2012

- la délégation est habilitée è délivrer des laissez-passer après
l’établissement de la nationalité guinéenne

- la délégation est composée d’un collaborateur du Ministère des Affaires
étrangères et de deux collaborateurs du Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile et
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- la délégation guinéenne peut être complétée par un collaborateur de votre
ambassade de Bruxelles.

Comme d’habitude les frais suivants sont remboursés par le Service du
Rapatriement et du Départ
- billet aller-retour Guinée Pays-Bas pour 3 (chef de délégation

business class et les autres membres en classe économique)
- frais d’hébergement et de petit déjeuner
- frais de transport aux Pays-Bas et

frais relatifs â l’assurance santé et voyage
Ainsi qu’une indemnité journalière versée aux membres de la délégation.

Direction du Souten
opérationriel
Service Laissez Passer

Date
20 mars 2013

Notre référence
DT&V Beleid 2013-269

En préparation è la visite d’une délégation guinéenne aux Pays-Bas, une C)
délégation de mon service se rendra en Guinée, avec votre accord, dans la
semaine du 8 avril 2013 pour y préparer plus en détail la visite avec vous et votre
collègue du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

Pendant la visite de cette délégation en Guinée un ordinateur sera remis de
nouveau votre collègue du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile,
ordinateur sur lequel est installé également le programme EDISON. Cet
ordinateur sera placé l’aéroport international de Conakry et une formation
ultérieure sera fournie concernant l’utilisation du programme EDISON. Je confirme
par la présente dans ce cadre l’engagement fait antérieurement de la remise des
ordinateurs restant (treize) au profit du service de l’immigration.

Veuillez me faire savoir si vous pouvez donner de la substance è ma demande de
renouvellement de la visite d’une délégation guinéenne aux Pays-Bas dans la
période indiquée dans Ie but décrit ci-dessus ainsi que des conditions
mentionnées.

Veuillez me faire savoir également si la visite d’une délégation néerlandaise peut
avoir lieu dans la semaine du 8 avril prochain.

J’espère que par les deux visites une bonne mise en ceuvre peut être donnée aux
accords pris pour la poursuite de notre collaboration.

Ministre de la Sécurité et de la

0

Le secrétaire d’État la Justice et è la Sécurité,
pour celui-ci,
le directeur ééral du Service du Rapatriement et du Départ,

Mme R. 1a

c.c. Son xcellence
protection Civile
c.c. Son Excellence Ambassadeur de la République de Guinée
Belg ique
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Service du Rapatriement er du Départ
Ministère de la S&urité er de lajusrice

> Adresse de retour Postbus 1950 2280 DZ Rijswijk

Direction du Soutien

San Excellence opérationnel
Service Laissez PasserMinistre d Etat des Affaires Etrangeres et des Guineens de 1 Etranger

Conakrv Generaal Eisenhowerplein 111
2288 AG Rijswijk

Republique de Guinee Postbus 1950
2280 DZ Rijswijk
www.dtenv.nl

Notre référence
DT&V Beleid 2013-269

Date 18 mars 2013
Objet Uitnodiging tot werkbezoek

Excellentie,

in aansluiting op mijn brief d.d. 5 februari 2013 gericht aan uw ambassadeur in
Brussel en op basis van het Mémorandum d’entente (M0U) en matière de
migration zoals deze tussen Guinee en Nederland in september 2009 in Conakry
is getekend, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In eerste instantie wil ik gaarne van de gelegenheid gebruik om u langs deze weg
te bedanken voor de goede samenwerking tussen uw ministerie en het Ministère
de la Sécurité et de la protection Civile met onze Organisatie, de Dienst terugkeer
en vertrek, van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het jaar 2012 heeft
onze Organisatie intensief mogen samenwerken met verschillende onderdelen van
uw ministerie en het Ministère de la Sécurité et de la protection Civile waarbij er
van beide zijden inspanningen zijn verricht in het kader van het tussen onze
landen gesloten eerdergenoemde MoU.

In mijn brief van 5 februari jI. heb ik cf. de afspaken gemaakt tijdens het bezoek
van uw secretaris-generaal aan Nederland in overleg met uw
ambassadeur verzocht om hernieuwde inzet van een bezoek van een Guinese
delegatie aan Nederland. Een bezoek dat in het teken staat van de vaststelling
van de nationaliteit van vermeende Guinese vreemdelingen die niet (meer) in
Nederland mogen verblijven en indien de nationaliteit is vastgesteld, de afgifte
van laissez-passers waarmee de terugkeer, bij voorkeur vrijwillig, naar Guinee
kan worden gerealiseerd.

Gezien de omvang van het aantal vermeende Guinese vreemdelingen waarvan de
nationaliteit thans moet worden vastgesteld alsmede het momenteel ontbreken
van de mogelijkheid om dit te laten plaatsvinden door uw ambassade in Brussel,
verzoek ik u derhalve om in de periode 21 t/m 27 april 2013 wederom een
dergelijk bezoek te laten plaatsvinden. In 2012 zijn in dit verband de navolgende
werkafpspraken gemaakt:
- na vaststelling van de Guinese nationaliteit is de delegatie zelfstandig bevoegd

om laissez-passers af te geven;
- de delegatie bestaat uit één medewerker van het ministerie van Buitenlandse

Zaken en twee medewerkers van het Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile en
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- de Guinese delegatie kan worden aangevuld met een medewerker van uw Direction du Soutien
ambassade in Brussel. opérationnel

Service Laissez Passer

Zoals gebruikelijk worden de volgende kosten door de Dienst Terugkeer en
Vertrek vergoed: Date

- retour ticket Guinee - Nederland voor 3 (delegatieleider: business class en
18 mars 2013

overige leden economy class); Notreréférence
DT&V Beleid 2013-269

- kosten logies en ontbijt;
- transportkosten binnen Nederland en
- kosten met betrekking tot gezondheid- en reisverzekering.
Alsmede wordt aan de delegatieleden een per diem verstrekt.

Ter voorbereiding van het bezoek van een Guinese delegatie aan Nederland
brengt, met uw instemming, een delegatie van mijn dienst in de week van 8 april
2013 een bezoek aan Guinee om aldaar met u en uw collega van het Ministère de
la Sécurité et de la Protection Civile, het bezoek verder in detail voor te bereiden.

Tijdens het bezoek van deze delegatie aan Guinee zal dan tevens opnieuw een
computer worden overhandigd aan uw collega van het Ministère de la Sécurité et
de la Protection Civile waarop dan tevens het programma EDISON is
geînstalleerd. Deze computer zal worden geplaatst op de internationale
luchthaven te Conakry en aansluitend zal een training worden verzorgd inzake het
gebruik van het EDISON-programma. In dit kader bevestig ik hierbij de eerder
gedane toezegging van de overhandiging van de resterende (dertien) computers
ten behoeve de immigratiedienst.

Ik verneem gaarne van u of u invulling kan geven aan mijn verzoek tot hernieuwd
bezoek van een Guinese delegatie aan Nederland in genoemde periode met het
hiervoor beschreven doel alsmede genoemde condities.

Tevens verneem ik graag van u of het bezoek van een Nederlandse delegatie in
de week van 8 april a.s. kan plaatsvinden.
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Direction du Soutien

Ik vertrouw erop dat met beide bezoeken een goede invulling wordt gegeven aan opérationnel
Service Laissez Passer

de gemaakte afspraken ter verdere verbetering van onze samenwerking.

Date
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 18 mars 2013
namens deze,

Notre référence
de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek, DT&V Beleid 2013-269

Mw. R. Maas

c
c.c. Son Excellence , Ministre de la Sécurité et de la
protection Civile
c.c. Son Excellence , Ambassadeur de la République de Guinée
Belgique

0’
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Vraag:

Graag zou ik alle documenten willen ontvangen (facturen en eventueel andere documenten) waaruit
blijkt hoeveel geld er is betaald voor de volgende onderdelen:

1. Reiskosten van alle deelnemers aan de door jullie genoemde taskforce, uit Guinee die
gemaakt zijn naar de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade ten behoeve van het verkrijgen
van een visum. Met andere woorden, documenten waardoor ik de volgende vraag kan
beantwoorden: Hoeveel bedragen de totale reiskosten naar de dichtstbijzijnde Nederlandse
ambassade gemaakt door de delegatieleden om een visum te verkrijgen die eventueel
gedeclareerd zijn, maar zoiezo betaald aan de Guineese delegatie?

2. De kosten van de vergoeding van reis en verblijf in Nederland voor de 5 keer dat een
delegatie uit Guinee in Nederland is geweest (februari 2012, maart 2012, mei 2012, juni
2012, augustus 2012). Met andere woorden: Documenten waaruit blijkt hoeveel de totale
kosten bedroegen van vergoeding van de reis en het verblijf in Nederland die eventueel
gedeclareerd zijn, maar zoiezo betaald de Guineese delegatie?

3. De kosten voor het doen van vooronderzoek en het verrichten van nader onderzoek voor de
5 keer dat de delegatie in Nederland is geweest. Met andere woorden: Hoeveel bedroegen
de kosten voor het doen van vooronderzoek en het verrichten van het nader onderzoek die
door de Guineese delegatie eventueel gedeclareerd zijn, maar zoiezo betaald.

4. De totale legeskosten voor de afgifte van een (vervangend) reisdocument die eventueel
gedeclareerd is door de Guineese ambassade, maar zoiezo betaald aan de Guineese
ambassade.

Ik zou graag die documenten willen ontvangen waaruit blijkt wat de totale kosten per onderdeel zijn
geweest voor de 5 keer (februari, maart, mei, juni en augustus 2012) dat de delegatie uit Guinee naar
Nederland is gekomen om de nationaliteit vast te stellen en (vervangende) reisdocumenten af te
geven.

Ik zal mijn WOB-verzoek ook nog in hardcopy versturen.

Reactie:
Hierbij bied ik u een overzicht waarin de antwoorden op uw vragen zijn opgenomen.

Taskforce kosten en resultaten

Vreemdelingen februari maart mei juni augustus totaal
Aantal ingepland 31 33 41 34 23 162
Aantal in persoon 28 26 31 27 12 124
gepresenteerd
Waarvan 25 22 28 22 6 103
nationaliteit
bevestigd
Waarvan Lp 25 20 28 22 4 99
ve rkreg en
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Kostensoort / TF maand februari maart mei juni augustus totaal

Voorbereidingskosten delegatieleider
(visa, tickets, verblijf) € 2.000 € 1.500 € 1.600 € 1.850 € 1.900 € 8.850

Kosten vooronderzoek in Guinee € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2.500

Kosten “systeem treffers”

hits 0 16 22 27 21

a € 50,- € - € 800 € 1.100 € 1.350 € 1.050 € 4.300

Kosten Laissez-passer

Lp’s 25 20 28 22 4

a € 60,- € 1.500 € 1.200 € 1.680 € 1.320 € 240 € 5.940

Kosten mbt:

vlucht € 3.374 € 700 € 21.406 € 1.100 € 26.580

verblijf hotet € 5.132 € 1.000 € 931 € 7.063

dagvergoeding € 4.238 € 4.800 € 4.500 € 2.700 € 4.300 € 20.538

representatie € 247 € 4.324 € 220 € 6.514 € 1.608 € 12.913

Totaal € 8.485 € 21.630 € 11.300 € 36.571 € 10.698 € 88.684



Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van veiligheid en Justitie

minuut bevestiging komst en voorwaarden taskforce Guinee (13
t/m 17 mei 2013)

Directie Operationele
Ondersteuriln
Afdeling Lalssez Pasaer

Contiotperecon

Hlërclische lijn
AM LP concIplentfJ’

tu Ielndperaal Datum/paraaf Datum! a

Datum/paraaf

Overle aanwijzingen In afstemming tussen AM LP en SRB Is deze
brief geconcipleerd.
Na ondertekening gaarne via het directie secretariaat
.Inscannen en het pdf bestand aan doormailen
ter verdere doorgeleiding naar Conakry

Paminco

Gevraagde beslngldoel Ondertekening en verzending van de bevestlgingsbrlef
aan de Guinese minister van Veiligheid. De brief Is ter
herbevestiging van de voorwaarden waarop de delegatie
is uitgenodigd. Dit om daar waar mogelijk
onduidelijkheden te vermijden rnbt de verwachtingen van
DT&V.

