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Geachte mevrouw

-

Op 4 juni 2013 heeft u verzocht om openbaarmaking van informatie op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), te weten:
-

-

-

beleidsdocumenten en andere achterliggende stukken over de afgifte van
iaissez passers door de ambassade van Gulnee te Brussel en het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (waaronder de Dienst Terugkeer en
Vertrek) voor de periode 1 juni 2012 tot en met 4 juni 2013;
beleidsdocumenten en andere achterliggende stukken over de
presentaties in persoon dle voorafgaan aan de afgifte van lalssez passers
door de ambassade van Gulnee te Brussel en het Ministerie van Veiligheid
en Justitie (waaronder de Dienst Terugkeer en Vertrek) voor de periode
van 1 juni 2012 tot en met 4juni 2013;
alle overige stukken dle betrekking hebben op deze bestuurlijke
aangelegenheid.

Wettelijk kader
In artikel 3, eerste lid van de Wob is neergelegd dat eenieder die een verzoek om
informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan
richten aan een bestuursorgaan. Uit artikel 3, vijfde lid van de Wob volgt dat een
dergelijk verzoek wordt ingewilligd, tenzij een of meer weigertngsgronden of
beperkingen ingevolge artikel 10 en 11 aan inwlliiglng In de weg staan.
Beoordeling van het verzoek
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van alle beieldsdocumenten, achterliggende
stukken en overige stukken die bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
inciusief de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), bekend zijn met betrekking tot
de afgifte van iaissez-passers door de ambassade van Gulnee te Brussel en de
presentaties in persoon bij de ambassade van Gulnee te Brussel In de periode van
1 juni 2012 tot en met 4juni 2013.
Ad 1.
In het document genoemd onder 1 zijn de volgende passages opgenomen over de
onderhavige bestuurlijke aangelegenheid;
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Op 2 september 2009 is in Conak,y tussen NL (DT&V) en Gulnee (ministerie van
Buitenlandse Zaken) een “Némorandum d’entente en matière de migration”
(MoU), mcl. een bijlage met praktische werkafspraken, getekend (zie bij/age).
Deze NoU Is destijds tot stand gekomen na een moeizaam onderhandelingsproces
waaraan aan Guinese zijde de vertegenwoordigers van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid deelnamen. In 2009 en 2010
werd er door de Guinese autoriteiten, i.h.b. de Guinese ambassade te Brussel,
geen Invulling gegeven aan de gemaakte afspraken. Dit ondanks het feit dat de
DT&V meerdere keren over de feitelijke uitvoering overleg heeft gevoerd met
betreffende ambassade alsmede met de autoriteiten in Conakry. Oorzaak hiervan
was gelegen in interne discussies tussen genoemde ministeries. Alhoewel
Buitenlandse Zaken In beginsel verantwoordelijkheid is voor de processen van
nationaiiteitsvaststelllng en afgifte LP’s, werden er telkenmale belemmeringen
opgeroepen om hieraan geen Invulling te geven.”
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Onder “Evaluatie MoU/uitvoering Task Fnrces/effectuering terugkeer”:
“In de voorafgaande jaren was er nauwelijks sprake van terugkeer omdat de
ambassade in Brussel niet meewerkte aan de afgifte van LP’s.”
Ik heb besloten deze passages openbaar te maken.
Ad2, 23,29 en 35.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob, blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten
en internationale organisaties. Bij de documenten genoemd onder 2, 23, 29 en 35
Is het belang van de betrekkingen van Nederland met een andere staat, in dit
geval Gulnee, in het geding. Dit belang zou kunnen worden geschaad Indien de
hier bedoelde documenten openbaar worden gemaakt. Ik heb daarom besloten
deze documenten niet te verstrekken.
Ad 3.
In dit memo zijn twee passages opgenomen over de onderhavige bestuurlijke
aangelegenheid, Deze passages, waarin overleg tussen de Guineese en
Nederlandse autoriteiten wordt voorbereid, bevat Informatie waarbij het belang
van de betrekkingen van Nederland met een andere staat, In dit geval Guinee, in
het geding Is. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de tweede passage
openbaar wordt gemaakt. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a,
van de Wob, heb Ik besloten deze passage niet openbaar te maken. De eerste
passage verstrek Ik u bij dezen:
“Voorts Is gesproken over het vervolg van het terugkeerproces waarbij zijdens de
DT&V is aangegeven dat de wens bestaat om het ministerie van Buitenlandse
Zaken i.c. de ambassade te Brussel, weer bij het proces te betrekken. Dus
geen/minder Task Forces maar in het eerste instantie het proces te laten verlopen
via de ambassade.”
Ad4 t/mll, 16t/m 19,26,41 en 45 t/m 48.
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
Informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van Intern beraad, geen
Informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattlngen. De documenten genoemd onder 4 Vm 11, 16 t/m 19, 26, 41
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en 45 t/m 48 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten
persoonlijke beleidsopvattingen. Ik heb daarom besloten deze documenten niet te
verstrekken.
Ad 12 t/m 15, 20, 25, 27, 30, 31, 40, 42 en 43.
Ik heb besloten de documenten genoemd onder 12 t/m 15, 20, 25, 27, 30, 31,
40, 42 en 43 openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde
persoonsgegevens, U treft de documenten aan In bijlagen 2 t/m 13.
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Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van Informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer van bij de
openbaarmaking betrokken personen wordt geëerbledigd. Ik ben van oordeel dat
ten aanzien van de In de documenten vermelde persoonsgegevens, het belang
dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen wordt geëerbiedigd zwaarder
moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de
persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.
De bljiagen bij de e-maiis genoemd onder 13 en 14 zijn opgesteld ten behoeve
van intern beraad en bevatten persoonlijke beieidsopvattingen. Ik heb daarom
besioten deze bijlagen niet te verstrekken.
Ad 21.
In dit memo zijn twee passages opgenomen over de onderhavige bestuurlijke
aangelegenheid. Deze passages, waarin overleg tussen de Gulneese en
Nederlandse autoriteiten wordt voorbereid, bevat informatie waarbij het beiang
van de betrekkingen van Nederland met een andere staat, in dit geval Guinee, in
het geding Is. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de eerste passage
openbaar wordt gemaakt. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a,
van de Wob, heb ik besloten deze passage niet openbaar te maken. De tweede
passage verstrek ik u bij clezen:
“Basis voor de uitvoering van het terugkeerproces is het MoU zoals deze door de
wederzijdse autoriteiten is getekend op 2 september 2009 (zie bijlagen). Na
ondertekening van het MoU is er door de Guinese autoriteiten ondanks
Inspanningen daartoe door de DT&V geen/zeer beperkt in vulling hieraan gegeven.
In januari2012 heeft een DT&V-missle opnieuw Guinee bezocht en aldaar stevige
gesprekken gevoerd met de ministeries van Veiligheid en Buitenlandse Zaken.
Genoemde ministeries verwijzen ook tijdens dit bezoek v.w.b. de uitvoering van
het NoU wederom naar elkaar. BZ is in beginsel verantwoordelijk voor het proces
van nationaliteitsvaststelling en afgifte van LP’s door de ambassade te Brussel, En
Veiligheid is in principe verantwoordelijk voor het verlenen van de toegang en
grensbewaking.
TM
“NL zou graag zien dat de Guinese ambassade te Brussel weer bij het
nationaliteltsvaststellingsproces betrokken wordt, ziet de Guinese gesprekspartner
dat ook zo; zo ja, kunnen de autoriteiten in Brussel daartoe de ambassade
informeren/instrueren?”
Ad 22.
In deze rapportage is de voigende passage opgenomen over de onderhavige
bestuurlIjke aangeiegenheld:
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“Afgelopen week heeft een delegatie bestaande uit afdelingsmanager LP, senio
adviseur informatievoorziening en SIO/SRB-collega Guinea bezocht. Het bezoek
stond In het teken van evaluatie van de samenwerking op basis van het MoU dat
tussen de wederzijdse autoriteiten is getekend In september 2009, Zoals bekend
is er het afgelopen jaar met succes een aantal taskforces uitgevoerd. Helaas bleek
In aanloop van het bezoek dat de positie van een voor de DT&V belangrijke en
inmiddels bekende minister was ingenomen door een andere minister. Dat
betekende dat de delegatie behalve met een nieuwe minister ook werd
geconfronteerd met enige onzekerheid over de toekomstige samenwerking. De
delegatie Is echter naar Nederland teruggekeerd met de toezegging van de
belangrijkste gesprekspartners dat het uitgangspunt voor de samenwerking het
NoU uit 2009 blijft. Afgesproken Is om de Gulnese ambassade in Brussel weer
intensief bij het terugkeerproces te betrekken. Daarvoor zal binnenkort een
afspraak worden Ingepland met de zojuist in België benoemde nieuwe Guinese
ambassadeur.”
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Ik heb besloten deze passage openbaar te maken.
Ad 24.
In deze nota zijn de volgende passages opgenomen over de onderhavige
bestuurlijke aangelegenheId:
“SG van het ministerie van Veiligheid Instrueert nieuwe Guineese ambassadeur in
Brussel om medewerking te verlenen aan het terugkeerproces op basis van het
M0U; DT&V schrijft een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken waarin de
uitkomsten van het onderhavige bezoek worden bevestigd”.
“Gezien de aanhoudende belangrijke rol van het ministerie van Buitenlandse
Zaken stel ik u voor om er een gecombineerde missie van te maken, te weten de
SG’s van Veiligheid en Buitenlandse Zaken begeleid door dhr.
Kosten van het bezoek, reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van de
DT&V. Hierbij denk Ik thans aan een bezoek in de maand januari 2013. Doe! van
het werkbezoek is het bespreken van de voortgang van de door SG Buitenlandse
Zaken toegezegde uitvoering van het MoU en de invulling daarvan door de
ambassade te Brussel (lees nationaliteit vaststelling en afgifte LP) alsmede indien
van toepassing het maken van werkafspraken over de uitvoering van Task Forces
en/of planning van een nieuwe overheidsvlucht.”