Toelichting op het concept

Reden voor terugzendlng D Paraaf in hiërarchische lijn ontbreekt
U Kan hiërarchisch afgedaan worden
D Stukken niet compleet/geordend
0 Toelichting ontbreekt
0 Opmerkingen niet verwerkt
0 Visie vooraf ontbreekt

Datum uitgaande brief
7 mal 2013

Nummer uitgaande brief
DT&V

Ondertekenear

Ultstur.n v66r
7 mei 203.3
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> Retouradres Postbus 1950 2280 DZ RiJswlJk, Psys-Bas

Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Direction du Soutlen
opratlonnei
DIvI5lon Lal5sez Passer

Generaal Eisenhowerplein 111
2288 AG RiJswiJk
Postbus 1950
2280 DZ RlJswijk, Pays-Bss
www.dtenv.nl

Personne â contacter

Notra réUrsnce
Uit Beleid 2013-481

Monsieur Ie Ministre,

Tout d’abord, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de la
bonne coopératiori entre votre mlnistère et le ministre d’Êtat des Affaires
Etrangères et des Guinéens de rEtranger avec notre organisatlon, Ie Service du
Rapatriement et du Départ du minlstère de la Sécurité et de la Justice.
Nous sommes heureux d’apprendre que votre ministère est disposé, cette année
encore, è coopérer intensivement sur la base du Mémorandum d’entente (MoU)
en matière de migration, tel qu’il a été signé entre la Guinée et les Pays-Bas en
septembre 200g Conakry.

Conformément è ma demande et avec votre accord, la première de 3 visites de
travali d’une délégatlon guinéenne aura Iieu du 12 mal au 18 mal 2013 aux
Pays-Bas. Les visites seront consacrées la détermination de la nationailté des
étrangers guinéens présumés qui ne peuvent (plus) séjourner aux Pays-Bas et,
dans ie cas oi leur natlonalité est établie, â la question de la délivrance de
iaissez-passer pour leur retour en Guinée, dep1référence sur une base volontalre.

Je vous remercie, alnsi qu. (Directeur Général de la Police
Nationale, Inspecteur Général de Police) pour la nominatlon de

Directeur Central de ia Poiice de l’Air et des Frontières) comme chef de
mission et d. (Contrôleur Général de Poilce,
Conseiller la Direction Générale de la Police Nationale) en tant que membre de
la délégation. Je me réjouls égaiement que Ie Ministre d’Etat des Affaires
Etrangères et des Gulnéens de l’Etranger participe nouveau â la visite de travail
et que l’ambassade de Guinée â Bruxelles alt accepté qu’un de ses représentants
se joigne cette visite de travail.

Copie â
Ministere D’etat charge des
Affaires Etrangeres et des
Guineens de L’etranger

Dans la réponse, veulllez
mentionner Ie date et notre
référence.

Monsieur le Ministre de ia Sécurité
de la Protection Clviie et de ia Reforme des Services de Sécurité

Conakry
Répubiique de Guinée

Date 7 mei 2013
Objet Visite de travaii du 12 mal au 18 mal 2013
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En envoyant cette confirmation, jai conflance que nous faisons encore un pas Directie Operationele

pour mettre en cuvre les engagements pils en vue de la poursuite et du Ondersteuning
Afdeling Lalseez Passerrenforcement de notre coopération.

Datum
Veuiilez agréer, Monsieur le Minlstre, I’assurance de ma haute consideration. 7 mei 2013

Ons kenmerk
UIT Beleid 2013-431

Le ministre de la Sé urité et de la Justice
pour celul-ci,

Directeur n a,,,patrIement et du Départ

0

Pagina 2 van 2



Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Po5tbu5 1950 2280 LDZ PJjswljk

Directie Operationele

Monsieur ie Ministre de la Sécurité Ondersteuning
Ardeling Laissez Passer

de ia Protection Clviie et de la Reforme
des Services de Sécurité Generaal esenhawerpleln lii

2288 AG Rijswijk
Conakry Postbus 1950
Republlque de Gulnee 2280 DZ RijswiJk

www.dtenv.ni

Contactpersoon

Datum 7 mei 2013
Onderwerp Werkbezoek One kenmerk

DT&V

Bij beantwoording graag de
datum en ons kenmerk
vermelden.

Monsieur le Mlnistre,

Allereerst wil ik gaarne van de gelegenheid gebruik maken om u langs deze weg
te bedanken voor de goede samenwerking tussen uw ministerie en het Mlnlstre
dEtat des Affaires Etrangeres et des Guineens de l’Etranger
met onze organisatie, de Dienst terugkeer en vertrek, van het ministerie van
Veiligheid en Justitie.
We zijn verheugd te vernemen dat uw ministerie ook dit jaar bereid is intensief
samen te werken en Inspanningen te verrichten op basis van het Mémorandum
d’entente (M0U) en matlère de migratlon zoals deze tussen Gulnee en Nederland
In september 2009 in Conakry is getekend

Conform ons verzoek en uw akkoord zal er hernieuwde Inzet van een bezoek van
een Gulnese delegatie aan Nederland plaatsvinden van 12 mei tot en met 18 mei.
Dit bezoek staat in het teken van de vaststelling van de nationaliteit van
vermeende Guinese vreemdelingen die niet (meer) in Nederland mogen verblijven
en Indien de nationaliteit is vastgestelçl, de afgifte van laissez-passers waarmee
de terugkeer, bij voorkeur vrijwillig, naar Guinee kan worden gerealiseerd.

Wij danken u en de voor het benoemen van de
Directeur Central de la Poilce de l’Air et de Frontières als chef de mission en de

Controleur Général de Police, Corisellier a la
Directlon Générale de la Poilce Nationale als delegatielid.
De Dienst Terugkeer en Vertrek is verheugd met het feit dat het Min Istre d’Etat
des Affaires Etrangeres et des Guineens de I’Etranger haar afvaardiging heeft
toegezegd en ook de Guinese ambassade te Brussel heeft aangegeven graag een
vertegenwoordiger aan te laten sluiten.

Wij vertrouwen erop met deze bevestiging een goede invulling te geven aan de
gemaakte afspraken ter voortzetting en verdere verbetering van onze
samenwerking.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek,
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Directie Operationele
Ondersteuning
Afdeling Lelssez Passer

Datum
7 mei 2013

Geachte heer/mevrouw, Ons kenmerk
DT&V Beleid 2013-269

Met vriendelijke groet,

0

0
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Royaume des Pays-Bas

Nr: DAKASIJ’2013’284

I.Amhassade du Royaurne des Pavs-Bas Dakar présente ses compliments mi Ministère des Affaires

Etrangéres ei des Guinéens de Fhtranger ei a Ihonneur de Linformer comme suit.

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas heft â remercier Ie Ministère pour Ja bonne coopëration dans Ie

domaine de Ja migration. notamment dans Ie cadre du Mémorandum dEntente en matière de migration signé

par nos deux pavs en 2009.

Dans Ie contexte de la mise en uvre de ce Mémorandurn. l’Amhassade du Rovaurne des Pays-Bas a pris

note que Ie Ministôre dc Ja Sécurité a annulé au dernier moment Ja mission d’experts Guinéens en matière de

migration. Cette mission a été imensément préparée ei devait se dérouler aux Pas-Bas dans la seniaine du 12

rnai 20 13.

La prochaine mission aux Pavs-Bas est prévue pour le 17 juin 2013. Celte mission aura pour bot de

déterminer Ja nationalité des supposés Guinéens et de fournir des Iaissez-passer pour le retour des Guinécns

en Guinée. L’Ambassade des Pays-Bas apprëcierait de recevoir une confirmation sur cette date.

L’Ambassade du Royaurne des Pays-Bas espêre sincèrement que Ja honne coopération dans le dornaine de Ja

rnigration sera perpétrée avec votre Ministère ainsi qu’avec les Ambassades de la République de Guinée â

Dakar et â Bruxelles.

LAmbassade du Rovaume des Pavs-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires

Etrangéres et des Guinéens de t’ Etranger de Ja république de Guinée t’assurance de sa haute considération.

Dakar, le 15 mai 2013

Ministére des Affaires Etrangéres

et des Guinéens de l’Etranger

de Ja République de Guinëe

Conakry

CC : Ministère de Ja Sécurité et de

Ja protection Civile de Ja République de Guinée
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantoor

AD DT&V Afdeling Inhoudelijke

D JA
Ondersteuning

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.dtenv.nl

Contactpersoon

senior adviseur

m e iri 0 T 088 077 70 00
informatie t.b.v. bezoek van en onderhoud met de
ambassadeur van Guinee

Datum
11juni 2013

Met dit memo verstrek ik u informatie t.b.v. het bezoek van en het onderhoud
met de ambassadeur van Guinee, . Naast de informatie,
grotendeels gezoegzaam bij u bekend, een agenda voor het bezoek treft u ook
enkele spreeksuggesties aan. Inhoud van dit memo is afgestemd met
afdelingsmanager LP.

Inleiding
Het bezoek vindt in eerste instantie plaats op uitnodiging van de DT&V en heeft
als doel: een nadere introductie van de DT&V en de werkzaamheden, het NL
vreemdelingen in het bijzonder terugkeerbeleid. In de afgelopen weken heeft de
ambassadeur zelf ook aangedrongen op een onderhoud gezien de commotie in de
media over de betrokkenheid van de Guinese overheid in het bijzonder zijn
ambassade bij het terug keerproces.

Vooralsnog staat alleen de ambassadeur aangemeld voor het bezoek.

Programma
Voor het bezoek is het volgende programma en agenda opgesteld:

09.30 uur ontvangst / welkom ambassadeur door AD DT&V en DIA;
aanwezig: afd. manager LP en

09.45 uur vertrek AD DT&V, start presentatie introductie DT&V,
werkzaamheden en terugkeerbeleid; samenvatting/terugblik
samenwerking met Guinese autoriteiten (ambassade en centrale
autoriteiten) ter zake de uitvoering van het terugkeerrpoces

11.00 uur vooruitblik, samenwerking in 2013 met nadruk op
inzet/betrokkenheid van de ambassade

11.45 uur afronding bijeenkomst en vertrek naar restaurant
12.00 uur lunch

aanwezig: AD DT&V, DIA, afd. manager LP en
13.30 uur vertrek restaurant naar DCRotterdam
14.00 uur ontvangst / welkom in DCRotterdam, aansluitend rondleiding

aanwezig: afd. manager LP en
16.00 uur evaluatie / afsluiting bezoek, vertrek ambassadeur naar Brussel

Terugkeerproces
Verloop van het terugkeerproces is genoegzaam bekend. In 2012 zijn vijf Task
Forces uitgevoerd, er zijn LP’s afgegeven en er zijn met succes verwijderingen
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geëffectueerd. Eind 2012 zijn er door de Guinese ambassade enkele LP’s
afgegeven. Gezien uitblijven van medewerking van de Guinese ambassade is in
overleg met de Guinese ambassade voor mei 2013 opnieuw een Task Force
gepland. Tijdens bezoek aan Guinee in april 2013 heeft het ministerie van BZ
aldaar hiermee ingestemd (nb. e.e.a. is schriftelijk door de Chef de Cabinet
bevestigd). Eén dag voor de komst van de Task Force liet het ministerie van
Veiligheid weten dat de Guinese delegatie, NL niet kon bezoeken. In diezelfde
week verstrekte de ambassade te Brussel 20 LP’s aan de DT&V. In juni 2013 zijn
opnieuw door de ambassade LP’s verstrekt. Ambassadeur heeft ter zake aan de
DT&V aangegeven dat zijn consul weliswaar formeel niet meer werkzaam is voor
de ambassade maar op zijn verzoek wel nog bijstand verleend aan de ambassade
en die hoedanigheid ook LP’s kan verstrekken.

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
11juni 2013

In 2012 zijn ... vreemdelingen met succes verwijderd naar Guinee en in 2013 zijn
er ... verwijderd. In 2012/2013 zijn aan de grens in Conakry ... vreemdelingen
geweigerd, w.o. de u bekende (over deze zaak
heeft de Stas in december 2012 een brief naar de Kamer gestuurd.

Inzet in 2012 en ook in 2013 is voortdurend de insteek geweest om het LP-proces
zoveel als mogelijk is te laten verlopen via de ambassade. De ambassade is
daarbij telkenmale uitgenodigd om bij de Task Forces aan te sluiten en tijdens de
bezoeken aan Conakry is aangegeven dat de DT&V de voorkeur heeft voor
verloop van het LP-proces via de ambassade. Dit is ook in het bijzonder
benadrukt bij de ambassadeur, welke sinds januari 2013 in Brussel is gestart. In
relatie tot de voor mei 2013 geplande Task Force heeft de ambassadeur
aangegeven dat de DT&V hem schriftelijk zou moeten vragen of de ambassade
hierbij zou kunnen aansluiten. Dat is, cf. zijn verzoek en zijn mondelinge
toezegging, gebeurd. Kort na uw brief gaf de ambassadeur aan hiertoe toch geen
mogelijkheid te hebben.

Alhoewel de DT&V missie in april van dit jaar informeel kennis heeft gemaakt met
de beoogde nieuwe consul, is deze, voor zover bekend, nog niet met haar
werkzaamheden in Brussel gestart.

0

0
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Media-aandacht
In de media stonden t.a.v. Guinee de volgende punten centraal:

— het instrument Task Forces, de financiele afwikkeling en rechtmatigheid
daarvan waar onder de door de Task Forces afgegeven LP’s;

— LP’s afgegeven door de ambassade terwijl er geen consul zou zijn/is,
derhalve de rechtmatigheid over de door de ambassade af e even LP’s;

— de behandeling van een individuele Guinese vreemdeling in detentie in
NL.

Gerelateerd hieraan, meer in het algemeen, de problematiek van de honger- en
dorststakers waar onder dus ook Guinese vreemdelingen.

Spreeksuggesties
Nb. met de ambassadeur kan in het Engels worden gesproken.

— welkom en introductie aanwezigen;
— dankwoord aan de ambassadeur voor de komst naar het HK DT&V;
— dankwoord aan de ambassadeur voor de samenwerking met zijn ambassade

sinds zijn start in januari 2013;
— het is een hectische periode geweest en de DT&V betreurt hetgeen in de

afgelopen weken in de media is verschenen;
— juist in dat verband stelt de DT&V het bijzonder op prijs dat vandaag deze

ontmoeting kan plaatsvinden;
— de invloed van de media is een bekend gegeven, zo is ook in de afgelopen

weken gebleken;
— dit heeft in NL onder meer geresulteerd in Kamervragen en ook een

onderzoek van een onafhankelijke commissie (CITT);
— de DT&V hecht er waarde aan de goede samenwerking met zowel de

ambassade als de autoriteiten in Guinee te onderstrepen;’
— deze samenwerking die zijn basis kent in het M0U dat tussen beide landen in

2009 is getekend;
— een MoU die niet alleen afspraken kent t.a.v. terugkeer maar ook t.a.v.

capaciteitsopbouw voor de immigratie-tak van de Police National;

Vervolgens, hier het woord geven aan de ambassadeur, voor het aan horen van
zijn ervaringen in de afgelopen weken.

— zijn er elementen waarbij de samenwerking tussen de DT&V en de
ambassade in het proces t.a.v. de media aandacht verbeterd kan worden?;

— benoemen dat er sprake is van een goede transparante samenwerking
tussen de DT&V en de ambassade;

— bestaat er een noodzaak tot het maken van aanvullende werkafspraken?;

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
11juni 2013
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Dit onderdeel van het bezoek afronden, met nogmaals te benadrukken de gang Hoofdkantoor

van zaken te betreuren en dat zonodig tijdens een vervolgbezoek aan Guinee Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

deze boodschap ook door de DT&V zal worden overgebracht aan de autoriteiten
aldaar. Is in dit verband een bezoek wenselijk?

Datum
11juni 2013

Actualiseren op basis van evt. contact DIA / ambassadeur voorafgaand aan het
bezoek op 27 juni a.s.

Programma
Zoals gemeld zal de gebruikelijke powerpointpresentatie over de DT&V en haar
werkzaamheden worden gegeven en aansluitend een presentatie van de afd. LP
over in het bijzonder de samenwerking in 2012 tot nu toe. Waarbij het accent ook
hier weer ligt over in beginsel het verloop van het terugkeerproces via de
ambassade. Hier zullen ook enige cijfers worden gepresenteerd.

Na afloop van de presentaties vindt een lunch plaats en hierna zal een bezoek
worden gebracht aan het DCRotterdam.

Bijlagen:
— cijfermatig overzicht BO;
— landenstrategiedocument SRb wacht nog def. vaststelling van het doc,

gaarne actie afd. LP
— chronologisch overzicht contacten/gebeurtenissen Guinee in de periode 2007

tot heden;
— overzicht door de ambassade in 2013 afgegeven LP’s;
— krantenartikelen Guinese en NL media;

c
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIA

memo achtergrondinfo. i.v.m. onderhoud met de ambassadeur
Guinee, a

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.dtenv.nl

Contactpersoon

senior adviseur

T 088 077 70 00

Datum
24juni 2013

Bijlagen

Op dinsdag 25 juni 2013 vindt op zijn verzoek een onderhoud plaats met de
ambassadeur van Guinee, . In dit memo en de bijlagen
div. informatie t.b.v. onderhoud met de ambassadeur.

Terugkeerproces
Verloop van het terugkeerproces is genoegzaam bekend. In 2012 zijn vijf Task
Forces uitgevoerd, er zijn LP’s afgegeven en er zijn met succes verwijderingen
geëffectueerd. Eind 2012 zijn er door de Guinese ambassade enkele LP’s
afgegeven. Gezien uitblijven van medewerking van de Guinese ambassade is in
overleg met de Guinese ambassade voor mei 2013 opnieuw een Task Force
gepland. Tijdens bezoek aan Guinee in april 2013 heeft het ministerie van BZ
aldaar hiermee ingestemd (nb. e.e.a. is schriftelijk door de Chef de Cabinet
bevestigd). Eén dag voor de komst van de Task Force liet het ministerie van
Veiligheid weten dat de Guinese delegatie, NL niet kon bezoeken. In diezelfde
week verstrekte de ambassade te Brussel 20 LP’s aan de DT&V. In juni 2013 zijn
opnieuw door de ambassade LP’s verstrekt. Ambassadeur heeft ter zake aan de
DT&V aangegeven dat zijn consul weliswaar formeel niet meer werkzaam is voor
de ambassade maar op zijn verzoek wel nog bijstand verleend aan de ambassade
en die hoedanigheid ook LP’s kan verstrekken.

In 2012 zijn ca. 35 vreemdelingen met succes teruggekeerd naar Guinee en in
2013 zijn er 2 (BO) verwijderd. In 2012/2013 zijn aan de grens in Conakry enkele
vreemdelingen geweigerd, w.o. de u bekende
(over deze zaak heeft de Stas in december 2012 een brief naar de Kamer
gestuurd). De in begin 2013 geweigerde vreemdelingen is kort daarop met succes
teruggekeerd naar Guinee.

10
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Inzet in 2012 en ook in 2013 is voortdurend de nsteek geweest om het LP-proces
zoveel als mogelijk is te laten verlopen via de ambassade. De ambassade is
daarbij telkenmale uitgenodigd om bij de Task Forces aan te sluiten en tijdens de
bezoeken aan Conakry is aangegeven dat de DT&V de voorkeur heeft voor
verloop van het LP-proces via de ambassade. Dit is ook in het bijzonder
benadrukt bij de ambassadeur, welke sinds januari 2013 in Brussel is gestart. In
relatie tot de voor mei 2013 geplande Task Force heeft de ambassadeur
aangegeven dat de DT&V hem schriftelijk zou moeten vragen of de ambassade
hierbij zou kunnen aansluiten. Dat is, cf. zijn verzoek en zijn mondelinge
toezegging, gebeurd. Kort na uw brief gaf de ambassadeur aan hiertoe toch geen
mogelijkheid te hebben.

Hoofdkantoor
Atdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
24juni 2013

Alhoewel de DT&V missie in april van dit jaar informeel kennis heeft gemaakt met
de beoogde nieuwe consul, is deze, voor zover bekend, nog niet met haar
werkzaamheden in Brussel gestart.

Media-aandacht
In de media stonden t.a.v. Guinee de volgende punten centraal:

— het instrument Task Forces, de financiele afwikkeling en rechtmatigheid
daarvan waar onder de door de Task Forces afgegeven LP’s;

— LP’s afgegeven door de ambassade terwijl er geen consul zou zijn/is,
derhalve de rechtmatigheid over de door de ambassade afgegeven LP’s;

ci
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— de behandeling van een individuele Guinese vreemdeling in detentie in Hoofdkantoor

NL Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Gerelateerd hieraan, meer in het algemeen, de problematiek van de honger- en
dorststakers waar onder dus ook Guinese vreemdelingen.

Datum
24 juni 2013

Spreeksuggestie
De ambassadeur heeft om het onderhoud gevraagd, het is dan ook aan de
ambassadeur om zijn punten te maken.

Belangrijkste boodschap en verzoek van de kant van de DT&V is, het opstarten
van de presentaties bij de ambassade. Afd. LP kent momenteel een voorraad van
ca. 80 zaken die ingepland moeten worden voor een presentatie (zie mailbericht
afd. LP, een wekelijkse presentatie is noodzakelijk).

Verder zaken die aan de orde worden gesteld:
— aandacht in de de media;
— kamervragen;
— wob-verzoeken;
— actie CITT;
— individuele zaken van de HDS (mcl. );
— noodzaak om transparant te zijn in de beantwoording;
— voorkeur verloop terugkeerproces via ambassade;

— NL vult MoU in, toegezegde capaciteitsopbouw t.b.v. Police
National.

• DT&V stelt de samenwerking met de ambassade en in het bijzonder de
ambassadeur zeer op prijs;

• DT&V betreurt de enorme aandacht in de media

• DT&V is echter genoodzaakt desgevraagd op vragen van het parlement,
media en advocatuur transparant en naar bevindingen te reageren; dit
geldt voor de in 2012 geëffectueerde Task Forces, de afgegeven LP’s door
de ambassade en de naar Guinee geëffecuteerde verwijderingen;

• DT&V wil graag de samenwerking met de ambassade continueren en geeft
de voorkeur aan verloop terugkeerproces via de ambassade;

•
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AMBASSADE DE LA
REPUBLIQUE DE GUNEE

AUPRES DES PAYS DU

Boulevard Auguste Reyers, 108
1030 Bruxelles
Tél.: 32.2.77 1.01.26 - Fax :32.2.762.60.36
E-mail: ambaguinee.bruxelles@yahoo.fr

BENELUX ET DE L’UNION EUROPEENNE

024/AG/BXL/MT/1 3

Objet: demande d’un laissez- passer de

Monsieur,

En réponse â votre demande relative â la demande d’un laissez-passer, j’ai
l’honneur de porter â votre connaissance, que l’Ambassade de la République
de Guinée ne peut délivrer de tel document â une personne qui ne possède
aucun document guinéen pouvant prouver sa nationalité Guinéenne.

Toutefois, je vous rappelle, que l’Ambassade de la République de Guinée
reste â votre entière disposition pour toutes autres questions que vous
jugeriez utiles lui et vous prie de recevoir ses salutations distinguêes.

Bruxelles, le 10 juillet 2013

LIAxadZ
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantoor

DIA Ardeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.dtenv.nl

Contactpersoon

senior adviseur

m e rTi c T 088 077 70 00
achtergrondinformatie t.b.v. bezoek Guinee 18 en 19 juli
2013

Datum
11juli 2013

Met dit memo verstrek ik u achtergrondinformatie t.b.v. het bezoek aan Guinee
op bovengenoemde data.

Doel
1 Bezoek is gepland i.v.m. het verkrijgen van toestemming voor het organiseren

van een overheidsviucht voor een beperkt aantal Guinese vreemdelingen.
2 En marc’

k+ I, rrr ,.s,,..- k4-

Missie
Missie bestaat uit alsmede , tweede
ambassadesecretaris ambassade te Senegal. Nb. NL ambassadeur had graag bij
onderhavige missie willen aansluiten maar vanwege het feit dat deze nog steeds
niet zijn geloofsbrieven heeft kunnen aanbieden, is dat nu uitgesloten.
Missie heeft de beschikking over een tolk, , goede bekende van de
DT&V.

Programma
Op donderdag 18 juli om ca. 17.00 uur arriveert de missie in Guinee. Voor
donderdagavond staat een diner gepland, aangeboden door de DT&V, met de
minister van veiligheid,
Voor vrijdag 19 juli, tijdstip nog onbekend, staat een onderhoud gepland, al dan
niet samen met de minister van veiligheid, met de minister van Staat van het
ministerie van buitenlandse zaken,

Overzicht contacten met de Guinese autoriteiten
In de bijlage, vml. operationeel landenstrategiedocument, vindt u een overzicht
van de contacten in de afgelopen jaren met de Guinese autoriteiten. Centraal
staan hierin de contacten met de eerdergenoemde ministeries alsmede het
ondertekenen van het MoU in 2009 (zie bijlage). Vervolgens na het ondertekenen
de moeizame start van de invulling ervan en het jaar 2012 waarin op basis van
het MoU en n.a.v. het initiatief van de tml. minister van veiligheid in totaal vijf
Task Forces zijn uitgevoerd. Alsmede de gedwongen verwijdering eveneens op
gang is gekomen.
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Ministerie van buitenlandse zaken
DT&V heeft in de afgelopen jaren een aantal verschillende ministers ontmoet
maar vooral contact gehad met de secretaris generaal,
Laatstgenoemde heeft begin van dit jaar NL bezocht. Daarbij is er tijdens het
bezoek in april 2013 aan Guinee contact geweest met de ‘chef du cabinet’,

Dit was ook de persoon die schriftelijk heeft ingestemd met een
hernieuwd bezoek voor een Task Force (TF) aan Nederland in de periode mei/juni
2013. Welke TF overigens kort voor de effectuering ervan door de Guinese
autoriteiten is geannuleerd.