Ik heb besloten deze passages openbaar te maken, met uitzondering van de
vermelde persoonsgegevens op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder
e, van de Wob.
Ad 28.
In deze rapportage is de volgende passage opgenomen over de onderhavige
bestuurlijke aangelegenheid:
‘Gulnee
De ambassade heeft in vier zaken een LP-toezegglng gedaan, De LP’s zullen op
korte termijn worden opgehaald. De LP-toezegglngen zijn voor twee
bewaringszaken en twee VBL-zaken. Van de vier zaken was er slechts één
vreemdeling gedocumenteerd. Betrokkene werkte mee aan terugkeer.”
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Ik heb besloten deze passage openbaar te maken.
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Ad 32.
In deze e-mall Is de volgende passage opgenomen over de onderhavige
bestuurlijke aangelegenheid:

Datum
7 augUstu5 2013

Ons kenmerk

“Gulnée: SRb geeft aan dat er een nieuwe ambassadeur is die aangeeft
verantwoordelijk te willen zijn voor het LP-proces. Er is echter nog geen nieuwe
consul benoemd.”

DT&vlbereld/2o13/urr-737

Ik heb besloten deze passage openbaar te maken.

Ad 33.
Dit document is reeds openbaar gemaakt bij beschikking op Wob-verzoek
landgebonden vertrekinformatle (LAVIN) van 16 april 2013 en sindsdien niet
gewijzigd. Deze beschikking is terug te vinden op de website van de DT&V:
htto : //www.dienstterugkeerenvertrek. nl/actueel/Wob-verzoeken/.
Ad 34.
In dit memo zijn de volgende passages opgenomen over de onderhavige
bestuurlijke aangelegenheid:

Onder “Doel van het bezoek”:
“maken van werkafspraken over structurele afhandeling van het LP-proces
(nationaliteitsvaststelling en LP-afglfte door de Guinese ambassade in Brussel) en
opnieuw aandringen op uitvoering van het M0LI getekend in 2009.”
“Verloop LP-proces
Na de effectuering van de laatste TF in augustus 2012 hebben er enkele
presentaties bij de ambassade In Brussel kunnen plaatsvinden en zijn er enkele
LP’s verstrekt.
Ondanks echter de afspraken gemaakt tijdens het bezoek van de SG BZ aan NL In
januari 2013 (zie nota en verslag d. d. 30januari 2013) speelt de Gulnese
ambassade tot op heden nog niet de toegezegde rol In het LP-proces. Daarbij
heeft de (nieuwe) Gulnese ambassadeur aangegeven dat voor 1 april 2013 zijn
ambassade weer zou zijn Ingericht voor de hervatting van de presentaties. Doch
ook daaraan is geen invulling gegeven noch is er zicht op deze hervatting.
Dit Is dan mede de reden voor het hernieuwde onderhavige bezoek aan Gulnee
alsmede de nieuwe uitnodiging voor een TF. Ik heb besloten deze passages openbaar te maken.
Ad 36.
In deze nota zijn de valgende passages opgenomen over de onderhavige
bestuurlijke aangelegenheid:

Onder “Doel van het bezoek”
“maken van werkafspraken over structurele afhandeling van het LP-proces
(natiorialiteitsvaststelllng en L.P-afglfte door de Gulnese ambassade in Brussel) en
opnieuw aandringen op uitvoering van het NoU getekend In 2009,

“Samenvattend/acties/afspraken
Algemeen
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Guineese autoriteiten (minister van veiligheid, DG Police Natlonal (PN) ministerie
van veiligheid, Chef de Cabinet ministerie van veiligheid en de Chef de Cabinet
van het ministerie van buitenlandse zaken) hebben volledige medewerking
toegezegd aan de uitvoering van het NOU zoals deze in 2009 door de belde
landen is getekend’
Ik heb besloten deze passages openbaar te maken.
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Ad 37.
Dit document Is reeds openbaar gemaakt bij beschikking op Wob-verzoek ip
afgifte Guinee van 24 juni 2013 en sindsdien niet gewijzigd. Deze beschikking is
terug te vinden op de website van de DT&V:
htt : f/www.dienstterucikeerenvertrek. nI/actueel/Wob-verzoeken/.
Ad38.
In deze rapportage Is de volgende passage opgenomen over de onderhavige
bestuurlijke aangelegenheid:
‘De afdeling LP heeft de afgelopen weken ook Intensief contact gehad met de
Guinese vertegenwoordiging in Brussel met betrekking tot lopende
onderzoekszaken, Dit heeft nu geresulteerd in het mooie resultaat van afgifte van
twintig LP’s.”
Ik heb besloten deze passage openbaar te maken.

Ad 39.
In deze nota zijn de volgende passages opgenomen over de onderhavige
bestuurlijke aangelegenheid:
‘Al vanaf 2008 bleek de Guinese ambassade, gevestigd in Brussel, niet in staat
structureel mee te werken aan de afgifte van reisdocumenten voor vreemdelingen
van wie de ambassade zelf de Gulnese nationaliteit vaststelde. Daarom Is de
DT&V in 2009 tot een Memorandum of Understanding (MoU) gekomen met de
centrale autoriteiten In Conakry, waarin onder andere afspraken zjjn gemaakt
over de afgifte van reisdocumenten door de ambassade en de eventuele Inzet van
taskforces,
Bij het uitblijven van verbetering in de medewerking van de ambassade zijn begin
2012 afspraken gemaakt met de Guinese ministeries van Buitenlandse Zaken en
van VeilIgheid en Burgerbescherming over de daadwerkelijke Inzet van Gulnese
immigratiedeskuridigen voor het proces van nationaliteitsvastelling en afgifte van
reisdocumenten.”
“De DT&V heeft in 2012 bij de Guinese ambassade circa 170 aanvragen voor een
reisdocument bekendgesteld. De ambassade is in circa 5 gevallen overgegaan tot
afgifte van een reisdocument, De vijf taskforces hebben In 2012 voor circa 100
Guinese vreemdelingen een reisdocument afgegeven. Ter vergelijking: in 2011
zijn circa 200 aanvragen bij de ambassade bekendgesteld en slechts enkele
reisdocumenten verkregen van de ambassade.
Voorts zijn In 2012 circa 35 Gulnese vreemdelingen gedwongen teruggekeerd
naar Gulnee. Ter vergelijking: in 2011 zijn slechts enkele Guinese vreemdelingen
gedwongen teruggekeerd naar Guinee. In 2013 zijn tot nu toe circa 70 aanvragen
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voor een reisdocument bekendgesteid en is de ambassade in 20 gevallen
overgegaan tot de afgifte van een relsdocument.”

Ik heb besloten deze passages openbaar te maken.
Ad 44.
Hierin Is de volgende passage opgenomen over de onderhavige bestuurlijke
aangelegenheid:
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‘Tijdens een DT&V-mlssle begin dit jaar aan de Guinese autoriteiten in Conakry
zijn drie bijzondere zaken, voorzien van enige vorm van
nat/onaiiteitsondersteuneride documentatie, besproken met de autoriteiten aldaar.
Op dat moment Is verwezen naar de beoogde taskforce In mei van dit jaar. Door
het last min ute afbiazen van de taskforce door de Guinese autoriteiten zijn deze
zaken vorige week door de medewerkers LP nogmaals onder de aandacht
gebracht van de ambassadeur van Guinee. Deze heeft afgelopen dinsdag naar
aanielding van dit bezoek voor twee van de drie zaken een LP afgegeven,
waaronder een LP voor de heer.”

Ik heb besloten deze passage openbaar te maken, met uitzondering van de
vermelde persoonsgegevens (gearceerd) op grond van artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder e, van de Wob.
Beslissing
Gelet op bovenstaande wllilg ik uw verzoek gedeeltelijk In.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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s
Rhod
Algemee Directeur Dienst Terugkeer en
Vertrek /
BijIage(n)
• Overzicht van
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.
• Document nr.

beschikbare stukken
12
13
14
15
20
25
27
30
31
40
42
43

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit
daartegen per brief bezwaar maken bij de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie, ta. v. Dienst Terugkeer en Vertrek, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede
de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden
waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit
waartegen het bezwaar Is gericht.

CD

Pagina 8 van 8

08/09/2013

Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantaor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

1 1 age
b..I
IJ

1

Bijlage nummer
Horend bij

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ig.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Datum

7augustus 2013

Overzicht van beschikbare stukken

Ons kenme

DT&V/beieid/20 13/UIT-737

1
Uw Wob-verzoek d.d. 4-6-2013 inzake ip-afgifte Gulnee

Nota “informatie t.b.v. werkbezoek Guineese minister van Staat van het
ministerie van Veiligheid september 2012” d.d. 6-9-2012 met kenmerk
DT&V/20 12/UIT-4756;
d.d. 11-9Samenvattend verslag onderhoud met dhr.
2012;
Memo “achtergrondinformatie t.b.v. gesprek met dhr.
d.d. 12 september 2012” d.d. 12-9-2012;
E-mali DM8 over kamerbrief, met bijiagen, d.d. 8-10-2012;
E-mali DT&V over bijdragen voor kamerbrief d.d. 8-10-2012;’
E-mali BZ met conceptbijdrage voor kamerbrief d.d. 8-10-2012;
E-mail DT&V over MoU, met bijlage, d.d. 8-10-2012;
E-mail DT&V over MoU d.d. 8-10-2012;
E-mall BZ naar aanleiding van uitzending NOS d.d. 8-10-2012;
E-mall DM8 naar aanleiding van uitzending NOS, met bijlagen, d.d. 8-1020 12;
E-mall DT&V met MoU-tekst d.d, 8-10-2012;
E-maii DT&V met brief van procesvertegenwoordiging aan rechtbank d.d.
8-10-2012;
E-maIi DT&V met concept kamerbrief d.d. 8-10-2012;
E-mail DT&V met concept nota Inzake kamerbriefd.d. 8-10-2012;
E-mail DM8 met definitieve kamerbrief n.a.v. uitzending NOS d.d. 9-102012;
E-mail DM8 met concept spreekteksten d.d. 9-10-2012;
E-mail BZ met conceptbeantwoordlng kamervragen, council regulation No
1284/2009 en overzicht delegaties task forces 2012 d.d. 16-10-2012;
E-mail DT&V met conceptbeantwoording kamervragen d.d, 19-10-2012;
E-maii DT&V over bericht op NOS teletekst d.d. 23-10-2012;
E-maii DMB met definitieve beantwoording kamervragen d.d. 26-102012;
Memo “informatie t.b.v. bezoek Guinee van 19 t/m 21 november 2012”
d.d. 6-11-2012;
Interne Weekrapportage, Week 47, 2012 d.d, 23-11-2012;
Samenvattend verslag bezoek DT&V-missie aan Guinee van 19 t/m 21
november 2012;
Nota “terugkoppeiing DT&V-mlssie Guinee van 19 t/m 21 november 2012”
d.d. 10-12-2012 met kenmerk DT&V/beield/2012/U1T-78;
Brief “bezoek Dienst Terugkeer en Vertrek” d.d. 10-12-2012 met kenmerk
DT&V/beleid/20 12/UIT- 113;
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26. E-maii DMB over vertrouwelijk verzonden brief inzake Guinees gezin d.d.
10—12—2012;
27. E-mail “Lp toezegging Guinee” d.d. 12-12-2012;
28. Interne Weekrapportage, Week 50, 2012 d.d. 14-12-2012;
29. Nota “verslag bezoek Gulnese delegatie aan Nederland van 23 t/m 25
januari 2013” d .d. 30-1-2013 met kenmerk DT&V/beield/2013/UIT-85;
30. Concept-brief “Confirmatlon agreements on operationai co-operation
between the Embassy of the Republic of Guinea and the Repatriation and
Departure Service of the Mlnlstry of Justice and Security of the
Netherlands” d.d. 23 januari 2013 met kenmerk DT&V/beleid/2013/UIT65;
31. Brief “Bezoek aan de Dienst Terugkeer en Vertrek in Nederland” d.d. 5-22013 met kenmerk DT&V/beieid/2013/UIT-80;
32. E-maII “terugkoppeling van de kennlsgroep Terugkeer Landenbeieid van
maandag 11 februari 2013” d.d. 18-2-2013;
33. LAVIN pagina “Republiek Guinee” dd. 28-3-2013;
34. Memo “informatie t.b.v. bezoek Gulnee 8 t/m 10 april 2013” d.d. 2-420 13;
35. Samenvattend verslag bezoek Gulnee DT&V/IND/8Z-mlssie april 2013;
36. Nota “terugkoppeiing bezoek Guinee april 2013” d.d. 21-4-2013 met
kenmerk DT&V/beieid/2013/UIT-4 10;
37. Brief “Bevestiging uitnodiging taskforce” d.d. 8-5-2013 met kenmerk
DT&V/beleid/201 3/UIT-480;
38. Interne Weekrapportage, Week 20, 2013 d.d. 17-5-20 13;
39. Nota “Taskforces Guinee (n.a.v. berichtgeving Nieuwsuur)” d.d. 17-52013 met kenmerk DT&V/beieid/2013/UIT-515;
40. E-maii “PAV Gulnee” d.d. 22-5-2013;
41. E-maii DMB met concept spreekteksten voor evt. kamerdebat d.d. 24-52013;
/ Vluchten Gulnee” d.d. 27Naam
42. E-mall”
5-2013;
43. Intranetbericht “Taskforces Guinee uitgesteid, Ip-proces loopt door” d.d.
30-5-2013;
44. Interne Weekrapportage, Week 22, 2013 d.d. 31-5-2013;
45. E-maii DMB over set kamervragen d.d. 3-6-2013;
46. E-mail DMB met set kamervragen (idem als bij nr PM) d.d. 3-6-2013;
47. E-rnail DMB met passage uit concept VKC-brlef d.d. 4-6-2013;
48. E-mail DM8 met set kamervragen 2013Z10661 d.d. 4-6-2013.