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
11juli2013

0
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Cijfermatige informatie
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bekende actuele cijferblok uit BO
alsmede de vastgestelde cohort analyse en de door afd. LP aangeleverde
info rm atje.

Gesprekssuggesties

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
11juli 2013
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Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
11juli 2013
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Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
11juli 2013

C)
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Vragen CITT m.b.t. Guinee

1. Wat waren de redenen van weigering van het gezin eind 2012 en van de in Nieuwsuur
verschenen vrouw (en wellicht zijn er nog andere Guineeërs geweigerd) die door een
Guineese delegatie van vervangende reisdocumenten zijn voorzien?

De vijf taskforces hebben in totaal 102 (vervangende) reisdocumenten afgegeven. Tot eind mei
2013 zijn, op grond van deze (vervangende) reisdocumenten 35 Guineese vreemdelingen
aantoonbaar uit Nederland vertrokken (zelfstandig of gedwongen). Van 26 vreemdelingen is de
zaak nog in behandeling bij de DT&V. Daarnaast zijn 23 vreemdelingen zelfstandig vertrokken
zonder toezicht. De overige 18 vreemdelingen zijn om andere redenen uit de caseload van DT&V
gestroomd 1

3. Heeft de DT&V nog achterhaald waarom Guinee een dit voorjaar geplande missie heeft
afgeblazen en zijn er nieuwe missies gepland?

Zaterdagochtend 11 mei 2013 kwam het bericht van de Guinese autoriteiten dat zij vanwege
interne problemen niet mee kunnen werken aan de taskforce in de week van 13 tot 18 mei 2013.
De taskforce is dan ook voorlopig ‘on hold’ gezet. Contacten met de autoriteiten zijn gaande om tot
een datum te komen waarop de taskforce plaats gaat vinden.

1 De verstrekte gegevens zijn door de DT&V zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan voor de absolute
juistheid en volledigheid niet worden ingestaan. De achtergrond hiervan is tweeledig. Ten eerste kost de
administratieve verwerking van dossiers enige tijd. Hierdoor kunnen gegevens buiten beschouwing zijn
gebleven indien de rapportagedatum dicht bij de rapportageperiode ligt. Het gevolg is dat cijfers over eenzelfde
periode in toekomstige rapportages marginaal kunnen afwijken van de thans verstrekte informatie. Ten tweede
is het registreren mensenwerk. De DT&V heeft constante aandacht voor de vulling van het systeem en de
controle daarop. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de verstrekte gegevens onvolkomenheden
bevatten.

2. Hoeveel Guineeërs zijn nog niet uitgezet! vertrokken, waarvoor door Guineese delegaties in
2012 wel vervangende reisdocumenten zijn afgegeven? (In de beantwoording van
Kamervragen van 29 meijl. wordt op vraag 4 nog gemeld dat een derde van de circa 100
Guineeërs waarvoor in 2012 een titres de voyage is verstrekt gedwongen zijn uitgezet.)
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid enjusrftie

minuut Uitnodiging Guinese delegatie voor Task Force

Directie Operationele
Ondersteuning
Afdeing Lalssez Passer

Contactpersoon

Senior medewerker

•_.

HI archische lijn

parf

(2-0- Zc’J
LL _LZZL

conciplênl
Datum/paraaf - -

Kopie aan
SRB
i3atuni/poraaf

Datum uitgaande brief
1.1 september 2013

Nummer uitgaande brief
DT&V/201.2/U1T Beleid 2013-
oog

Iiltsturen vr
13september2013

Overige aanwijzingen

Pa mln cc

Genraagde tnesi,sslng/doel

Toellch1ing op het concept

Reden voor terugrending

Ondertekening van de, in afstemming met SRB, in het
Frans opgestelde brief (NL versie Is ter informatie
bijgevoegd).
Na ondertekening retour naar LP,
waarna (een kopie van) de brief, in afstemming met SRB,
door LP zal worden verzonden danwel In persoon
aangeboden aan de betreffende autoriteiten.

ED Paraat in hiërarchische lijn ontbreelt
ED Kan hiërarchisch afgedaan worden
ED Stukken niet compleet/geordend
ED Toelichting ontbreekt

S

All
Datiimn/paraaf

ED Opmerkingen niet verwerkt
ED Visie vooraf ontbreekt



Service du Rapatriement et du Départ
Minisrère de la Séczirité er de lø jusdce

> Acfr€sse de retour FØ5tbus 1950 2280 DZ Rijewijk

Dlrectlon du Soutten

Son Excellence Qpératjonnel
Service L&ssez PasuerMinistre d Etat des Arfalres Etrangeres et des Guineens de 1 Etranger

Con k Generaa’ Eise,ihowerplein tija ry
228B AS Rijswijk

Republique de Guinee Postbus 1950
2280 DZ Rijswljk

c.c. San Excellence Ministre de la Sécurité et de la www.dtenv.nI

protection Clviie
cc. San Excelience Ambassadeur de la Républlque de Gulnée
Belgique

________________

Notre référence
Date 11 septembre 2013 DT&V/8eleid 2013/UIT-99

Objet Invitation è une visite de travail

Excel 1 ence,

En référence au Mémorandum dentente (M0U) en matlère de migration tel que
signé entre la Guinée et les Pays-Bas en septembre 2009 Conakry, je demande
votre attention pour ce qui suit.

Avant toute chose, je voudrais profiter de cette occaslon pour vous remercier de
la bonne coopération entre votre mlnlstère ei le Mlnlstère de la Sécurlté et de la
protectlon Civile avec notre organisation, le Service Rapatriement ei Départ du
ministère de la Sécurité ei de la Justice.

En outre, je demande votre coopération sur la base du MoU précité, pour relancer
une visite dune délégation guinéenne aux Pays-Bas. Une visite sous le slgne de la
détermlnation de la nationailté des étrangers gulnéens présumés qui ne peuvent
(plus) rester aux Pays-Bas ei sl la nationalité est établie, la délivrance de laissez
passer permettant dorganiser leur retour vers la Guinée, de préférence sur une
base volontaire.

Compte tenu du grand nombre d’étrangers gulnéens présumés dont la nationalité
dolt être établie, je vous demande donc d’autoriser une telle visite dans le période
du 29 septembre au 5 octobre 2013 incius.
Dans ce cadre, des accords de travail ont déjâ été concius précédemment:
- après i’étabiissemeni de la natlonallté guinéenne, Ie délégation est seuie

compétente â déllvrer des laissez-passer;
- La délégatlon esi composée dun employé du ministère des Affaires étrangères

ei de deux employés du ministère de la Sécurité ei de la Protection Civlie et
- la délégation guinéenne peut être complétée par un employé de ambassade â

Bruxelles,
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Comrne II est d’usage, les frais suivants seront remboursés par le Service
Rapatriement et Départ:
- billet retour Guinée - Pays-as pour 3 (chef de délégation: ciasse affaires et

classe économlque pour les autres membres);
- frals dhébergement et petit déjeuner;
- frais de transport aux Pays-Bas et
- les frals d’assurance santé et d’assurance vDyage.
Des indemnltés joumallères (per diem) seront aussi versées aux membres de la
délégatlon.

Veuillez me faire savoir si vous pouvez accéder â ma demande de nouveile visite
d’une délégation gulnéenne aux Pays-Bas pendant cette pérlode pour i’objectif
énoncé ci-dessus et aux conditlons mentlonnées.

Dans l’attente de de poursuivre la coopératiDn avec vos deux mlnlstères,

Le secrétae dEtat la Justice et la Sécurité,
pour celul/ci,
ie directeur général du Service Rapatriement et Départ,

Mme R.

Olrection du Soutlen
opérationnol
Service LaI5Cez Passer

Date
11 septembre 2013

Notre réFérence
t3T&V/Beleid o13/urr-s69
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> Retouradres Poetbus 95Q 2280 DZ RiJswijk

Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en lust ftie

50fl Exceilence
Ministre dEtat des Affaires Etrangeres et des Guineens de Etranger
Conakry
Repubiique de Guinee

c.c. Son Exceilence Ministre de la Sécurité et de la
protection Civlie
c.c. Son Exceilence Ambassadeur de la Répubiique de Guinée
Beigique

Datum 10 september 2013
Onderwerp Uitnodiging tot werkbezoek

Excellentie,

Directie Operationele
Ondersteuning
Ardeling LalsSez Pasoer

Generaal Elsenhowerplein iii.
2288 AG Rjswljk
Postbus 1950
2280 IJZ RIjswTjk
www.dtenv.nl

Contactpersoon

Senior medewerker

1
1

Onder verwijzing naar het Mémorandum dentente (M0U) en matlère de migration
zoals deze tussen Guinee en Nederland in september 2009 in Conakry is
getekend, vraag Ik uw aandacht voor het volgende.

In eerste instantie wil ik gaarne van de gelegenheid gebruik maken om u langs
deze weg te bedanken voor de goede samenwerking tussen uw ministerie en het
Minlstère de la Sécurité et de la protection Clviie met onze organisatie, de Dienst
terugkeer en vertrek, van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Voorts vraag ik uw medewerking op basis van het eerdergenomede MoU, voor de
hernieuwde inzet van een bezoek van een Guinese delegatie aan Nederland. Een
bezoek dat in het teken staat van de vaststelling van de nationaliteit van
vermeende Guinese vreemdelingen die niet (meer) in Nederland mogen verblijven
en indien de nationaliteit is vastgesteld, de afgifte van laissez-passers waarmee
de terugkeer, bij voorkeur vrijwillig, naar Gulnee kan worden gerealiseerd.

Gezien de omvang van het aantal vermeende Guinese vreemdelingen waarvan de
¶iationaiiteit thans moet worden vastgesteld verzoek ik u derhalve bm in de
periode 29 september t/m 5 oktober 2013 wederom een dergeiijk bezoek te laten
plaatsvinden.
Eerder zijn In dit verband de navolgende werkafpspraken gemaakt:
- na vaststelling van de Guinese nationaliteit is de delegatie zelfstandig bevoegd

om iaissez-passers af te geven;
- de delegatie bestaat uit één medewerker van het ministerie van BuItenlandse

Zaken en twee medewerkers van het Ministère de ia Sécurité et de ia
Protection Civile en

- de Guinese delegatie kan worden aangevuld met een medewerker van uw
ambassade in Brussel.

Ons kenmerk
DT&V

Bij beantwoording graag de
datum en ons kenmerk
vermelden.

c

0
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Zoals gebruikelijk worden de volgende kosten door de Dienst Terugkeer en
Vertrek vergoed:
- retour ticket Guinee - Nederland voor 3 (delegatlelelder: business ciass en

overige leden economy class);
- kosten logies en ontbijt;
- transportkosten binnen Nederland en
- kosten met betrekking tot gezondheid- en reisverzekering,
Alsmede wordt aan de delegatieieden een per diem verstrekt.

Ik verneem gaarne van u of u invulling kan geven aan mijn verzoek tot hernieuwd
bezoek van een Guinese delegatie aan Nederland In genoemde periode met het
hiervoor beschreven doel alsmede genoemde condities.

Ik zie uit naar verdere samenwerking met uw beide ministeries,

De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens lleze,
de aigeneen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek,

Lq4

Directie OpertIoneIe
Ondersteuning
Ardeilno Lalssez Pagç

Datum
10 september 2013

Ons kenmerk
DT&V 8ieid
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Royaume des Pays-Bas

Nr. : DAKJASSBOI2O 13/504

L’Ambassade des Pays-Bas au Sénégal présente ses compliments au Ministère d’Etat

chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Etranger de la République de

Guinée et a l’honneur de transmettre la lettre du Secrétaire d’Etat du Ministère de la

Sécurité et de la Justice des Pays-Bas, ci-jointe.

Le gouvernement des Pays-I3as se félicite de la bonne coopération entretenue depuis

2009 avec les services compétents guinéens en matière de départ volontaires et du

départ contraint des étrangers qui ne sont pas autorisés â rester aux Pays-Bas.

L’ambassade des Pays-Bas saurait gré aux autorités compétentes guinéennes d’autoriser

une prochaine visite d’une délégation Guinéenne aux Pays-Bas, du 29 septembre au 5

octobre 2013. Une telle visite pourrait encore reriforcer cette coopération.

Les frais de transport et d’accommodation liés â cette mission seront naturellement pris

en charge par le Gouvernement des Pays-Bas.

L’Ambassade des Pays-l3as au Sénégal saisit cette occasion pour renouveler au

Ministère d’Etat chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Etranger de la

République de Guinée les assurances de sa haute considératfon.