Hoofdkantoor
ArdeHrig Inhoudelijke
0rstaunIn

Datum
7augustus2013
Ons kenme
DT&V/beleid/2013/U!T-737
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Voor zover niet bekend, een reeds in juni 2012 verzonden brief aan de rechtbank inz. Guinee (nav
klacht van een advocaat welke ook in de uitzending van afgelopen zaterdag aan de orde kwam),

-Oorspronkelijk bericht—-Van:
Verzonden: maandag 8 oktober 2012 13:59
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Guinee

Ter info

---—Oorspronkelijk bericht—--Van
Verzonden: maandag 8 oktober 2012 13:35
Aan:
CC:
Onderwerp: Guinee

«120620%2oBrief%2oaan%2ORb%2oinzake%2oaangifte%2otegen%2ODTenV. pdf»
Collegae,
Gelet op alle publiciteit nu, nog even de reactie die wij reeds in juni naar de rechtbank verzonden.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that Is not intended for you. 1f you are not the addre5see or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resultirig from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.

c
Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u In het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort,
nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument), Indien u bij controle geen geldig
Identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

************ *** ******************************I****+**+***********4’******4**44’4+
**********.***

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, dle verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that Is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risk inherent in the
electronic transmission of messages.

********4’****’***************************************** **** **************** *******

mmigratie- en Naturalisatiedienst

inisterie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksre1a des
BCZOkadPSS

Postadres: Pootbus 258, 7600 AD Alneb

SirWinaton Churohillaan 203
2285 DC Pi3swijk

Aan de Edelachtbare Griffier
Van de rechtbank s-Gravenhage

Infa5jn 0900-1234581 (EUR 0.10
(warkagen van 9.00 tot 1700)
nternet wv,wind iii

Vreemdekngenkamer
Zittinghoudende te Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Per fax: 020- 541 2745
CC: mr. J.C.E. Hoftijzer
020- 626 70 93

Onderdeel
Contactpersoon
Doorldesnunimor(s)
Datum
Ona kenme4t
Uwkenrnerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Proces Procesvertegenwoord iging
Mr.
(070) 779
2Ojuiii 2012
12(18212
-

Schorsing ter zitting van 13Juni2012
inzake

Edelachtb are Heer, Vrouwe,
Verweerder heeft kennis genomen van de door het kantoor Hamerslag & Van Haren
kenbaar gemaakte wenj tot het doen van een aangifte tegen de DT&V. Allereerst
wordt opgemerkt dat niet valt In te zien dat en waarom de enkele omstandigheid dat
het voornemen bestaat zodanige aangifte te doen van Invloed zou zijn op dan wel
relevant zou kunnen zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de aan
bovengenoemde vreemdeling opgelegde vrijheldsontnemende maatregel.
Onverminderd het vorenstaande wenst verweerder, gelet op de aard van het
ingebrachte stuk en de dar1n gedane aantijgingen Inhoudelijk te reageren op twee
zaken,
In dit verband kan Ik to mededelen dat de DT&V zich niet herkent In het door de
aangifte geschetste beeld. De DT&V Is niet gebleken dat in strijd wordt gehandeld
met de door de Raad van de Europese Unie ingestelde sanctiebesluiten. Overigens
lijkt de aangever zich met name te baseren op een verouderde lijst met personen.
immers deze Is gewijzigd bij Verordening 269(2011 van 21 maart2011 en bevat
Inmiddels nog slechts vijf personen, De DT&V heeft geen contacten met deze
personen, evenmin is gebleken dat zij betrokken zijn bij het proces dat uiteindelijk
tot afgifte van een laissez-passer leidi
Aan het verkrijgen van een laissez-passer zijn kosten verbonden, deze zijn echter
gerelateerd aan de activiteiten die de Guinese autoriteiten verrichten in het kader
van het lalssez-passer proces. Het gaat daarbij dus om door de Guinese autoriteiten
gemaakte (administratieve) kosten (onderzoek en afgifte document). Daarnaast het
verblijf van een eventuele taskf&ce hier te lande. Het hiermee verbonden bedrag
1

Zie voor een handzaam overzicht: http:I/www.rllboverhelçLni!docuxneBteu-en
pubIicpesfrappprrenj201 1/09!19IsaactieregeUnen-sand-van-zakn-1-aeotember-201 1.htrl

07/17/2013
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p m.)

beloopt overigens slechts een fractie van het in de (concept) aangifte genoemd
bedrag per Iaissez-passer. Guinee onderscheidt zich in deze zin niet wezenlijk van
een groot aantal andere landen van herkomst Verweerder merkt daarnaast op dat
het kantoor Hamerslag en Van Haren de stellingen over de voor de laissez- passer
betaalde bedragen slechts lijkt te baseren op e.en uitzending van Radio Kankn te
Guinee-Conakry. Iedere verdere onderbouwing ontbreekt.
De DT&V is niet bekend met -zo verstaat verweerder het stelselmatige detinering
van uit Nederland verwijderde vreemdelingen, die vervolgens zouden moeten
worden vrijgekocht door familie of vrienden, De aangifte spreekt van monitoring
waaruit dit zou blijken, maar ook deze stelling blijft vooralsnog verstoken van Iedere
onderbouwing. Het ambtsbericht van september 2011 stelt overigens dat de situatie
van gedwongen terugkeerders voor wver bekend niet anders is dan die van personen
die vrijwillig terugkeren naar Guinee.
-

Tot slot merkt verweerder op dat niet valt In te zien dat en waarom de verstrekking
van lalsser-passers aan gesteld staatloze kinderen van hier te lande verbLijvende
Guinese onderdanen in strijd zou zijn met het internationaal recht Nog daargelaten
dat in de aangifte iedere verwijzing naar de volgens de opsteller ervan relevante
bepalingen van dit recht en hun vindplaats onbreekt, wordt opgemerkt dat het aan
de Guinese autoriteiten is te bepalen welke personen zij toelaten tot het
grondgebied. Hierin wordt door de DT&V niet getreden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende getnformeerd te hebben.
Hoogachtend,

gemachtlgde

0

2

07/17/2013
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bijgaand de aanpassingen met

afgestemd.

** ** * ****** * *************** *** ***** **** * ********************************* *********
** ** * * ***** * **

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort,
nationale identiteitskaart,
rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen,
wordt de toegang geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
***** ******* ** * *** ********* **** ****************** **** ************************* ** **

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f
this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any
kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.
************ **********************************************************************
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zie bijlage, afgestemd met

Bezoekt

ii

alhier.

binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort,
nationale identiteitskaart,
rijbewijs of vreemdelingendocurnent). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen,
wordt de toegang geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
****** ************ *******+ *4.******* ************4**4+*4****************4**4* **

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risicos verbonden
aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f
this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any
kind resulting from the risk inherent in the electronictransmission of messages.
****4.* ********* •**** +************4.******************4*****************4**4 + ** * +
* *** * * ** *4 4 * 4*
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Collegas,

Met dank voor de vlotte samenwerking, hierbij de definitieve versie van de kamerbrief
inzake Guinee.