Dakar, le 16 septembre 2013

Cc. Ministère de la Sécurité
République de Guinée

Ministère d’Etat
Chargé des Affaires étrangères
Et des Guinées de l’étranger
Conakry



Service du Rapatriement et du Départ
Mtnisrère de la Sécurftd etde lajustice

> Adresse de retour Pastbu 1980 2288 02 Rijewijk

Olrectioti du Souttn

Son Excelience epratIorin.I

Service Laissez Pesser
Ministre d Etat des Affaires Etrangeres et des Gulneens de 1 Etranger
c Generaal 8isenhcwerpleln lii.

2298 AG Rijawijk
Republique de Guinee Poatbua 1950

2280 OZ RlJswIjk

c.c. San Excelience Ministre de ia Sécurité et de la
protection Clviie Docater .utul per

c.c. Son Excellence Ambassadeur de ia République de Gulnéc
Beigique

Natre rPrence
Date 11 septembre 2013 OT&V/Bclrid 2013/UIT-969

Objet Invitation une visite de travali

Excellence,

En référeric:e au Mémorandurn d’entente (M0U) en matière de migratlon tel que
sigrié entre la Guinée et les Pays-Bas en septembre 2009 é Conakry, je demande
votre attention pour ce qui suit.

Avant toute chose, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de
la bonne coopération entre votre ministère et Ie Mlnlstère de la Sécurité et de la
protection Clviie avec notre organisatlon, ie Service Rapatriement et Départ du
minlstère de la Sécurité et de la Justice.

En outre, je demande votre coopération sur la base du MoU préclté, pour relancer
une visite d’une déiégation guinéenne aux Pays-Bas. line visite sous ie signe de ia
déterminatiori de ia nationailté des étrangers gulnéens présumés qui rie peuverit
(plus) rester aux Pays-Bas et si la natlonalité est étabile, la déiivrance de iaissez
passer permettant dorganiser leur retour vers la Guinée, de préférence sur une
base volontaire.

Compte tenu du grand nombre d’étrangers gulnéens présumés dont la natlonailté
dolt être étabile, Je vous demande donc d’autoriser une teiie visite dans la pérlode
du 29 septembre au 5 octobre 2013 incius.
Dans ce cadre, des accords de travaH ont déjâ été concius précédemment:
- aprés i’étabiissement de ia nationailté gulnéenne, ia déiégatlon est seuie

compétente déiivrer des iaissez-passer;
= La déiégatlon est composée d’un employé du mlnlstère des Affaires étrangères

et de deux empioyés du ministère de la Sécurité et de ia Protection Clviie et
- la délégation guinéenne peut être compiétée par un employé de i’ambassade â

Bruxeiles.
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Diraction du Soutien

Comme ii est d’usage, les frals sulvants seront remboursés par le Service
Service Laissez Paser

Rapatriemerit et Dépaft:
- blilet retour Guinée - Pays-Bas pour 3 (chef de délégatlon: ciasse affaires et

Dateclasse économlque pour les autres membres),
11 eeptembre2oii

- frals dhébergement et petit déjeuner;
- fr&s de transport aux Pays-Bas et Notre r14rence

DT&v/eeield 2013/urr-gsg• les frals dassurance santé et dassurance voyage.
Des lndemnItés journallères (per diem) seront aussl versées aux membres de la
délégation,

Veulllez me falre savoir si vous pouvez accéder â ma demande de nouvelle visite
dune délégation gulnéenne aux Pays-Bas pendant cette période pour l’objectif
énoncé ci-dessuS et aux conditlons mentionnées,

Dans lattente de de poursuivre la coopératlon avec Vos deux ministéres,

Le secrétalre d’Etat la Justlce et la Sécurité,
pour ci-ci,

SeIce Rapatriement et Départ,le direurg

Mme R. Maas
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Taskforce Guinee verschoven 1 DTVweb
Direct naar: Direct naar de inhoud - hoofdnavigatie - zoeken en sitemap

U bent hier:F-lonie

Taskforce Guinee verschoven

Nieuwsbericht 25-09-20 13

De Guineese autoriteiten hebben de door hen uitgeschreven verkiezingen verschoven naar 28
september 2013. Dit heeft helaas consequenties voor onze beoogde taskforce. Deze zal
volgende week niet plaatsvinden.

Contacten worden onderhouden om tot afspraken over een andere datum te komen. Zodra hier
meer over bekend, is laten wij dat weten.

Langs deze weg danken we alle betrokken collega’s voor hun inzet en flexibiliteit.

Bron: afdeling LP

.

• Yammer (nieuw scherm)

• Contact
• Wie-is-Wie

Dienst Terugkeer en Vertrek web

Zoek
Zoek

_____

Hoofdnavigatie

• F-lorne
• Organisatie
• Primair Proces
• Personeel
• Facilitair
• Ambitie



• Sitemap
• Uitgebreid zoeken
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid enlustftie

Hoofdkantoor
Ardeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.dtenv.nI

Contactpersoon

senior adviseur S

T 088 07 770O 13

Datum
28 november 2013

Kopie aan
afd. manager LP

Het bezoek, welke tevens plaatsvindt als follow-up van het recente bezoek van de
DT&V aan Guinee, kent drie doelen:

— ontmoeting met directie DT&V om erkentelijkheid uit te spreken voor de
inspanningen van inz. de uitvoering van het MoU getekend in
2009 tussen de beide landen alsmede het geven van een toelichting op

— voorbereiding van de voor januari 2014 geplande Task Force
(doornemen van zaken, overhandigen van de bekende LP-setjes,
doornemen programma voor het bezoek alsmede het aanvragen van de
visa en een gewijzigde reis naar NL);

— bespreken enkele individuele zaken met een medische achtergrond
alsmede algemene problematiek van terugkeer van minderjarigen naar
Guinee.

Kosten
zijn:

verbonden aan dit bezoek, welke door de DT&V zullen worden betaald,

- logies hotel voor drie nachten;
- gebruikelijke per diem en
- aanbieden van max. twee diners/lunches.

f>f 0L (3R

DIA

rTi e iii 0 bezoek (commissaire général
Police Nationale Guinee) aan de DT&V

Gaarne uw instemming met het bezoek van aan de DT&V
in de periode zondag 1 t/m 4 december 2013.

Gaarne uw instemming met dit bezoek evenals de daaraan verbonden kosten.
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

informatie t.b.v. onderhoud d.d. 3
december 2013

Ten behoeve van uw onderhoud met (commissaire général
Police Nationale) op dinsdag 3 december 2013, verstrek ik u met deze memo
enige (achtergrond-) informatie, brengt op uitnodiging van de DT&V in
aansluiting van het recente bezoek van o.a. een DT&V-missie aan Guinee een
bezoek aan NL. Inhoud van deze memo is afgestemd met manager afd. LP.

Doel van het bezoek
Het bezoek van heeft een drieledig doel:

— inhoudelijke/praktische voorbereiding van de Task Force gepland voor
januari 2014;

— bespreking van de terugkeer van een individuele zaak met een
medische achtergrond alsmede de algemene terugkeerproblematiek van

Daarbij k:n aan 1 nogmaals erkentelijkheid worden uitgesproken voor de
samenwerking tussen de DT&V en in het afgelopen jaar

maandag 1 december 2013
— onderhoud afd. LP met , staat in het teken van voorbereiding

Task Force;
— diner afd. manager LP, en (hierbij zal

o.a. worden voorbereid op het gesprek met u)

dinsdag 2 december 2013 (ca. 12.00 uur, 15 min, gepland)
- 12.00 uur: iiiom door AD, in aanwezigheid van

zorg voor vertaling) en

— 12.30 uur: ontvangst door u, aanwezig afd. manager LP,
(draagt zorg voor vertaling).

DB

memo

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.dtenv.nl

Contactpersoon

senior adviseur

T 088 07 77000

Datum
1 december 2013

Kopie aan
afd. manager LP

Bijlagen
3

Programma
arriveert zondag 1 december, k”
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Hoofdkantoor

Woensdag 4 december 2013 Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

— overleg afd. BV&B en SRb inz. individuele zaak met medische
achtergrond en alg. problematiek terugkeer van AMV’s

Datum
— vertrek van per trein naar Parijs. 1 december 2013

Onderhoud d.d. 3 december 2013 (12.30 — 13.00 uur’)
Uitspreken erkentelijkheid/terugblik recent bezoek aan Guinee
Ook tijdens het recente (medio november) bezoek van een gecombineerde
DT&V/BZ/IND-bezoek heeft deze missie opnieuw gefaciliteerd (in de
bij lagen treft u het volledige verslag van het bezoek aan). Tijdens het bezoek aan
Guinee zijn er gesprekken gevoerd met de minister van veiligheid, de directeur
generaal van politie alsmede de ‘Chef du Cabinet’ van het ministerie van
buitenlandse zaken. De woordvoeringslijn van DIA gedurende het bezoek was:
‘het jaar 2013 was een bijzonder jaar, voor Guinee i.v.m. de verkiezingen en voor
NL i.v.m. de veelvuldige politieke- en media aandacht’. De Guinese autoriteiten
hebben aangegeven in het komende jaar zoals gebruikelijk ‘gewoon’ weer
uitvoering te willen geven aan het M0U zoals deze tussen NL en Guinee is
getekend. Tijdens de missie is er door de IND immigration liaison officer invulling
gegeven aan de toezegging voor het geven van trainingen, zijn de resterende
computers verstrekt t.b.v. de opleidingsschool van de Police Nationale en is het
EDISON programma door de IND-collega opnieuw geïnstalleerd (nb. bij vertrek
van de missie bleek het programma niet meer te werken, tijdens een
herstelpoging viel echter de stroom uit, waardoor helaas EDISON opnieuw niet
werkt, er wordt thans nagedacht over een nieuwe herstelmogelijkheid).

Nieuwe Task Force
Op maandag 2 december heeft met de afd. LP gesproken over de voor
januari 2014 geplande nieuwe TF.
Urdate vrijdag 27 november 2013 heeft SRb collega de Guineese ambassade
geïnformeerd over het verloop en uitkomsten van het recente bezoek aan Guinee.
W.o. de geplande TF. De ambassade, (consul), heeft aangegeven dat
de ambassade zeker zal deelnemen aan een nieuwe TF.

Bij de praktische voorbereiding van een TF hoort ook het aanvragen van visa voor
de delegatieleden. Het aanvraagproces verliep tot op heden via de Belgische
visum liaison officer in Conakry. Deze medewerker zal echter Conakry binnenkort
definitief verlaten waardoor het visumaanvraagproces zal moeten verlopen via de
NL ambassade in Ghana. Dat betekent concreet dat de missie, voor zover nog niet
in het bezit van een Schengenvisum, op de heenreis zal moeten reizen via Ghana.
Deze wijziging is reeds gedeeld met
Inmiddels is hiervoor een oplossing bedacht (heen via Ghana en terug via Parijs,
zijnde de gebruikelijke route).
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U wordt verzocht de brief met de uitnodiging voor de TF en de data voor het
bezoek aan te overhandigen.

Individuele zaak met medische achtergrond/terugkeer AMV’s
Op woensdag 4 december spreekt onder meer met

over de planning/effectuering terugkeer van een individuele vreemdeling
met een medische achtergrond. Hierbij dient er een medische overdracht, cf.
advies BMA, plaats te vinden. Op uitdrukkelijk verzoek van dient een
dergelijke ‘gevoelige’ zaak in overleg met de autoriteiten te worden voorbereid.

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteu n ing

Datum
1 december 2013
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Hoofdkantoor

In de caseload van de DT&V bevinden zich momenteel ca. 10 zaken van (ex-) Afdeling Inhoudelijke

_____________

Ondersteuning
minderjarige Guineese vreemdelingen. Met zal worden gesproken over
opvangmogelijkheden en over de effectuering van de terugkeer van ook deze

Datum
categorie vreemdelingen. 1 december 2013

_____

0
— dank aan voor de komst naar NL;

— u hoopt dat het bezoek van aan Frankrijk goed verloopt;

— gehoord dat het recente bezoek aan Guinee van de gecombineerde

DT&V/BZ/IND-missie succesvol is verlopen;

— dank aan voor zijn inbreng en begeleiding tijdens het

bezoek;

— een bezoek waarmee gezamenlijk is verder gebouwd aan een gedegen

basis van toekomstige samenwerking op basis van het M0U tussen

Guinee en NL in 2009 getekend;

— dank sowieso aan , de constante factor in de afgelopen jaren,

voor de samenwerking tussen Guinee en NL op het terrein van migratie;

— dank dat op maandag 2 december voorbereidingen zijn getroffen voor

de nieuwe TF, is dit ook naar wens van verlopen?.

mogelijke reactie van

PASSIEF indien spreekt over de wens van een bezoek van

zijn minister aan NL

- de DT&V houdt graag vast aan de toezegging van de minister voor een

invulling van een TF op korte termijn, i.c. januari 2014;

- wens voor een bezoek van de minister van veiligheid aan NL is

ontvangen en wordt bestudeerd en vindt zoals gebruikelijk afstemming

plaats met het ministerie van buitenlandse zaken;

- een mogelijk bezoek van de minister van veiligheid en de planning

daarvan moet ook zeker worden afgezet tegen de grootschalige media-

en politieke aandacht die het terugkeerproces in Guinee afgelopen jaar

heeft gehad.