Met vriendelijke groet / with kind regards,

Beleidsmedewerker! policy officer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 Ministry of the Interior and Kingdom
Relations
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken 1 Directorate-General for immigration
Directie Migratiebeleid 1 Migration Policy Departnient
Afdeling Asiel, Opvang & Terugkeer 1 Asylum, Reception & Return Division
Schedeidoekshaven 100 1 2511 EX 1 Den Haag 1 L4.08
Postbus 20011 1 P.O. Box 20011 ) 2500 EA The Hague 1 The Netheriands
T +31
F +31 70 370 79 87
www.rijksoverheid.ni/bzk

(

LJ2O12O 1306

L

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Ketouradres Postbus 20011 2500 EA Den laag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Directt Higratiebeleld

MEel, Opvang & Terugkeer
Sçhedeldoekshaven 200
2S1ICZ Den 1-laag

Potbua 20011
2500 EA Den 1-laag

www.r$Jksoverheld.nI

(
Datum 8 oktober 2012
Betreft Uitzending NOS-journaal van 6 oktober ji. over Guinee

Kenmerk
2o12-0000576]04

In het acht uur journaal van de NOS van 6 oktober JI. werd aandacht besteed aan
vermeende misstanden rondom de uitzettingen naar Guinee. Met deze brief
Informeer ik u hierover.
Guinee is een van de landen waaruit Nederland delegaties ontvangt om over
terugkeer naar het land van herkomst te overleggen en de nationaliteit van
veronderstelde onderdanen vast te laten stellen. Het is aan een land zelf om de
samenstelling van de delegatie te bepalen. De Guinese delegaties bestonden uit
vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie
van Veiligheid.
Alvorens delegatleleden vanuit Guinee naar Nederland kunnen afreizen, dienen zij
een visum aan te vragen bij de Nederlandse ambassade. In dit geval is dit de
ambassade in Senegal. Het is staand beleid dat bij de behandeling van
visumaanvragen wordt gecontroleerd of een persoon Is opgenomen op de
sanctielijsten en dat die lijsten daartoe beschikbaar worden gesteld aan de
diplomatieke vertegenwoordiging. Ook bij de personen die deel uitmaakten van
deze delegatIes Is dit gecontroleerd en is vastgesteld dat zij ten tijde van de
vlsumaanvraag niet voorkwamen op genoemde sanctielijsten.

E)

Het is internationaal gebruikelijk dat de reis- en verblijfkosten van dit soort
delegaties, die op verzoek van het ontvangende land overkomen, worden vergoed.
Voorts hebben op verzoek van Nederland de Guinese autoriteiten onderzoek gedaan
in hun registratiesystemen. Daarvoor en voor de afgifte van een (vervangend)
reisdocument wordt eveneens een vergoeding betaald. De vergoeding van deze
kosten is niet uniek en worden ook betaald voor de afgifte van (vervangende)
reisdocumenten voor mensen uit andere landen. Er is dan ook geen sprake van dat
met het betalen van deze vergoedingen oneigenlijke documentafgifte In de hand
wordt gewerkt.
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De door de delegaties afgegeven reisdocumenten zijn in de praktijk gebruikt om het
vertrek van vreemdelingen te realiseren. Hierbij traden in het geval van één gezin
problemen op. Hierover vindt thans overleg plaats met de Guinese autoriteiten.

Datum
6 oktober 2012
Kenmerk
20 12-00 00578304

voor Immigratie, Integratie en Asiel,

Leers

Pagina 2 van 2

08/02/2013
08/07/2013

Kopie
Kopie

0

Q

Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hooîdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

Datum

bijlage

7 augustus 2013

Document nr. 20
E-mail DM8 met definitieve beantwoording
kamervragen d.d. 26-10-2012

Bijlage nummer

6

Horend bij

Uw Wob-verzoek dci. 4-6-20 13 inzake Ip-afgifte Guinee

Ons kenmerk
DT&V/beieid/2013/UIT-737

0’

0

ter info
Oorspronkelijk berichtVan:
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 16:53
Aan:
Zaken BZK;

Postbus DMB Kamervragenbox;

Parlementaire Zaken BZK; Postbus Internet Postbus DGVZ;
CC:

communicatie

Onderwerp:

Met vriendelijke groet,

Ministerie van BZK

DGOBR-SSO-ECM
Team documentbeheer
HJ 0045
T: 070
M: 06

08/07/2013

Kopie

0

0

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrela ties

>

Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

OIreIe Migratlebeleld
Juridische en Jgemene Zaken
Schedeldoekshsven 200
2511 EZ Dei, Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.riJksoverheid.ni

Kenmerk
2012-0000592059

Datum 26 oktober 2012
Betreft Beantwoording kamervragen met kenmerk 2012Z17380

Uw Kenmerk
2012Z17300

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door
het lid Gesthulzen (SP) over het uitzetten van vreemdelingen naar Guinee.
Deze vragen werden ingezonden op 12 oktober 2012 met kenmerk 2012Z17380.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

G.B.M. Leers

08/02/2013
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2012Z 17380

Datum

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratle, Integratie en
Asiel over het uitzetten van vreemdelingen naar Guinee (ingezonden 12 oktober
2012).

26 oktober 2012
Kenmerk
2012-0000592059

Vraag 1
Is het waar dat de aangifte wegens corruptie van advocaat de heer mr. F.L.M. van
Haren tegen de Dienst Terugkeer & Vertrek niet in behandeling is genomen, omdat
slechts tot vervolging van ambtsmisdrljven en ambtsovertredingen van
(voormalige) bewindspersonen kan worden overgegaan indien daartoe opdracht is
gegeven bij Koninklijk Besluit of bij besluit van de Tweede Kamer?
Vraag 2
Is het waar dat naar aanleiding van de aangifte geen onderzoek is gestart door het
Openbaar Ministerie, omdat het een zaak van bestuursrechtelijke en niet van
strafrechtelijke aard betreft?
Antwoord 1 en 2
Het Openbaar Ministerie heeft mij op 6 juli ji. per brief laten weten de aangifte niet
in behandeling te nemen. Daarbij heeft het Arrondissementsparket Den Haag
overwogen dat, voor zover de aangifte strafrechtelijk van aard is, strafvervolging
van een (voormalige) bewindspersoon alleen mogelijk is op grond van een
Koninklijk Besluit dan wel een besluit van de Tweede Kamer en dus niet tot de
bevoegdheid van het Openbaar Ministerie behoort. Voor zover de aangifte
bestuursrechtelijk van aard is, behoort deze eveneens niet tot de bevoegdheid van
het Openbaar Ministerie.
Vraag 3
Hoe verhoudt dit zich tot uw uitspraak tIjdens het mondelinge vragenuur van 9
oktoberjl., waarin u letterlijk stelt dat de genoemde zaak Is onderzocht?
Antwoord 3
In het mondeling vragenuur heb ik gemeld dat de zaak door het Openbaar
Ministerie is onderzocht. De conclusie van dit onderzoek was dat de aangifte niet In
behandeling werd genomen, zoals ik uw Kamer in het vrageriuur meldde.
Inhoudelijke conclusies zijn er derhalve door het Openbaar Ministerie niet
getrokken.
Daarnaast heb ik u in het mondelinge vragenuur aangegeven dat ik de genoemde
individuele zaak zal bekijken.
Vraag 4
Bent u bereid om deze vragen voor 30 oktober 2012 te beantwoorden?
Antwoord 4
Door bovenstaande beantwoording heb ik voldaan aan uw verzoek.
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Gesthuizen (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van Dam (PvdA), Van Ojik
(GroenLlnks) en Schouw (D66), ingezonden 11 oktober (vraagnummer
2012Z17237)
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Service du Rapatriement et du Départ
Min istère de la Séairité et de la Justice

>

Adresse de retour Postbus 20301 2500 E[i Den Haag

Son Excellence Monseurj
Ministre d’Etat des Affaires Etrangeres et des Gulneens de I’Etranger
Conakry
Republique de Guinee
—

Siège social
Sarvicedesoutien
Schedeldoekshaven 131
2511 EM Den Haag
Postbus 2030 1
2500 EH Den Haag
www.dtenvnI
Dossier sulvi per
Conseiller de la Direciion
Générale