Gesnrekssuggesties
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Overhandigen uitnodigingsbrief. Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum
1 december 2013

— fijn dat er voor woensdag 4 december nog een volgende ontmoeting

met de DT&V staat gepland, dit maal om over een individuele zaak te

spreken alsmede de terugkeer van AMV’s;

— nogmaals bedanken van voor zijn komst naar NL;

— u ziet uit naar het volgende bezoek van in januari 2014;

— goede terugreis naar Frankrijk en veel sterkte.
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

minuut Uitnodiging Guineese delegatie voor Task Force
januari 2014

Directie Operationele
Ondersteuning
AfdeIng Laissez Passer

Contactpersoon

Senior medewerker

T 070 779 54 69

l-Çërarchîsche lijn

Dum/elndparaaF

2-
con cipiënt
Datum/pa raar

Kopie aan
SRB
Datum/pa ree

AM
Datum/per

Datum uitgaande brief
3 december 2013

Nummer uitgaande brief
DT&V12012/UIT Beleid 2013-
969

Uitstureri vââr
4 december 2013

Overige aanwijzingen

Pa mln co

clevraagde beslissing/doel

Toelichting op het concept

Ondertekening van de, in afstemming met SRB, in het
Frans opgestelde brief (NL versie is ter informatie
bijgevoegd).

In deze brief vraagt u of de Guineese autoriteiten
kunnen instemmen met een datum voor de
effectuering van een Task Force (TF) voor januari
2014. U vraagt uitdrukkelijk niet om toestemming
voor een TF. Immers tijdens het recente bezoek
aan Guinee van o.a. de DT&V heeft de minister van
veiligheid zijn akkoord hiervoor al gegeven.
Na ondertekening zal het origineel per
diplomatieke post, middels de ambassade in
Senegal, worden aangeboden aan de autoriteiten
in Conakry. Voorts zal tijdens of kort na het
onderhoud tussen DB en d.d. 3
december 2013 ondershands de getekende brief
aan worden overhandigd. En zal op
verzoek van de minister van veiligheid de brief
tevens ondershands naar zijn secretaresse gestuurd
worden.

DIA
Datum/paraaf
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Directie Operationele
Ondersteuning

Reden voor terugzenciing IJ Paraaf in hiërarchische lijn ontbreekt
Afdeling Laissee Passer

0 Kan hiërarchisch afgedaan worden
0 Stukken niet compleet/geordend

Datum uitgaande briet
0 Toelichting ontbreekt n september 2013
O Opmerkingen niet verwerkt Nummer uitgaande brief
O Visie vooraf ontbreekt DT&V/2012/UIT beleid 2013-

969

e
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> Adresse de retour Postbus 1950 2280 DZ Rljswijk

Service dii Rapatriement et du Départ
Ministère de la Sécurit etde Iajustice

Son Exceilence
Ministre d’Etat des Affaires Etrangeres et des Guinéens de l’Etranger Conakry
Répubiique de Guinée

c.c. Son Excellence Ministre de la Sécurité et de la
protection Clviie
c.c. Son Excellence Ambassadeur de la République de Guinée
pour ie Bénélux

Date 3 décembre 2013
Objet Invitation mission d’identification

Madame, Monsieur,

Suite la visite de Directeur des Affaires Internationales du
Service du Rapatriement et du Départ du Ministère de La Justice aux Pays-Bas
Conakry Ie 18 et ie 19 novembre 2013, je souhaite attirer votre attention sur
le suivant

Avant toute chose, je saisis cette occasion pour vous remercier de la bonne
coopération entre votre Ministère et le Ministère de la Sécurité et de La protection
Civile avec notre organisation, Ie Service du Rapatriement et du Départ. En outre
je voudrais vous remercier pour ia visite réussie en Guinée ii y a quelques
sem aines.

Je souhaite solliciter votre coopération, en ce qui concerne votre engagement sur
La base du Mémorandum d’entente en matière de migration, qui a été signé en
septembre 2009 Conakry entre La République de Guinée et le Royaume des
Pays-Bas, afin de lancer La visite d’une délégation Guinéenne aux Pays-Bas. Une
visite sous ie signe de ia détermination de La nationalité des présumés Guinéens
qui ne peuvent rester aux Pays-Bas et si La nationalité est étabiie, La déiivrance de
Iaissez-passer permettant d’organiser leur retour vers La Guinée, de préférence
sur une base volontaire.

Compte tenu du grand nombre de présumés Guinéens dont La nationalité doit être
établie, je vous prie de bien vouloir autoriser une telle visite dans La période du 27
janvier au 31 janvier 2014 incius.
Dans ce cadre, des accords de travail ont été conclus précédemment:
- La délégation est composée d’un fonctionnalre du ministère des Affaires
étrangères et de deux fonctionnaires du ministère de La Sécurité et de la
Protection Civile et
- La délégation Guinéenne peut-être compiéter d’un membre de votre
représentation diplomatique â Bruxelles.
- Après confirmation de La nationalité Guinéenne par la déiegation, des
Iaissez passer seront délivrés par La mission d’indentification.

Direction du Soutien
opérationnel
Service Laissez Passer

Generaal isenhowerpIeln 111
2288 AG Rijswijk
Postbus 1950
2280 DZ Rijswljk
www.dtenv.ni

Dossier suivi par

T
T:

Notre référence
DT&V/OeIeld/2013/UIT- 1324

Copie
Son Excelience

Ministre de Is
Sécurité et de la protection
clviie

Son Excelience
Ambassadeur de Is

Répubiique de Gulnée
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Direction du Soutieri
opératlonnel
Service Laissez Passer

Pour la visite de travail susvisée, le SRD prendra sa charge les frais C 27novembre 2013
dessous, conformément la directive européenne : Notreréférence

DT&V/eIeIdJ20 13/UIT-1324

- billet retour Guinée - Pays-Bas pour 3 personnes
- frais d’hébergement et petit déjeuner;
- frais de transport aux Pays-Bas et
- les frais d’assurance santé et d’assurance voyage.
Des indemnités journalières (per diem) seront aussi versées aux membres de la
délégation.

Je vous prie de bien vouloir me faire savoir si vous consentez ce qu’une visite
de travail d’une délégation Guinéenne aux Pays-Bas soit programmée pour la
période, dans l’objectif et aux conditions susvisés. Ainsi, je vous prie de bien
vouloir m’informer, le plus vite que possible, du nom des membres de la
délégation qui se rendront aux Pays-Bas pour cette visite de travail.
En outre je vous prie de m’envoyer au courant de la première semaine de janvier
les coordonées personelles avant la visite pour réaliser une bonne organisation
par rapport â la visite de votre délégation.

Dans ‘attente de poursuivre la coopération avec vos deux ministères,

Le secrétaire dEtat è la Justice et la Sécurité,
pour celui-ci,
Ie directeur énéral du Service Rapatriement et Départ,

M/
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Service du Rapatriement et du Départ
Min istère de Ici Se’curité et de la Justice

> Adresse de retour Postbus 1950 2280 DZ Rijswijk

Direction du Soutien

Son Excellence opérationnel
Service Laissez Passer

Ministre d Etat des Affaires Etrangeres et des Guineens de 1 Etranger Conakry
Republique de Guinée sefl erpiein 111

Postbus 1950
2280 DZ Rijswijk

c.c. Son Excellence , Ministre de la Sécurité et de la www.dtenv.nl

protection Civile Dossier suivi par

c.c. Son Excellence , Ambassadeur de la République de Guinée
Belg i q u e

________________

Date 3december 2013 Notreréférence
DT&V/BeIeid2Ol3/L1IT-1304

Objet Invitation a une visite de travail
Copie

_______

Son Excelience
Ministre de ia

Sécurité et de ia protection

Madame, Monsieur,
cviie

Son Exceiience

Naar aanleiding van het bezoek van (Directeur Internationale Ambassadeur de ia

Aangelegenheden) en (Conseiller de la Direction Générale) van de
Repubiique de Guinée

Nederlandse Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en
Justitie aan Conakry op 18 november 2013, bericht ik u het volgende.

In eerste instantie wil ik gaarne van de gelegenheid gebruik maken om u langs
deze weg te bedanken voor de goede samenwerking tussen uw ministerie en het
Ministère de la Sécurité et de la protection Civile met onze Organisatie, de Dienst
terugkeer en vertrek, van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Voorts vraag ik uw medewerking op basis van het eerdergenomede MoU, voor de
hernieuwde inzet van een bezoek van een Guinese delegatie aan Nederland. Een
bezoek dat in het teken staat van de vaststelling van de nationaliteit van
vermeende Guinese vreemdelingen die niet (meer) in Nederland mogen verblijven
en indien de nationaliteit is vastgesteld, de afgifte van laissez-passers waarmee
de terugkeer, bij voorkeur vrijwillig, naar Guinee kan worden gerealiseerd.

Gezien de omvang van het aantal vermeende Guinese vreemdelingen waarvan de
nationaliteit thans moet worden vastgesteld verzoek ik u derhalve om in de
periode 27 januari t/m 31 januari wederom een dergelijk bezoek te laten
plaatsvinden.
Eerder zijn in dit verband de navolgende werkafpspraken gemaakt:
- de delegatie bestaat uit één medewerker van het ministerie van Buitenlandse

Zaken en twee medewerkers van het Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile en

- de Guinese delegatie kan worden aangevuld met een medewerker van uw
ambassade in Brussel

- na vaststelling van de Guinese nationaliteit zullen laissez-passers worden
verstrekt door de ambassade van Guinee te Brussel of door de betreffende
delegatie uit Guinee
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Direction du Soutien

Voor bovenstaand werkbezoek zal de SR&D onderstaande kosten conform de EU- opérationnel
Service Laissez Passerrichtlijn per diem vergoedingen:

- retour ticket Guinee - Nederland voor 3
- kosten logies en ontbijt; Date

27 novembre 2013
- transportkosten binnen Nederland en
- kosten met betrekking tot gezondheid- en reisverzekering. Notreréférence

DT&V/Beleid2Ol3/UIT-1304
Alsmede wordt aan de delegatieleden een per diem verstrekt.

Ik verneem gaarne van u of u invulling kan geven aan mijn verzoek tot hernieuwd
bezoek van een Guinese delegatie aan Nederland in genoemde periode met het
hiervoor beschreven doel alsmede genoemde condities.
Derhalve verzoek ik u vriendelijk mij in de eerste week van januari te laten weten
welke delegatieleden naar Nedserland zullen komen in het kader van dit
werkbezoek.

Ik zie uit naar verdere samenwerking met uw beide ministeries,

Le secrétaire dEtat la Justice et la Sécurité,
pour celui-ci,
le directeur général du Service Rapatriement et Départ,

Mme R. Maas
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DAK)CdP/20 13/724

Royaume des Pays-Bas

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas â Dakar présente ses compliments â

PAmbassade de La République de Guinée et a I’honneur de prier 1’Axnbassade de bien

vouloir transmettre au Ministre d’Etat des Affaires Etrangres et des Guinéens de

1’Etrariger ainsi qu’au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, les courrier ci

joints.

LtAmbassade du Royaume des Pays-Bas â Dakar saisit cette occasion pour renouveler â

l’Ambassade de la République de Guinée l’assurance de sa haute considération.

Dakar, le 20 décembre 2013

Ambassade de La République de Guinée
Dakar



Service du Rapatriement et du Départ
Ministère de la Sécurfté et de laJusdce

> Adresse de retour Postbus 1950 Z250 DZ Rijswljk

Dir.ctlon du Soutlen
opratlonnel
Service Leissez Pesser

Generaal Eistrbowerpiein iii.
Z28BAG Rijewijk
Postbus 1950
2200 DZ Rijewijk

________________________

www.dtsnv.nI

Dossier iulvi per

Natte rtrence
DT&V/BeleId/2013/Ufl-1324

c-.
5on Esceilence

t4inistre dele
Sécurké et de la protectian
Clviie

Son Escellence
Ambassadeur da ie

Républlque de Gulnée

Je souhalte soiliciter votre coopératlon, en ce qui conceme votre engagement sur
la base du Mémorandum d’entente en matière de migration, qui a été signé en
septembre 2009 Conakry entre la Républlque de Guinée et le Royaume des
Pays-Bas, afin de lancer ia visite dune délégation Gulnéenne aux Pays-Bas. Une
visite sous Ie signe de ia détermination de Ie natlonailté des présumés Gulnéens
qui ne peuvent rester aux Pays-Bas et si Ie nationalité est étabiie, la déiivrance de
iaissez-passer permettant d’organlser leur retour vers la Guinée, de prérérence
sur une base voiontaire,

Compte tenu du grand nombre de présumés Guinéens dorit ie natlonalité dolt être
étabiie, je vous prie de bien vouloir autoriser une teile visite dans la pérlode du 27
janvier au 31 janvier 2014 Incius.
Dans ce cadre, des accords de travali ont été concius précédemment
- La délégatlon est composée d’un fonctionnaire du minlstère des Affaires
étrangères et de deux fonctionnalres du ministère de ie Sécurité et de ie
Protection Clviie et
- La délégation Gulnéenne peut-être compléter d’un membre de votre
représentatlon dlplomatlque Bruxelies.
- Après confirmatlori de ia natlonalité Guinéenne par la délegatlon, des
laissez passer seront délivrés per Ie mission d’indentiflcation.

Son Excelience
Ministre d’Etat des Affaires Etrangeres et des Gulnéens de I’Etranger Conakry
Répubiique de Guinée

c.c. Son Excellence Ministre de la Sécurité et de la
protection Clviie
c.c. 50fl Exceilence Ambassadeur de Ie Répubilque de Guinée
pour Ie Bénélux

Date 3 décembre 201.3
Objet Invitatlon mission d’identlflcation

Madame, Monsieur,

Suite â ia visite de Directeur des Affaires Intematlonaies du
Service du Rapatriement et du Départ du Mlnlstère de ie Justice aux Pays-Bas
Conakry ie 18 et Ie 19 novembre 2013, je souhalte attirer votre attention sur
ie sulvant:

Avant toute chose, je saisis cette occasion pour vous remercier de ia bonne
coopératlon entre votre Minlstère et Ie Minlstère de la Sécurlté et de Ie protection
Clviie avec notre organisetion, Ie Service du Rapatriement et du Départ. En outre
je voudrals vous remercler pour Ie visite réussle en Gulnée ii y a queiques
semalnes.

0

0
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birictian du Soutlen
opr.ttonn.I
5rvIce LaIez Paser

DatePour la visite de travail susvlsée, le SRD prendra â sa charge les frais cl- 27nuv,bre 2013
dessous, conformément è le directive européenne : NetTe

OT&V/BeItid/2013)UITj324
- blllet retour Guinée - Pays-Bas pour 3 persormes;
- frals d’hébergement et petit déjeuner;
- frals de transport aux Pays-Bas et
- les frais d’assurance santé et d’assurance voyage.
Des lndemnltésjournalières (per diem) seront aussi versées aux membres dele
délégatlon.

Je vous prie de blen vouloir me falre savoir 51 VOUS consentez ce qU’une visite
de travali d’une délégatlon Guinéenne aux Pays-Bas solt programmée pour le
pérlode, dans i’objectlf et aux conditions susvisés. Ainsi, je vous prie de blen
vouiolr m’lnformer, le plus vite que possibie, du nom des membres de Ie
déiégation qui se rendront aux Pays-Bas pour cette visite de travail.
En outre je vous prle de m’envoyer au courant de ia première semaine de janvier
les coordonées personelles avant la visite pour réaliser une bonne organisatlon
per rapport â ie visite de votre délégatlon.

Dans Vattente de poursuivre ie coopération avec Vos deux mlnistères,

Le secrétaire d’Etat â la Justice et ie Sécurité,
pour ceiul-cl,
le dlrecteur.générai du Service Rapatriement et Départ,

Page 2 de 2



c.

c



Dien5t Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Operationele
Ondersteuning
Afdeling Laissez Passer

Generaal Elsenhowerplein 111
2288 AG Rijawljk
Postbus 1950
2280 DZ Rijewijk
wwwdtenv.nl

Contactpersoon

Senor medewerker

SRB
Datum/para af

Conciplént __—

Datum/pn
t

zi7

Beslispunt

Datum
9januari2014

Ons kenmerk
DT&V/beeid2014IUIT-1$

Middels deze nota vraag Ik u formeel In te stemmen met de voorgenomen
werkwijze inzake de taskforce Guinee die eind januari plaats zal vinden.
Hieronder treft u de beschrijving als ook vastgelegd In het draaiboek taskforce.

Tevens informeer Ik u over de geraamde kosten van de taskforce.

Omdat visa nu verstrekt moeten worden in samenwerking met onze posten In
Dakar danwel Accra verhoogt dit de algehele organisatiekosten aanzienlijk.

Gezien deze ontwikkelingen lijkt het wenselijk om op strategisch niveau het
gesprek aan te gaan met Buitenlandse Zaken ten einde de mogelijkheden te
bespreken visa vertrekking middels de Franse ambassade te laten plaatsvinden.

çJ DIA 13//

2 cyw.

fr.4L!.

nOta Taskforce Guinee januari 2014

Van
afdelingsmanagement LP

iraf

Iii ‘ t

T
F

Directeur Bewaring
Datum/pa raar

gestationeerd op de Franse ambassade te Conakry.
Ten tweede kan de DT&V niet langer gebruik maken van de Belgische visa officer
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Samenwerking met de directie voorbereiden vertrek en bewaring Directie Operationele

Zoals gebruikelijk zal de planning van de taskforce in samenwerking met de OndersteunIng
Afdeling Laissez Passer

directies bewaring en voorbereiden vertrek plaatsvinden. Om de samenwerking
met de afdeling Ip goed te laten verlopen, stellen beide directies een

Datum
contactpersoon voor de taskforce aan. 9Januari 2914

Ons kenmerk

Caseload DT&v/beleId2ol4/urr-1s

Op dit moment bevinden zich 85 vreemdelingen binnen de caseload DT&V
waarvoor een LP proces Guinee is opgestart.
Ten behoeve van de aankomende taskforce is er een totaal van 62 zaken bekend
gesteld bij de Guineese autoriteiten te Conakry. Dit aantal is opgedeeld in 12
bewaringszaken en 50 voorbereiden vertrek zaken (VBL en GL).

Zorgvuldigheid
C

In overleg met de contactpersonen bewaring en voorbereiden vertrek wordt

georganiseerd dat de vreemdelingen direct na hun gesprek met de delegatie een
evaluatiegesprek kunnen houden met een regievoerder. Op deze manier krijgen

de vreemdelingen direct de gelegenheid een terugkoppeling te geven van hetgeen
tijdens het gesprek met de delegatie aan de orde is gekomen.
De presentaties zullen plaatsvinden op het detentiecentrum (bewaring) te
Rotterdam en In het IND gebouw (voorbereiden vertrek) te Rijswijk.

Incidentenstrategie
Als er zich tijdens de taskforce bijzonderheden of Incidenten voordoen zult u
onmiddellijk via de lijn worden geïnformeerd.

Vervolg
Binnen één dag na afloop van de taskforce zult u geïnformeerd worden over de
resultaten van de taskforce.

Geraamde kosten

In Bijlage 1 treft u een kostencalculatle gebaseerd op de laatst georganiseerde

taskforce in 2012.
Deze is dus exclusief de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de visa.

Het wegvallen van de mogelijkheid om via de Belgische Lialson te Conakry de visa
voor de inkomende missie te verstrekken is aanleiding geweest om alternatieve

mogelijkheden te zoeken.
Volgens eerdere Interne berichten zou de Nederlandse post in Senegal geen rol

meer kunnen spelen In het faciliteren van de benodigde visa.

De website van de ambassade stelt echter dat visa verstrekt kunnen worden.

Hoe dan ook zullen er extra kosten gemaakt moeten worden voor het reizen naar
Accra danwel Dakar voor het verkrijgen van de visa.
In het geval van Accra zal de terugreis na afloop van de taskforce via een andere
route verlopen, hetgeen de ticketkosten aanzienlijk verhoogt.
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Directie Operationele

Bijlage 1 Kostencalculatie presentatie Ondersteuning
ArdeiInq Laissez Passer

(gebaseerd op kosteninformatie 2012)

Datum
9 Januari 2014

Ons kenmerk
OT&VfbeIeId2Ol4/U1T-18

1. Reiskosten: € 7.000,00

Traject: Conakry-Amsterdam

Vervoer per: Vliegtuig

2. Verblijfkosten € 3.600,00

Kosten voor hotel mci. ontbijt p.p.p.d.: € 150

3. Maaltijden € 1.440,00

Kosten voor lunch en diner p.p.p.d.: € 60

4. Dagvergoeding € 2.700,00

Dagvergoeding missieleider € 150

Dagvergoeding delegatieleden € 100

5. Representatiekosten € 300

(onvoorzien)

Artikel 1, incL bon € 100

Artikel 2, mci. bon € 100

Artikel 3, mci. bon € 100

TOTAAL: € 15.040,00

Uit kas afdeling LP: € 2.700,00
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Laissez passer 1 DTVweb
Direct naar: Direct naar de inhoud - hoofdnavigatie - zoeken en siternap

U bent hier: Home Landen informatie Guinee Rei sdoc umenten Laissez passer

GuineeLaissez passer Laatst gewijzigd op: 20-01-2014

• Procedure aanvraag laissez passer
• Belangrijk
• Verstrekken strafrechtelijke informatie
• Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging
• Geldigheidsduur en verlengi ngsmogelij kheden

Procedure aanvraag Iaissez passer

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken:

• Aanvraag laissez passer (Frans).
• Nationaliteitsverklaring (Frans).
• 4 originele / digitale (kleuren)pasfoto’s (dit geldt ook voor kinderen).
• Kopieën van documenten die de nationaliteit enlof identiteit van de vreemdeling

ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Naar boven

Belangrijk

• Als het niet mogelijk is op basis van de beschikbare documenten de nationaliteit van
de vreemdeling vast te stellen, vindt er een presentatie in persoon plaats bij de
diplomatieke vertegenwoordiging.

Naar boven

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Verstrekken van strafrechtelijke informatie is niet mogelijk. Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken kan geen ambtsbericht ‘ne bis in idem en erkennen buitenlandse vonnissen’ uitbrengen
op grond waarvan kan worden beoordeeld of strafrechtelijke gegevens kunnen worden
verstrekt.

Naar boven

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging



In persoon.

De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De
regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt
dit naar de afdeling Laissez Passer.

Naar boven

Geldigheidsduur en verlengingsmogelij kheden

3 maanden. Verlengen is mogelijk.

Naar boven

Over deze pagina

Deze kolom bevat informatie, formulieren enlof documenten die alleen intern beschikbaar
zijn voor de medewerkers van de DT&V.

Extra informatie

Er ontstaat twijfel aan de Guinese nationaliteit als de (vermeende) Guinese vreemdeling geen
van de gangbare (stam)talen Poular, Sousou of Malinke spreekt.

Downloads

• Aanvraag ]aissez passer (Frans)Forrnulier 08-01-2014 Word-document, 0.85 MB
• Nationaliteitsverklaring (Frans)Formulier 08-01-2014 Word-document, 0.88 MB
• Vervoer over Belgisch grondgebied 14-01-2014 1 Word-document, 0.36 MB

Contact

info()dtv.minvenj .nl

•

•

• Yammer (nieuw scherm)

Submenu

• Guinee

o Identiteilsdocumenten
•

o Reisdocumenten
• Laissez passer
• EU-staat

•



Voorbereiden feitelijk vertrek

• Contact
• Wie-is-Wie

Dienst Terugkeer en Vertrek web

ZoeX

Hoofdnavigatie

• Home
• Organisatie
• Primair Proces
• Personeel
• Facilitair
• Ambitie

• Sitemap
• Uitgebreid zoeken
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ANGEN/REÇUE

23JAN. 2014
fr0SS1ER:

AMBASSADE
DE LA REPUBLIQUE DE GU1NEEE

AU SENEGAL, MAURITANIE
GAMBIE, CAP-VERT

Rue 1 x A—Point-E
TI. : 33 824 86 06

Fax:33 825 5946—B.P.:7123
DAKAR

N°. .O74...IAGU/sP/2o14

REPUBLIQUE D E GUINEE

TRAVAII. - JUSTICE - SOLIDARITE

MINISTERE DES AFFAiRES ETRANGERES
ET DES GUJNEENS DE L’ETRANGER

-t—-’ .—‘— —
t

_ ‘_4 .:ç

Dakar, le 23 janvier 2014

NOT I4WBALE

L’Ambassade de la République de Guinée au Sénégal présente ses compliments â
l’Ambassade du Royaume des Pays Bas â Dakar ei â l’honneur de lui fafre parvenir ci-
joint, pour remise â Son Destinataire, la note N°OIO41MAEGE/CABIDAJC//2013 du 15
janvier 2014 par laquelle le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de
l’Etranger, transmet les noms des cadres désignés pour procéder l’identiflcation des
présumés guinéens en séjour irrégulier aux Pays Bas.