Date
Objet

10 décembre 2012
visite du Service du Rapatriement et du Départ

Notre référence
DTVf beleid/ZO 12/ult-113

Excellence,
Je tiens vous remercier aussi par cette Vole de I’accueil par votre Secrétalre
général d’une délégatlon de mon service, ie Service du Rapatriement et du Départ
du mlnistère de la Sécurité et de la Justice néerlandals, â votre ministère ie 20
novembre dernler.
II a été discuté pendant l’entretien de la coopération au cours de l’année écouiée
entre votre ministère et ie ministère de la Sécurité sur base du Mémorandum
d’entente (MoU) en matière de migratiori tel que ceiui-ci a été signé entre ia
Guinée et les Pays-Bas en septembre 2009 â Conakry. Je saisis l’occasion pour
vous en remercier et aussi pour ie fait que ie MoU sera aussi le point de départ
i’année prochaine pour la coopération dans ie domaine aussi important de la lutte
contre ia migration illégale.
Votre Secrétaire général a été informé entre autres du contenu du MoU (art. 8)
par mon Service au moyen de la fourniture de 15 ordinateurs è la Police Nationale
au profit de la mise en cuvre des tâches d’immigratiort.
La délégation a fourni des informations sur ie mise en uvre d’une autre partie
du NoU, è savoir ia fourniture d’une contribution (financière et en nature)
i’étranger guinéen qui retourne pour ia réintégration durahie dans la société
guinéenne.
J’apprécie finalement que votre ambassadeur â Bruxeiles soit informé par votre
ministère sur le NoU et sur le rôle qui y est décrit pour i’ambassade, par exemple
dans Ie domaine de la détermination de la nationalité et la délivrance de laissez
passer.
Je suis d’avis qu’une base solide existe pour la coopération future sur base de ia
mise en uvre commune du NoU jusqu’ présent et sur base des entretiens qui
ont eu Iieu pendant la visite en Guinée.
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Je vous prie de croire Excellence Monsieur le Miriistre d’Etat
très haute considération.

l’expression de ma

SIègesocia
Service de 5outIe
Date
10 décembre 2012

Notre référence
DTV/beleld/2012/uIt- 113

Le Secrétaire de la Sécurité et de la Justice,
Pour ceiui

iéral Service du Rapatriement et du Départ
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Service du Rapatriernent er du Départ

Min istère de In Sécurit et de In Justice

>

Adresse de retour Postbus 20301 2500 H Den t-faaO

Ministère des Affaires étrangères et des Guineens de letranger

Sfège social
Service de Soutien
Schedeidoekshaven 131
2511 EM Den Haag
Postbus 20301
2500 EM Den Haag
wwwdtenv.nI

Conak
Guinee

Dossier suivi par

senior adviseur

Date
Objet

26 novembre 2012
bezoek Dienst Terugkeer en Vertrek

Notreréférence
DTVfbeleId/2012/ult-

Excel lence,
Langs deze weg wil ik ook u bedanken voor de ontvangst door uw Secrataris
Generaal van een delegatie van mijn dienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek van
het ministerie van Veiligheid en Justite in Nederland, op uw ministerie op 20
november ji.
Tijdens het gesprek is gesproken over de samenwerking in het afgelopen jaar
tussen uw ministerie en het ministerie van Veiligheid 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. Ik maak gaarne van de
gelegenheid gebruik om u hiervoor te bedanken en ook voor het feit dat het MoU
ook in het komende jaar uitgangspunt zal zijn voor de samenwerking op het zo
belangrijke terrein van de bestrijding van illegale migratie.
Uw Secretaris-Generaal is onder meer geïnformeerd over de invulling van het
NoU (art. 8) door mijn Dienst door middel van de verstrekking van 15 computers
aan de Police National ten behoeve van de uitvoering van de immigratietaken.
Daarbij is er door de delegatie informatie verstrekt over de invulling van een
ander onderdeel van het MoU te weten het leveren van een bijdrage (financieel en
in kind) aan de Guinese vreemdeling die terugkeert t.b.v. de duurzame
reintegratie in de Guinese samenleving.
Ik stel het tot slot op prijs dat uw ambassadeur in Brussel door uw ministerie
wordt geinformeerd over het M0U en de rol die daarin is beschreven voor de
ambassade, bijvoorbeeld op het gebied van de nationaliteitsvaststelling en afgifte
laissez-passers.
Op basis van de gezamenlijke uitvoering van het MoU tot nu toe en op basis van
de gesprekken die tijdens het bezoek aan Guinee zijn gevoerd, ben ik van mening
dat er een gedegen basis bestaat voor toekomstige samenwerking.
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Le Secrétaire de la Sécurité et de la Justice,
Pour celui-ci,

Sège sodal
Service de Soutien
Date
25 novembre 2012

Notre référence
DTV/ beIed/2 01 2/u t

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

Hoofdkantoor

Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning
Datum

bijlage

7 augustus 2013

Document nr. 27
E-mail ‘Lp toezegging Guinee”d.d, 12-122012

Bijlage nummer

8

Horend bij

Uw Wob-verzoek d.d. 4-6-2013 inzake Ip-afgifte Guinee

Ons kenmerk

DT&V/beleid/20 13/UIT-737

0

0

Van:
Verzonden: woensdag 12 december2012 17:06
Aan:
Onderwerp: FW: Lp toezegging Guinee
t.i.
met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Schedeldoekshaven 131 2511 EM Den Haag
T
M
—

Iittp: f /www.dienstterupkeerenvertrk.ni

Van:
Verzonden:
Aan:

december 2012 16:21

CC:Lj
Onderwerp: Fw: Lp toezegging Guinee
Goed nieuws. Er lijkt beweging te zitten bij de ambassade.
Groet,

Met vriendelijke groet,

manager LaissezPasser
M:

,,

—r

1
December 12, 2012 02:18 PM

__zegging Guinee

Collegas,
in 4 zaken hebben wij vandaag een LP toezegging ontvangen van de Guinese ambassade. Ik laat de LPs zsrn
ophalen.

groet,

1

07/18/2013
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

bijlage

Bijlage nummer
Horend bij

Datum
7 augustus 2013

Document nr. 30
Concept-brief ‘Con firmation agreements on
operational co-operation between the
Embassy of the Republic of Guinea and the
Repatriation and Departure Service of the
Ministry of Justice and Security of the
Netherlands”d.d. 23januari2013 met
kenmerk DT&V/b
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Uw Wob-verzoek d.d. 4-6-2013 inzake Ip-afgifte Guinee

Ons kenmerk
OT&V/beleld/2013/UJT-737
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Repatriation and Departure Service

Min istiy of Security and lustice

>

Return address Postbus 1950 2280 DZ Rljswijk

Embassy of the Republic of Guinea
Attn:H.E. Mr. Ousmane Sylla
Boulevard Auguste Reyers 108,
1030 Brussels

Directorate for Operatjo,
Support
Divlsjon Travel Documents
Generaal Eisenhowerpleiri 1
2288 AD RIjswljk
Postbus 1950
2280 DZ RIjswijk
wwwdtenv.nl

Çontact

België

Senior medewerker

Date
Concerning Confirmation agreements on operational co-operation between the
Embassy of the Republic of Guinea and the Repatriation and
Departure Service of the Ministry of Justice and Security of the
Netherlands

Project name
WerkIng agreerilenta
Our reference
DTV/BeleId2O 13/UIt- 65

Your Excellency,
By way of this letter 1 wish to express my gratitude for the pleasant and
constructive co-operation between your Embassy and the R&DS.
We wish to confirm our sound basis laid for co-operation between your Embassy
and the Repatriation and Departure Service with regard to requests for
(replacement of) travel documents (Laissez-passer) for persons who are nationals
of the Republic of Guinea.
In confirmation, please find in this letter a list of the working agreements in
relation to the above mentioned requests.
Procedure in general

•
•

All applications for a travel document are submitted by the Division Travel
Documents of the R&DS in writing. Statutory regulations prevent the
R&DS from providing your Embassy with any other information than that
the foreign national concerned is not in possession of a valid resident
permit and therefore has to leave the Netherlarids, and that he/she is
obliged to co-operate with the preparations for his/her departure from the
Netherlands.
For who we submitted an application for a travel document, a
presentation in person will be planned.
In principle every 6 months, but at east after every twelve presentations,
an evaluation will be held between the R&DS and the Guinean Embassy.
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Form written apphcation for a travel document
The written application for a travel document will consist of:
•
An accompanying letter
A standard R&DS application form for a laissez-passer, completed
in the
French language;
•
Photographs;
•
Copies of identity and/or nationality documents, if available;

0rectorate for Operational
Support
Dlvsion Trevel Dacumens
Date
21 ]anuary 2013
Our rerererice
DTWB&e1d2013/Uit-