L’Ambassade de la Républlque de Guinée au Sénégal remercie l’Ambassade du
Royaume des Pays Bas â Dakar pour son aimable entremise et s ette occasion
pour lui renouveler, les assurances de sa haute

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS BAS
DAKAR



iVANGEN/REE1 REPUBLIQUE D E GUINEE
23 JAN. 2Ot 1

1 TRAVAIL - JUSTICE - SOLIDARITE
95lER: __1

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DES GUINEENS DE L’ETRANGER

AMBASSADE
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

AU SENEGAL, MAURITANIE
GAMBIE, CAP-VERT

Rue 1 x A — Point-E
Tél. : 33 824 86 06

Fax :33 825 5946—BP. :7123
DAKAR

N0...074.../AGD/SP/2014 Dakar, le 23 janvier 2014

NOTE VERBALE o
L’Ambassade de la République de Guinée au Sénégal présente ses compliments â

l’Ambassade du Royaume des Pays Bas â Dakar et â l’honneur de lui faire parvenir ci-
joint, pour remise â Son Destinataire, la note N°0104/MAEGE/CAB/DAJC//2013 du 15

janvier 2014 par laquelle le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de
l’Etranger, transmet les noms des cadres désignés pour procéder â lidentification des
présumés guinéens en séjour irrégulier aux Pays Bas.

LAmbassade de la République de Guinée au Sénégal remercie ‘Ambassade du
Royaume des Pays Bas â Dakar pour son aimable entremise et saisit cette occasion
pour lui renouveler, les assurances de sa haute considération

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS BAS
DAKAR



RPUBLIQUE DE GUINE
TravaIî - SoIIdrfl

Conakry, ie

MFNlS?ER DS AFAIRS
TRANGERES T DS 3UlNENS £4 /llh,,ij,

0 L’TRANGER

Q94MAGE/cAB/&Jcf2o13

A Monsieur Ie Directeur GérrM du

2_/’o1 1&i Service I1apatriient et d Dèprt

Objet: Idertifkatian de présumés

Guinéens en sjour irréguller aux Pays-Bs

Monsieur le Direuteur Général,

i’ai I’honneur de faire suite è vötre lettre dv 03 ciécembre 2O1, relative

l’rwitation d’ure mission d’ldentification de présumés ulnéens or séjour

irréuIier hU Pys- B5

A cet effet, les cadres dôt les nOnS suivent, sont déslgnés pour procéder la

dite opértion Goriformérnent â 1accord en matlère de migratlon qui Iie les

deux pays. Ce &ont:

- Commissalre divlslonnalre de Police, n service la

Directiori certi’&e de Ja i,olic dc l’Air et des Frontières (Mlnistère cie la

Sccurite et de Ja Protection Clviie), titulaire dv passeport i° dii

- capitairie de Police, en service â ta Dlrection

centrale de la poilce de l’Alr et des Frontières (Mlnisre de la Sécurité et de

I Protection Clviie), tltulai’re dv passeport n dii

prorog jusqu’au

- chef section du Contentieux la

Dlrctin des Affelres Juidiqucs et consulalres titulaire dv passeport r

pro rogé le

ie me réjouls que les autorltés Hollandaises prennent en charge toutes les

farmalités Iiées au voyage, au éjour, et aux condltions de travail des cadres ci

dessus désigns.
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Datum uitgaande brlet
5 februari 2014

kenmerk uitgaande brier
DT&V/BeIeId/20 14, Ufl102

Uitsturen vôôr
7 februari 2014

Bijlagen

kopie aan
SRB

Ondertekening van de, in afstemming met SRB, In het
Frans opgestelde brief (NL versie Is ter Informatie
bijgevoegd).

27 januari j.l. ontving DT&V via de post In Dakar
een note verbale van Gulnee. Hierin is de
medewerking aan een taskforce bevestigd en de
ggevens van de delegatieleden doorgegeven.

In deze brief bevestigt u de Guineese autoriteiten
de periode waarin de Taskforce (3 tlm 7 maart
2014) gehouden zal worden en de aard van het
bezoek. U vraagt In dit schrijven tevens wie van de
bekendgestelde delegatieleden de delegatieleider
zal zijn en hoe de medewerkers van DT&V in
contact kunnen komen met die persoon.
Na ondertekening zal het origineel per
diplomatieke post, middels de ambassade in
Senegal, worden aangeboden aan de autoriteiten
in Conakry. Voorts zal de brief tevens ondershands
aan de secretaresse van de minister van Veiligheid
in Guinee gestuurd worden.

Iii 1 fl LI Ut Bevestiging
Force

Directie Operationele
Ondersteuning
Afdeing Laissez Passe-

Contactpersoon

Senior medewerker

T

HI rarchische lijn
A
De m/eindparaef

conciplent
Datum!pa raaf

/1

DIA
Datum/paraf

S- /,

werkbezoek Guineese delegatie voor Task

AM
Datum/paraaf

Overige aanwijzingen

Parnino

Gevraagde beslissing/doel

Toailchtlng op het concept

1

f

1 1 ,_j i t t / / -
— ragifla 1 van 2
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t -



Directie Operationele
Ondersteuning
Aftteiing Laissez Passe

Racen anor terugzendlng D Paraaf’ in hiërarchische lijn ontbreekt
l Kan hiërarchisch afgedaan worden

Datum uitgaande brie?
D Stukken niet compleet/geordend 5 februari 2014

0 Toelichting ontbreekt kenmerk uitgaande brier
0 Opmerkingen niet verwerkt Dr&vjBaleid/2ol4furr-102

0 Visie vooraf ontbreekt

Bijlage(n)
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Service du Rapatriement et du Départ
Minisrère de la Sécurfté et de la Jusdce

> Adresse de retour Postbus 1950 2280 DZ Rijswijk

Direction du Soutien

Son Excellence opérationnel
Service Laissez Passer

Ministre d Etat des Affaires Etrangeres et des Guineens de 1 Etranger Conakry
Renublfr’u

Generaal Elsenhowerplein 111
‘•‘ ‘•1 2288 AG Rijswijk

Postbus 1950
2280 DZ Rijswijk

Guinee www,dtenv.nI

Dossier suivi par

cc. Son Excellence Ministre de la Sécurité et de la T

protection Civile F

Notre référence
DT&WBeIeid2014/Ufr1O2

Date 5 fevrier 2014
Objet Confirmation visite de travail 3 7 Mars 2014

opie

Son Excellerice
Ambassadeur de la

République de Gulnée
Excellence,
Par la présente, je voudrais vous remercier cordialement pour votre courrier du
15 janvier dernier référencé 0104/MAEGE/CAB/DAJC/2013.

Je suis content dapprendre que vous apportez de nouveau votre concours une
nouvelle visite de travail dune délégation guinéenne aux Pays-Bas. Une visite qui
est placée sous le signe de l’établissement de la nationalité détrangers présumés
guinéens qui ne sont pas/plus autorisés è séjourner aux Pays-Bas. Egalement la
fourniture immédiate de laissez-passer par la délégation, si la nationalité a été
confirmée, ce qui permet de réaliser Ie retour en Guinée. Le tout sur la base
daccords de travail arrêtés dans le Mémorandum d’entente (M0U) en matière de
migration entre la Guinée et les Pays-Bas signé en septembre 2009 Conakry.

Grâce ces informations dans votre courrier, référencé
0104/MAEGE/CAB/DAJC/2013, cest avec plaisir que j’organiserai les préparatifs
pour recevoir la délégation susvisée pour une visite de travail du 3 au 7 mars
2014.

Dans le cadre de ces préparatifs, je vous prie de bien vouloir me faire savoir quel
membre de la délégation est notre contact et comment les auxiliaires du Service
Laissez Passer du Service du Rapatriement et du Départ (SR&D) peuvent
contacter cette personne. Par exemple pour la réalisation pratique de la demande
de visa et des billets pour la visite imminente.

Dans l’attente de la poursuite de la coopération avec vos deux ministères, je vous
exprime toute ma reconnaissance.

Le secrétaire dEtat la Justice et la Sécurité,
pour celui-ci,
le directeur général du Service Rapatriement et Départ,
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Service du Rapatriement et du Départ
Min istère de la Sécurité et de la Jusrice

> Adresse de retour Postbus 1950 2280 DZ Rijswijk

Direction du Soutien

Son Excellence opérationnel
Service Laissez Passer

Ministre d Etat des Affaires Etrangeres et des Guineens de 1 Etranger Conakry
Re”ubIi u

Generaai Eisenhowerpiein 111
‘

‘ 2288 AG Rijswijk
Postbus 1950
2280 DZ Rijswijk

Guinee www.dtenv.ni

Dossier suivi par

c.c. Son Excellence , Ministre de la Sécurité et de la T

_______________

protection Civile F

Notre référence
DT&V/Beieid2Ol4/UIT-102

Date 5 février 2014
Copie

Objet Bevestiging werkbezoek 3 tot en met 7 maart 2014
San Excellence

Ambassadeur de is
Répubiique de Guinée

Excellence,
Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor uw brief van 15 januari ji. met
kenmerk 0104/MAEGE/CAB/DAJC/2013.

Het verheugt mij te vernemen dat u wederom uw volledige medewerking verleent
aan een hernieuwd werkbezoek van een Guinese delegatie aan Nederland. Een
bezoek dat in het teken staat van de vaststelling van de nationaliteit van
vermeende Guinese vreemdelingen die niet (meer) in Nederland mogen
verblijven. Tevens de directe verstrekking van laissez-passers door de delegatie,
indien de nationaliteit is bevestigd, waarmee de terugkeer naar Guinee kan
worden gerealiseerd.
Een en ander op basis van de werkafspraken zoals vastgelegd in het
Mémorandum d’entente (M0U) en matière de migration zoals deze tussen Guinee
en Nederland in september 2009 in Conakry is getekend.

Het is me een genoegen met de informatie uit uw brief, met kenmerk
0104/MAEGE/CAB/DAJC/2013, de voorbereidingen te treffen de genoemde
delegatie te ontvangen voor een werkbezoek van 3 tot en met 7 maart 2014.

In het kader van deze voorbereidingen verneem ik graag van u wie van de
delegatieleden het aanspreekpunt is en hoe medewerkers van de afdeling laissez
passer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (SR&D) met betrokkene contact
kunnen opnemen. Bijvoorbeeld voor het maken van praktische afspraken omtrent
het aanvragen van visa en de tickets voor het komende bezoek.

Ik zie uit naar verdere samenwerking met uw beide ministeries waarvoor ik
nadrukkelijk mijn erkentelijkheid uitspreek.

Le secrétaire dEtat la Justice et la Sécurité,
pour celui-ci,
le directeur général du Service Rapatriement et Départ,

Mme R. Maas
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Guinee 1 DTVweb
Direct naar: Direct naar de inhoud - hoofdnavigatie - zoeken en sitemap

U bent hier:1 lome Landeninformatie Guinee

Guinee

Laatst gewijzigd op: 13-02-2014

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie http://www.infoterukeer.n1/ voor projecten die de
vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. Na vaststelling van de nationaliteit verstrekt de
diplomatieke vertegenwoordiging laissez passers voor zelfstandige en gedwongen terugkeer.

In 2013 hebben verschillende DT&V-missies naar Guinee plaatsgevonden. Tijdens deze
missies is de geldigheid van het Memorandum of Understanding (M0U) uit 2009 bevestigd.
Naast afspraken over re-integratie en opvang van teruggekeerde Guineese onderdanen, bevat
het MoU ook praktische afspraken over het laissez passer proces en terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Guinee (Brussel)
Boulevard Auguste Reyers 108
1030 Brussel
België
Tel +32 277 101 26
Fax +32 276 260 36

Ambtsbericht

Algemeen Amhtsbericht Guinee (maart 2013)31-05-2010 1 pdf-document, 2.31 MB

Over deze pagina



U bevindt zich in de Kennisbank Landeninformatie van de Dienst Terugkeer en Vertrek
(DT&V). De beschreven procedures gelden voor medewerkers van de DT&V. Derden kunnen
voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij de hun diplomatieke
vertegenwoordiging. Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemidde1insverzoek.

Contact

intbldtv.minvenj .nI

Zie ook

l’erugkeer en Vertrek

.

.

• Yarnmer (nieuw scherm) c
Submenu

• Guinee
•

o identiteitsdocumenten
•

o Reisdocumenten
•

o Voorbereiden feitelijk vertrek

• Contact
• Wie-is-Wie
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