1f available, the original identity and nationality documents will be
shown by the
R&DS at your request.
One or two officials of the Division Travel Documents will be design
ated as your
contact person and he/she will handle most communication with your
Embassy.
Presentation procedure
Presentations take place at the Guinean Embassy, or at a R&DS locatio
n to be
decided in mutual consent. In total eight persons will be presented
at every
presentation. The presentation will take place every week on Thursd
ay. 1f
required due to a high Infiux of nationals to be presented, in except
ion, more
persons can be presented each presentation.
In principle two officers of the R&DS will be present during the presen
tation. The
presentation in person is intended to establish the nationality of the
person
presented. During the presentation the conversation will take place betwee
n the
representative of your Embassy and the foreign national. The represe
ntatives of
the R&DS will not take part in the conversation.
After each presentation the representative of your Embassy will instant
ly indicate
to the R&DS if the presented national is Guinean or not.
Within a week after the presentation, your Embassy will send the R&DS
a letter
with the results of the presentations.
1f a presentation has to be cancelled, the number of persons to be presen
ted the
following presentations will be lncreased, with two persons until all eight
persons
initially planned are presented.
When a foreign national is escorted to your Embassy by our police escorts
, the
police vehicle at your approval
can be parked at the Embassy and handcuffs
have to be taken off before entering the Embassy.
However, when the person who is to be presented is deemed to be mental
ly
unstable and/or aggressive and could pose a risk to the safety of others,
the
police escorts can, unarmed, accompany the person concerned inside
the
Embassy and will be present during the interview.
-

-
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Issuance of a (replacement) travel document and terms
When the Guinean nationality is established by your Embassy, a travel document
will be issued. The travel document will be collected by the R&DS officers during
the next presentation or, in mutual consent, the R&DS will sent a courier to
your
Embassy to collect them. In case of an emergency, a travel document can be
issued at an earlier time 1f requested by the R&DS.

Directoi-ate for Operational
Support
DvIsion Travel Documents
Date
21 anua 2013
Our rererence
DTV/BeIeÎd2Dl3/Uit-

For the issuance of the travel document, your Embassy will charge € 135.00.
•
A (replacement) travel document, issued by your Embassy can be
renewed after being expired.
•
For the renewal of a travel document no fees will be charged to the R&DS.
•

A travel document is valid for 90 days after the date of issuance.

T emphasize that the R&DS is bound by Dutch and EU privacy regulations
concerning the issuance of certain details to third parties.
1 wish to express my gratitude once again for your co-operation and, on the basis
of our working arrangements, it is with a great deal of confidence that T say how
much T am looking forward to co-operate with your Embassy.
Yours sincerely,
The State Secretary for Justice,
The General Director of the Repatriation and Departure Service,

R. Maas
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantoor
Afdeling Inhoudehjke
Ondersteuning

bijlage
Bijlage nummer
Horend bij

Datum
7 augustus 2013

Document nr. 31
Brief “Bezoek aan de Dienst Terugkeer en
Vertrek in Nederland” d.d. 5-2 -2013 met
kenmerk DT& V/beleid/2013/UIT-80
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Uw Wob-verzoek ci.d. 4-6-2013 inzake Ip-afgifte Guinee

Ons kenmerk
DT&V/beleid/20 13/UIT-737
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_________________________

Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Operationele
Ondersteuning
Afdeing Lalssez Pesser
Contactpsoon

S

f) LJ Li t

Bezoek aan de Dienst Terugkeer en Vertrek in Nederland

MwerkerLP
T

Datum Uitgaande brief
31 januari 2013

Hiêrarc isjie lijn
AODT&
Datum/ei dpat

Nummer uitgaande brief
DT&V/beieid/2013/UIT-80
Ondertekenaar

_Vlsle vooraf
Ç DOO
fat
m
5
ara

Uitsturen vôâr
5 februar 2013
Manager afdeling LP
Datum/paraaf
ij

iiI

Ver

Overige aanwijzingen

Pam in cc
Gevraagde beslissing/doel

Ondertekening van bijgevoegde in het frans opgestelde
brief (NL versie is ter informatie bijgevoegd)

Toelichting op het concept
Reden voor terugzending

07/18/2013
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Paraat in hiërarchische lijn ontbreekt
Kan hiërarchisch afgedaan worden
Stukken niet compleet/geordend
Toelichting ontbreekt
Opmerkingen niet verwerkt
VisIe vooraf ontbreekt
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_________

Service du Rapatriement et du Départ
Ministère de ici Securit et de la Justice

>

Adresse de retour Postbus 1950 2280 DZ Rijswijk

Ambassade de la République de Guinée

ATTN
Boulevard Auguste Reyers
1030 Bruxelles

Direction du Soutjen
opérationnel
Service Lisuez Passer

108,

Eisenhowerplein 111
Postbus 1950
2280 DZ RIjswIjk
www,c/tenv,nI

Belgique

Contact
CoI/aborateurr LP

Date
Objet

5 février 2013
Visite au Service du Rapatriement et du Départ aux Pays-Bas

1
Notre reference
DT&V/beleld/20 13/UIT-Ho
Copie au
Mlnlstère dEtat chargé de la
Securité et de la Protection

Excellence,
Suite âla visite de
(chef de
Départ néerlandals
Ie 25 janvier 2013,

Messleurs
(Conseiller de la Direction Générale) e
la divislon Laissez-Passer) du Service du Rapatriement et du
du Minlstère de ia Sécurité et de ia Justice votre ambassade
je vous informe de ce qui sult.

ttentIon de monsieur

Je saisis volontiers cette occasion pour vous remercier par cette
voie
pour l’accueil de la délégation néeriandaise et guinéenne mais
principalement
aussi pour les entretiens constructifs et agréables qui ont eu
lieu avec vous.
Concernant Ie processus de détermination de ia nationailté d’étran
gers présumés
guinéens qui ne peuvent pas séjourner plus longtemps aux Pays-E
as et la
déiivrance de Iaissez-passer, vous avez indlqué que votre ambas
sade ne peut
pas s’en charger actuellement. Dans cette spécification, j’invite
donc volontiers,
comme convenu avec vous une délégatlon guinéenne pour rendre
une visite de
travail aux Pays-Bas dans la semaine du 25 mars 2013. Cette
visite a lieu dans ie
cadre de la vérification de ia nationalité d’un certain nombre
de ressortissants
présumés guinéens qui ne peuvent pas rester (plus longtemps)
aux Pays-Bas.
Dans ce cadre, les accords sulvants ont été pris avec vous
-

—

—

Aprés détermination de la nationalité çjuinéenne ia délégation est
habilitée
indépendamment è délivrer des laissez-passer pour réaiiser ie retour
et
l’accès è la Guinée.
La délégation guinéenne est composée d’l â 2 coilaborateurs
du Ministère
d’État chargé de la Sécurité et de la Protection Clviie et d’l coliabo
rateur du
Ministére des Affaires étrangères guinéeri.
La délégation guinéenne peut être complétéé par un coliaborateur
de
‘Ambassade de Guinée Bruxelles.

En plus des accords pris, les frais suivants seront pour Ie compte
du Service du
Rapatriement et du Départ, comme ii est d’usage
Billet aller-retour Guinée
Pays-Bas pour 3 personnes dans la semaine 12
ou 13
Tous les autres frais relatifs è la visite aux Pays-Bas (p.ex. visa)
Les frais de transport aux Pays-Bas
—

—
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-

—

Les frais concernant la santé et l’assurance voyage
Les frais d’hâtei et ie suppiément personnel pendant
ie séjour aux
Pays-Bas

Je vous renouvelle mes remerciements pour les premiers
contacts constructies
avec vous.
Cest è mon avis une base solide pour l’améiioration de
notre collaboratlon dans ie
domaine de la migration.
Si vous avez des questions, vous êtes invité

Directior, du Soutlen
apératiorinel
Service LaIsez Passer

Date
5 févrer 2013
Notre référence
DT&V/beleld/2013/UIT-8Q

contacter mon organisation.

Le ministre de la Sécurité et de ia Justice
Pour celul-ci,

du Départ

Service du Rapab-fement et
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministeie van Veiligheid enJusdtie

Retouradres Postbus 1950 2280 DZ Rijswljk

Ambassade de la République de Guinée
ATTN

Boulevard Auguste Reyersi,
1030 Bruxelles

Olrectie Operationele
ondersteuning
Afdeling Laissea Passer
Genera [Isenhuwerplein iii
Postbus 1950
2280 DZ Rijswijk

www.dtenv.ril
Contactpersoon

7ïdewerker LP

Datum
5 februari 2013
Onderwerp Bezoek aan de Dienst Terugkeer en Vertrek in
Nederland
Excellence,
Naar aanleiding van het bezoek van de heren
(Consellier de la Direction
Générale) en
(chef de la divislon Lalssez-Passer) van de
Nederlandse Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie
van Veiligheid en
Justitie aan uw ambassade op 25 januari 2013, bericht
Ik u het volgende,

Ons kenmerk
DT&V/beleld/2013/UIT-80
Kopie aan
Mlnlstère dEtat chargé de Is
Securité et de Ie Protectlon
Civlie
A L’attentimonsieur
8ij beantwoording graag de
datum en ons kenmerk

vermelden.

Ik maak gaarne van de gelegenheid gebruik om u langs deze
weg te bedanken
voor de ontvangst van de Nederlandse en Guinese delegatie
maar vooral ook voor
de constructieve en plezierige gesprekken die met u zijn gevoer
d.
Met betrekking tot het proces van nationallteitsvaststelling van
vermeende
Guinese vreemdelingen die niet —langer- in Nederland mogen
verblijven en afgifte
Ip’s, heeft u aangegeven dat dit vooralsnog niet door uw ambas
sade kan worden
uitgevoerd. In dit bestek nodig ik derhalve graag, zoals met
u is besproken een
Guinese delegatie uit voor het afleggen van een werkbezoek
aan Nederland In de
week van 25 maart 2013. Dit bezoek vindt plaats in het kader
van de verificatie
van de nationaliteit van een aantal vermeende Guinese onderd
anen welke niet
(langer) in Nederland mogen blijven. In dit verband zijn verder
met u de
navolgende afspraken gemaakt:
na vaststelling van de Guinese nationaliteit Is de delegatie
zelfstandig
bevoegd om Laissez-Passers ten behoeve van de effectuering
van de
terugkeer en toegangsverlening tot Guinee af te geven.
de Guinese delegatie bestaat uit 1 2 medewerkers van
het Ministere dEtat
charge de la Securite et de la Protectioni Civile en 1 medew
erker van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken van Guinee.
de Guinese delegatie kan worden aangevuld met een medew
erker van de
Ambassade van Guinee te Brussel.
-

—

—

Ter aanvulling op de gemaakte afspraken zullen zoals gewoonlijk
de volgende
kosten voor rekening zijn van de DIenst Terugkeer en Vertre
k:
retour ticket Guinee Nederland voor 3 personen in week 12
of 13
alle andere kosten met betrekking tot het bezoek aan Nederland
(bv. Visum)
transportkosten binnen Nederland
kosten met betrekking tot gezondheid en reisverzekering
hotelkosten en persoonlIjke toelage tijdens het verblijf in Nederl
and
—

-

—

-

—

—
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Ik wil u nogmaals bedanken voor de eerste constructieve
contacten met
Hiermee Is naar mijn mening een gedegen basis gelegd
voor de verdere
verbetering van onze samenwerking op het terrein van
migratie.

ii.

Mocht u vragen hebben dan bent u welkom om contan
t op te nemen met mijn
organisatie.

Directie Operationele
0SteUfliI1g
Afdeling Lalssez Passer

5 februari 2013
Ons kenmerk

DT&v/beleidj’2013/UIT-S0

Le ministre de la Sécurité et de la Justice
pour celul-ci,

Directeur général du Rapatriernent et du Départ
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantoor

Afdeling tnhoudefljke
Ondersteuning

bijlage
Bijlage nummer
Horend bij

Datum

7 augustus 2013

Document nr. 40
E-mail “PAV Guinee” d.d. 22-5-2013

1I
Uw Wob-verzoek d.d. 4-6-2013 inzake Ip-afgifte Guinee

Ons kenmerk

DT&V/beleidf2Ol3fUIT-737
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Onderwerp: FW: PAV Guinee
Van:
Verzonden woensdag 22 mei 2013 13 43
Aan:
Onderwerp: FW: PAV Guinee
ter info

Van:
Verzoiden woens&g 22 mei 2013 13:43
Aan

cc

Onderwerp: RE: PAV
Hol,
Gistermiddag heb ik zoals wel vaker gebeurd mbt het bijwonen van PAV’s door de CITT, dhr.
telefonisch gesproken.
Ik heb hem uitgelegd dat de consuL
tot onze verbazing langer is gebleven dan door de
ambassade in januari 2013 is aangegevh. Deze consul zou eind januari 2013 vertrekken en
uiterlijk begin april 2013 zou een nieuwe consul beginnen. De consul
is tot half mei in
charge gebleven. Verder heb Ik dhr.
verteld dat LP door de goede samenwerking met de
Belgen hier achter is gekomen. Gelukkig hebben we op korte termijn nog enkele
presentaties kunnen inplannen. Ook heb Ik verteld dat ik in april op cie ambassade dhr.
en çle ambassadeur gezamenlijk heb gesproken tijdens een debrieflng van een DT&V-missie
naar Guinee van april jl. Ik heb dhr.
toegezegd dat zodra de presentaties worden hervat
hij hierover door LP wordt geïnformeerd.
—

—

Mochten er vragen zijn dan hoor ik die graag.
groet,

7-7-2013
07/24/2013

Kopie
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Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdkantoor

Afdeling Inhoudelijke
Ondersteuning

bijlage
IjIage nummer
Horend bij

Datum

7 augustus 2013

Document nr. 42
E-mail ‘Naam / Vluchten Guinee” d.d. 27-52013
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Ons kenmerk

DT&V/beleid/20 13/UIT-737

0

0

•

Onderwerp: FW:Naam
Urgentie:
Hoog
Van:
Verzonden:

—-

..•.—

‘.-“

!Vluchten Guinee

indag 27 mei 2013 11:28

Ondervi rp: F
Urgentie; Hoog

1

! Vluchten Guinee

dames en heer,
Het verhaal met de foto zit mij niet lekker. Balen dat er een oude foto op het LP terecht is
gekomen. Een weigering op basis hiervan kunnen we nu echt niet hebben,
Nu de vraag wat kunnen we nog doen. De ambassadeur heeft aan verteIt dat dhr.
voor hem nog hand en spandiensten verricht waaronder consulair werk en het inwerken van de
nieuwe consul. Ik stel voor dat dhr.
wordt gebeld met het verhaal dat we van de
ambassadeur hebben begrepen dat
We verontschu!digen ons dat er per ongeluk een oude
foto in deze zaak aan
is gegeven. Verzoek aan
of hij de LP kan vernieuwen en
wanneer is het dan klaar. Tot slot dat we hem en de ambassadeur zeer erkentelijk zijn.
—

...

Als er bezwaren zijn dan hoor ik dat graag.
groet,

-
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Taskforce Guinée uitgesteld Ip-proces loopt door
Nieuwsbericht 1 30-05-2013
Zoals bericht op 13 mei jl. hebben de Guinese autoriteiten de taskforce die gepland stond voor mei 2013
voorlopig opgeschort. De DT&V voert hierover met de Guinese autoriteiten overleg.
Bovenstaande heeft geen gevolgen voor het reguliere lp-proces of het zicht op uitzetting. Het Ip-proces bij
de vertegenwoordiging van Guinée vindt gewoon plaats. Wel is er sinds enige tijd beperkte mogelijkheid
tot presenteren.
Onlangs heeft de ambassade in dit kader circa 20 Ip’s afgegeven voor zaken die in onderzoek zijn
genomen en waarin de nationaliteit is bevestigd.
Daarnaast blijft gelden dat een vreemdeling voor vrijwillige terugkeer altijd zelfstandig contact kan
opnemen met de ambassade.
Voor alle relevante en actuele informatie, zie Lavin.
Bron: LP

Meer informatie
LAVIN (/primairprocesllavinhindextmp.aspx)
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